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  مقـدمه ناشر 

 مقدمه نارش

طبیعی مسئله اساسی در گفت�ن دانشگاهی و گسرته اجت�عی است.  زیستیط مح

صنعت جهانی ورزش در برابر این بحث مصون نیست و باید برخوردی مسئوالنه برای 

ها طبیعی داشته باشد. این کتاب فراتر از بررسی چالش  زیستمحیطکاهش تاثیرات خود بر  

های گوناگون پایداری و بررسی روشهای صنعت ورزش است، زیرا به دستورالعمل  و فرصت

های مختلف پردازد. این کتاب با تلفیق رشتهتلفیق پایداری از سوی پژوهشگران می

شناسی، حقوق، رویدادها و اخالق، در زمینه ورزش به نوعی پیشگام مدیریت، جامعه

 شود. محسوب می

نظیم شده است و براساس جدیدترین تحقیقات، ت  بخش و چندین گفتار  ۶این کتاب در  

که تقریباً متامی موضوعات مهم در مطالعات ورزشی معارص از جمله موارد ذیل را پوشش 

 دهند: می

 تغییر آب و هوا، پایداری و مسئولیت اجت�عی سازمان 

 اخالق، حاکمیت و حقوق 

 مدیریت رویداد، گردشگری و آلودگی 

 بازاریابی، برندسازی و رفتار مرصف کننده 

 توسعه شهری و میراث رویدادهای بزرگی املپیکهابازی ، 
 

ترین املللی از گوشه و کنار دنیا، جامعاین کتاب، با کمک محققان و متخصصان برجسته بین

 به چاپ رسیده است.  زیستمحیطکتابی است که تاکنون در مورد ورزش و 

ه�هنگ کننده گواهینامه رهربی پایدار در ورزش و استادیار  ١کالفمکبرایان پی. 

شگاه سیاتل ایاالت متحده است. برنامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و رهربی در دان

گیری مدیریتی شامل طور خاص، عالئق تحقیقاتی او متمرکز هستند بر فرآیندهای تصمیم به

و استفاده از بافت ورزش برای تاثیرگذاری   ی میان مدیران ارشدزیستمحیطاقدامات پایداری  

 
1- Brian P. McCullough 
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ی متاشاچیان در روز بازی و زندگی روزمره. او تحقیقات خود را در زیستمحیطبر رفتارهای  

املللی مدیریت و بازاریابی ورزش به مجله مدیریت ورزش، ورزش و ارتباطات، مجله بین

ای بر مدیریت «مقدمه چاپ رسانده است. در سالیان اخیر، او اولین کتاب خود به نام

 ی ورزش» را به چاپ رسانده است. زیستمحیط 

گذاری شناسی و سالمت و مدیر سیاستاستادیار گروه حرکت  ١تیموتی بی. کلیسون 

ورزشی و شهری در دانشگاه ایالت جرجیای ایاالت متحده است. موضوع یکسان 

ان رهربان اجت�عی با ی ورزشی به عنو هاسازمانهای عمل های او مطالعه روشپژوهش

شناختی گوناگون است. کارهای او در مجله مدیریت ورزش، مرور توجه به مسائل جامعه

اند. تحقیقات او در مدیریت ورزشی و فصلنامه مدیریت ورزشی اروپایی به چاپ رسیده 

ک، منابع خربی از جمله رادیو نشنال پابلیک، آتالنتا ژورنال کانستیتیوشن، بلومربگ بینزس وی

 اند. تایمز نیز منترش شدهنیویورک

 ) Routledgeلج (انتشارات راوت
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 زیستمحیطچرایی ورزش و 

خدمات ارایه شده از سوی  .وابسته هستند زیستمحیطجوامع انسانی به  متامی

های متنوع و متعدد، �ونه کوچکی از یک جامعه اکوسیستم برای بقا و ورزش، به شکل

یا های آبی و های زمستانی، ورزش�نند ورزشه، هادر مورد برخی از انواع ورزشاست. 

مشهود است. اما حتی   زیستمحیطرابطه مستقیم با  وجود  ،  ها در فضای آزادسایر فعالیت

کنند نیز به هوای پاک، تغذیه مناسب ورزشکارانی که اساساً در محیط رسبسته رقابت می

سازی عملکرد احتیاج دارند. بینی برای مترین و بهینهو پایدار، آب و هوای قابل پیش

پایدار با نگر و دیدگاهی کل، یک محل برگزاری مسابقاتهمچنین، برای یک تیم یا 

ها را کاهش  اقلیم)، راندمان را به حداکرث رسانده و هزینه  آن محل (آن زیستمحیط 

 دهد. می

ی اندکی در مقایسه زیستمحیط، صنعت ورزش تاثیرات مخرب  توان گفتدر مجموع می

با برخی صنایع دیگر دارد (مانند تولید سوخت فسیلی، کارخانجات تولیدی، استخراج معدن، 

مدیریت یک  هوانوردی و بسیاری دیگر). این یک حقیقت مسلم است؛ اما تاثیراتی دارد که  

ها باید در ورزش در کنار سایر بخش به کاهش آن کمک کند. در اصل،  قادر است تا پویا

ها حرکت کند. شاید فرصت تاثیرگذاری بر میلیون زیستمحیطمسیر بهبود عملکرد 

و طرفدار در دنیا، بهرتین شانس صنعت ورزش است. تنها چند فعالیت دیگر    کنندهمشارکت

اشتیاق و فداکاری را ایجاد کنند که از  ،شورمیزانی از تواند ه�نند ورزش هستند که می

رسد. ورزش در ایجاد گروههای متفاوت به نظر می  هاآنطرفداران  ای و  دید بازیگران حرفه

های پایگاه  که جایی فرد است؛ درسطح محلی تا جهانی هستند، منحرصبه  مند که ازعالقه 

صورت جهانی و متنوعی هستند، یک تیم کریکت ه  هواداری از منچسرتیونایتد یا بارسلونا ب

داوطلب محلی ممکن   ند کانون اجت�عات باشد.توامحلی در مناطق روستایی انگلستان می

است بیشرت زمان اضافی خود را به تیم روستا تخصیص دهد در حالی که یک طرفدار فوتبال 

تالش از دیگر کدام نوع ممکن است دیوار اتاقش را نیز به رنگ تیم محبوبش درآورد. 

 را به وجود آورد؟ ایتواند چنین عشق و عالقه میانسانی 
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شناسی را براساس نیروهای شناسایی شده تاثیرگذار زمینها و اعصار دورهان دانشمند

جدید را شناسی) (زمینیک دوره ژئولوژیک  اخیراً  هاآنکنند. می گذاریبر آن دوره نام

های ما به نیروی گونهای از برشیت؛ که دوره –اند که آنرتوپوسین نام دارد شناسایی کرده

غالب موثر بر کارکرد سیستم طبیعی زمین تبدیل شدند. این تغییر با سکونت و توسعه 

کشاورزی رشوع و در طول زمان پیرشفت کرد و با پیرشفت در صنعت، ارتباطات و پزشکی، 

 .رو به رشد بوده است ۱۹۶۰از دهه  کره زمینترسیع یافت. آگاهی از تاثیرات انسانی بر 

را در جهان از زمانی که ما توانستیم از فضا به زمین نگاه کنیم و موقعیت خود  به ویژه

طه تحول در توسعه یک نق  ۱۹۸۷در سال    ١لندرانتگزارش بمشاهده کنیم. اگرچه    هستی

ها و کار وکسب، مدارانسال است که سیاست ۲۰تا  ۱۵اما تنها  ،شودآگاهی محسوب می

و جستجوی جربان برخی تاثیرات شناسایی شده که ویی گبه شناسایی، پاسخ  جامعه رشوع

. اهداف توسعه هزاره سازمان اندبودهن انرژی و منابع از سوی ما مرصف روزافزو در اثر 

اما اهداف جدیدتر توسعه   .ملل تالش زیادی کرد تا مسائل پایداری را در سیاست مطرح کند

ی از رسیدند، به عنوان چهارچوببه چاپ و در کنفرانس پاریس  ۲۰۱۵پایدار که در سال 

تری داشته باشند. تاثیرات را کم کرده و تاثیر مثبتشوند تا ها استفاده میکار وکسبسوی 

طور خاص در سند اهداف توسعه پایدار است که ورزش تنها بخشی است که بهالزم به ذکر  

خوب و جامعه  کایجاد یتاثیرات آن برای  به دلیلبیشرت مورد ذکر شده است، اگرچه این 

 . یزیست محیطاست تا عملکرد سامل 

شود و اگر از آن را شامل میتوسعه پایدار یک مفهوم کلی است که مرزهای جهانی 

به سیستم طبیعی و در کنار آن مسائل اجت�عی و  یتخطی کنیم، آسیب غیرقابل بازگشت

شود. در این بین، میدهای حداقلی برای زندگی ایجاد حقوق برش و استاندار  ،اقتصادی

، به توسعه زیستمحیطتواند بدون سوءاستفاده از  می  فضایی وجود دارد که در آن برشیت

، یزیستمحیطهای  ، توسعه پایدار جنبه و پیرشفت ادامه دهد. به عنوان یک مفهوم مدیریتی

در کشد. عامل دیگری که گیری را به تعادل میعی و اقتصادی در فرآیندهای تصمیماجت�
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تعریف توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، زمان است؛ اقدامات مدیریتی ما اکنون باید در 

 آینده نیز �ود داشته باشند. 

 ؟ زیستمحیطگیرد؟ چرا ورزش و این پیوستار قرار می اما ورزش در کجای

اجت�عی داشته است. از  های مثبتای در ارائه خروجیورزش تاثیر ثابت شده

های توسعه ، ورزش به عنوان کانون برنامهجهانی سازمان ملل تا اقدامات محلی  هایبرنامه

ای، به نوعی دسرتسی استفاده شده است. اکرثیت باشگاههای ورزشی حرفه اجت�عی

مشارکت در  هاآنهای زیادی وجود دارند که در ی و برنامه مشارکت دارند و �ونهاجت�ع

های مشارکتی کرده و ناامیدی را به امید را وارد فعالیت برنامه و ناامیدوانان بیج ،ورزش

، از نظر بررسی مسائل رسد که بخش ورزشاگرچه به نظر میو پیرشفت تبدیل کرده است.  

 های تجاری عقب است.خشسال از سایر ب ۱۵تا  ۱۰ ی، حدودزیستمحیط 

برای  رتکی راای مشهود وجود دارد. ورزش فضای مشورزش و توسعه پایدار موازنه میان

دیگری  موردکند و به نژاد، مذهب، رویکرد جنسی یا هر کنندگان فراهم میهمه رشکت

طور ضمنی خوب هستند  انین یا مقررات مشخصی دارد که بهتوجهی ندارد. هر ورزشی قو 

، این گوناگون هایروشو این قوانین به روح عدالت و احرتام به دیگران پیوند دارند. به 

یعنی فراهم کردن جامعه انسانی که در  –اهداف و نیات توسعه پایدار است امر نشانگر 

آن همه رشکت کرده و به شکل فعال و مثبت کمک کنند و به جای نابودی اکوسیستم،  

 بدان کمک کنند. 

در زمین کریکت لورد به عنوان مدیر،  ١لبونکریکت مریزمانی که من توسط باشگاه 

ی ورزشی بریتانیا بودم. یک هاانشدم، اولین مدیر پایداری در مکصوب من ۲۰۰۹در سال 

ی ورزشی با مسائل مدیریتی مشابه مواجه هستند، هاانل بعد با فهمیدن اینکه دیگر مکسا

BASIS  اتفاق، است. این را بنیانگذاری کردم که اکنون بدنه ملی بریتانیا برای ورزش پایدار

 های سبز در ایاالت متحده بود و ما اخیراً زی پی�ن ورزشاندادرست چند ماه پس از راه

 
1- MCC 
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ها در آسیا و اقیانوسیه، به هم پیوستیم. روی هم رفته، ورزش زیستمحیط توسط پی�ن 

 بر خودش شده است.  زیستمحیط و تاثیر  زیستمحیط ورزش متوجه تاثیر خودش بر 

ر همه کشورها با هر  دو ا مواجه هستیم، بین همه مردم دنی هاآنمسائلی که با 

توانیم برخی اثرات را کاهش دهیم. ک هستند. تنها از طریق همکاری میای مشرت زمینه پیش 

ورزش مخاطب و چهارچوب رضوری برای بیان این نکته را دارد که چگونه باید با 

جایگاه برتری برای اع�ل  ازبرخورد کرد و به دیگران احرتام گذاشت. ورزش  زیستمحیط 

 ایجاد آگاهی جهانی برخوردار است.  به منظورود توان خ

ی ورزشی باید هاانرا به تنهایی انجام دهد. باشگاهها و مک تواند این کاراما ورزش �ی

به بخش ورزش ارتباط دارند (مانند  یی که مستقی�ً هاآنبا رشکای تجاری کار کنند، یعنی 

کای فرعی (مانند اسپانرسها، غیره) و رش و مسافرتی های لیدکنندگان لباس، رشکتتو 

های تبلیغاتی، صاحبان امتیاز و دیگران) تا بتوانند رفتار پایدار را طبیعی و پذیرفته رشکت

شده کنند. همچنین نقش مرکزی و مهمی برای دانشگاهیان و تحقیقات دانشگاهی وجود 

رد عملکرد نشگاهی در مو دارد. این کتاب کمکی است به حوزه جدید تحقیقات دا

جریان اصلی درون مدیریت   یزیستمحیطدر ورزش و کمک جدی به عملکرد    یزیستمحیط 

اند که ی ورزشی انجام شدههاسازمانالعات موردی زیادی بر روی ورزش است. اگرچه، مط

اند و تعداد خود انجام دادهتالش زیادی برای کاهش تاثیر  هاسازماندهند برخی نشان می

بیشرت هستیم و در این اند، اما ما نیازمند تغییر  نیز در این کتاب مطرح شده  اهآنز  زیادی ا

 اند. های زیادی باقی ماندهراستا فرصت

 ١راسل اس. سیمور

 مدیر پایداری، باشگاه کریکت مری لبون

 عضو هیئت مدیره اتحادیه ورزش پایدار انگلستان

 سخ�ان مدعو، دانشگاه الف بورو

 
1- Russell S. Seymour 
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 ده پایداری و ورزشانتظارات برای آین

های خود ، اما تا زمانی که در مورد تالشطبیعی است سازمان،نقص نبودن برای یک بی

های صحیح بدهد. این گفته نشان دهنده  در مورد مسیر پایداری خود گزارش  صادق باشد و

کشور بزرگ دنیا است.  ۱۰کنندگان ز تحقیقات انجام شده بر روی مرصفیافته کلیدی ا

عاتی و بررسی عمومی ی اطال هانارا که جریچ  .هستیم  ستیما نیازمند صداقت و در امروزه  

عات در و ترین موضحسابی برخی از داغتشدید شده است. پایداری و ذی هاسازمانرفتار 

موثق تنها یک بخش از پازل   یزیستمحیط ی امروزی هستند. نظارت هاسازمانحوزه 

 پایداری است. 

یدادهای بزرگ ورزشی های اخیر در فوتبال، دوومیدانی و روتوان گفت که رسواییمی

تر باشند و مسئولیت نقش خود کند تا شفافهای حاکم بر ورزش را بیشرت میفشار بر بدنه

ایداری اغلب به عنوان ترین رویدادهای ورزشی دنیا را بپذیرند. هرچند، پدر اجرای بزرگ

شود. اقدامات پایداری در بالعوض به جامعه در نظر گرفته میمسئولیت سازمانی یا کمک 

های ها حرکت کنند و فرصتخواهند بود که فراتر از آن جنبه بلندمدت تنها زمانی موفق

 جدیدی برای ورزش فراهم کنند. 

بلکه  ،الی برای سازمان در نظر گرفتپایداری را نباید تنها به عنوان یک هزینه یا بار م

روی توسعه پایدار و موفقیت صنعت ورزش یا یک  گذاری بررسمایه به عنوانآن را باید 

  مطرح کرد.رویداد ورزشی خاص 

کند که تقاطع و تلفیق پایداری را درک کنیم و بر پایداری این کتاب به ما کمک می

 های زیر مترکز کنیم:ه روشن صنعت ورزش از طریق نگرش بدرو  یزیستمحیط 

 املللی و ادبیات (پیشینه تحقیق)  ها، استانداردهای بینچهارچوب  ایجاد زیربنایی برای

 ؛موجود

 ؛گیری اجراییبا تاثیر صحیح پایداری بر تصمیم توسعه راهربد 

 از سوی  هاوعدهها و رویدادهای روزمره برای تضمین عمل به شمول در عملیات

 ؛هاسازمان



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 
 

 ؛فرهنگی -نظر داشنت عنارص اجت�عی توجه به تصویر بزرگ پایداری با در 

 های قانونی و ساختارهای حاکمیت موجود. و اجرا از طریق نگرش به چهارچوب  تنظیم 

 

موضوع پایداری ورزش همزمان مربم و نویدبخش، جذاب و خسته و کننده، ساده اما بزرگ 

 مقدماتی:است. چند نظر 

 تحقیق در مورد پایداری ورزش عملی» رضوری است -یک رویکرد «دانشگاهی .

شمندی برای یادگیری از سایر های ارز ، اما درسهمچنان در دوران اولیه خود قرار دارد

ها وجود دارند. همچنین، باید خالء بین دانشگاهیان و متخصصان را پر کرد که حوزه 

های لی» به پایداری ممکن است. برنامهعم -یاین از طریق رویکرد «دانشگاه

مدیریت ورزش باید پایداری را در برنامه آموزشی خود بگنجانند تا جایی که مربیان 

 پایداری باید درک بهرتی از خصوصیات دنیای ورزش داشته باشند. 

 املپیک (   املللی. کمیته بین تکامل رهربیIOC  (املللی،یکی از رهربان صنعت ورزش بین 

اولین مدیر اجرایی پایداری خود را منصوب کرد. این امر، به همراه  ۲۰۱۵ر سال د

، یک نقشه راه راهربدی برای جنبش املپیک، پایداری را در ۲۰۲۰دستورالعمل املپیک 

املللی (املپیک) های ورزش بینسات اجرایی اسپانرسها و فدراسیوندستورالعمل جل

را به سمت بهبود فرآیندهای املللی املپیک بین کمیته دهد. عالوه بر این، قرار می

 کند. ل شدن به یک �ونه برتر هدایت میداخلی خود برای تبدی

 ز در شود و رویدادهایی نیتر میروز جهانیبه. صنعت ورزش روزهای مختلفم سیست

ری رویدادهای ورزشی شوند. این حقیقت راهربدهای پایداگوشه و کنار دنیا برگزار می

د. سیستم ورزش محیطی متناسب شون  رشایطها باید با  زیرا برنامه  .کندمی  ترپیچیدهرا  

های ورزشی در �لی تفاوت دارد. تاثیر فدراسیونمریکای شاروپایی با سیستم آ 

�نند هاملللی) ها (بین ندک است. در اروپا، نقش فدراسیونا بسیارمریکای ش�لی آ 

کنند ورزشی را کنرتل میهای را مهمرتین رقابتزی .فیفا و یوفا اهمیت زیادی دارد

ها به قدرت مالکان باشگاهها، وجود دیگر تفاوت(مانند جام جهانی فوتبال). 

ها (اروپایی)  ها و تیمو رصف بودجه عمومی برای استادیومطرفداری  هایکمپین 

 ارتباط دارند. 
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رد؟ آری، تا زمانی که نقص نبودن صنعت ورزش در زمینه پایداری مشکلی نداآیا بی

های ه کنند و تاثیر منفی خود در حوزهگیری، تاثیر مثبت خود را بیشیندر تصمیم  هاسازمان

را به حداقل برسانند. این نیازمند گفت�ن آزادانه بین  یزیستمحیطاجت�عی، اقتصادی و 

ی مختلف اهداف متفاوتی دارند هاسازمانگوناگون و تایید این نکته است که نفعان ذی

نشگاهیان در این کتاب به های متخصصان و دابرابر حامی مالی). نگرش(شهر میزبان در 

وسعه پایدار دنیای ورزش فراهم بندی این مباحث کمک کرده و مبنایی برای تچهارچوب

 کند. می

 ١گریت هندریکس

  (AISTS)املللی علوم و فنون ورزشی نآکادمی بی

 
1- Geert Hendriks 
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 پیشگفتار مرتج�ن

در سطوح گوناگون است. محدوده آن بسیار گسرتده بوده  ییهاتیورزش، شامل فعال

را انجام داده و آموزش  یورزش یهاتیو به ندرت فعال یطور اتفاقكه به یو از افراد

، از یاملللنیب یهاونیكوچك تا فدراس یها، از باشگاهیانند تا ورزشكاران حرفهیبیم

ك را در یاملپ یهایمانند باز  یبزرگ یدادهایو رو یتا مسابقات قهرمان یمحل یهارقابت

شود که جسمی و ذهنی یاد می  یهاتیرد. امروزه از ورزش به عنوان نوعی از فعالیگیبرم

 یار یها، افراد بسگر سازمانیها و دها، انجمنق باشگاهیح و تندرستی و از طریدر قالب تفر

، پتانسیل یانسان یهاتیگر از فعالید یار یآورد. اما مانند بسیرت خود گرد مر چیرا در ز

زیست آلوده و ناسامل نیز زیست را نیز دارا است. از سوی دیگر، محیطآسیب زدن به محیط

ست عبارت یزطیاز توانایی اثرگذاری بر سالمت و راندمان ورزشکاران برخوردار است. مح

از موجودات زنده را احاطه كرده، و شامل  یاا مجموعه یود ك موجیاست كه  یز یاز هر چ

 یگر ید یهاشود. انسان همچون متام گونهیساخت مو انسان یعیهر دو نوع عوامل طب

ست یزطیشه در فعل و انفعاالت متقابل با محیاند، همل دادهیرا تشك  یستم جهانیكه اكوس

ست دارای یزطیم ورزش و محیمفاهقت، یدر حق به آن بوده است. یدهخود و شكل

 رند. یطور همزمان مورد توجه قرار گد بهیارتباطی متقابل بوده و با

 یو ورزشكاران، نقش یورزش یهارنده سازمانیك به عنوان نهضت در برگیجنبش املپ

است كه   یاك فلسفهید. مكتب املپی�ایفا میست ایزط یم و ملموس در حفاظت محیمستق

ق آموزش یدهد و از طریه�هنگ مردان و زنان قرار م  یدمت رشد و بالندگورزش را در خ

 یعیطب  یكیست سامل، رشیزطیرو؛ محنید. از ای�ایبهرت كمك م  یجاد جهانیبه جوانان به ا

ست از آغاز  ی زطیك است. موضوع ورزش و محیك و ارتقای مكتب املپیشه املپیاند یبرا

ك مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در جشن یاملپش در جنبش یش از پیب ۱۹۹۰دهه 

ست از  یزطید، محیبا نام «كنگره وحدت» برگزار گرد ۱۹۹۴كه در سال  »كیسده املپ«

گیری «کمیسیون ورزش و مورد بحث بود. این موضوع منجر به شکل یاصل یمحورها

پس از آن و در گردید.  ۱۹۹۵املللی املپیک در سال زیست» در ساختار کمیته بینمحیط 

املللی املپیک، مسئولیت ویژه خود را در زمینه ارتقای توسعه پایدار کمیته بین ۱۹۹۶سال 
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را به عنوان رکن سوم منشور املپیک و در کنار ورزش و  »زیستمحیط«تصدیق �ود و 

املللی املپیک «تشویق و ح�یت که نقش کمیته بینگیرد تا با بیان اینفرهنگ در نظر می

زیستی، ارتقای توسعه پایدار در ورزش و برگزاری مسئولیت در قبال مسائل محیط  از

زیستی نیز تاکید کند. این  مسابقات املپیک براساس آن است»، بر اهمیت پایداری محیط

های گوناگون شد که مشیگیری ماموریت، اهداف و خطتالش جمعی، منجر به شکل

زیستی خود را کاهش دهند و در عین اثیرات محیطکند تا تهای آینده را تشویق میبازی

های های املپیک به یادگار گذارند. فدراسیونهای بعدی بازیحال میراثی مثبت برای دوره

زیستی نیز از این های کاهش تاثیرات محیطها با مترکز بر روشها و باشگاهورزشی، لیگ

 یمهم اعطا یهااز مالك یطیمحستیمجموعه پیروی کردند. بر این اساس، مالحظات ز

و  یاملللنیب یهاك قرار گرفت. كنگرهیاملپ یهایباز  یداوطلب برگزار  یبه شهرها یزبانیم

 یهاته یك، كمیاملپ یاملللن یته بیست برگزار شد و كمیزط یبا موضوع ورزش و مح یامنطقه

دار یتوسعه پاشه یج اندیست و ترویزطیون ورزش و محی سیجاد كمیكشورها را به ا یمل

 ق �ود. یتشو

املللی املپیک مراقب آن است تا مسابقات املپیک تحت رشایطی برگزار کمیته بین 

شود که توجه مسئوالنه را به موضوعات زیست محیطی نشان داده و جنبش املپیک 

کند که محیط زیست را در کانون توجه خود قرار دهد و متامی را تشویق می

ش املپیک در ارتباط هستند، راجع به اهمیت توسعه پایدار هایی را که با جنبآن

 دهد.می آموزش
 بخشی از منشور املپیک 

طوری که خدمات متعددی از متامی جوامع انسانی به محیط زیست وابسته هستند، به

تواند شامل بقا و حتی ورزش شود که میها به جوامع انسانی ارایه میسوی اکوسیستم 

های آبی و یا های زمستانی، ورزشها، ه�نند ورزشاز انواع ورزش باشد. در مورد برخی

زیست مشهود است. اما حتی آزاد، وجود رابطه مستقیم با محیطها در فضای  سایر فعالیت

کنند نیز به هوای پاک، تغذیه مناسب ورزشکارانی که اساساً در محیط رسپوشیده رقابت می

سازی عملکرد احتیاج دارند. ورزش برای مترین و بهینهبینی  و پایدار، آب و هوای قابل پیش
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زیست است و تاثیر آن بر مسائل مرتبط با مدرن؛ در ارتباط نزدیک و دوسویه با محیط

دار است. انگاره مکان یا جغرافیا یک شاخصه ساختاری است رفاه اقتصادی و جامعه معنی

تحت تاثیر مکان و رشایط  کند. هر نوع فعالیت ورزشیپذیر میکه ورزش را امکان

نند که در یک رویداد کزیستی خاصی قرار دارد. قوانین حاکم بر ورزش؛ تعیین میمحیط 

توانند به ایجاد رشایط عادالنه برای زیست و ساختارهای انسانی چگونه میورزشی، محیط

ه عالقه ها کمک کنند. اگر قرار است که ورزش همچنان بهمه کاربران در آن رویداد یا بازی

تواند این کار را انجام جانبه به پایداری �یانسانی پاسخ بدهد، بدون بررسی و تعهد همه

 زیست است. دهد، و این باالترین مسئله محیط

توسعه ورزش، چه برای اهداف عمومی و چه اهداف خصوصی، نیازمند توجه ویژه به  

تصادی و اجت�عی مردم امروزی زیست و تاثیر آن بر بهبود زندگی اقسالمت و رفاه محیط

های تفریحی های آتی است. هر زمان که یک مکان عمومی برای ورزش یا فعالیت و نسل

اختصاص یافت، مسائل پایداری ه�نند آب و هوای پاک، زمین و دفن پس�ند از عوامل 

 طور مثال، یک مجموعه مهم از معیارهاریزی و طراحی هستند. به مهم مرتبط با برنامه

زیستی و های املپیک در یک منطقه، شامل حفاظت محیطبرای پیشنهاد برگزاری بازی

باشد. اما این مورد، تنها یک �ونه از ارتباط بین ورزش و های هواشناسی میارزیابی جنبه

 پایداری و الزام رهربان ورزشی و عموم برای شناخت و توجه به این بُعد ورزش است. 

املللی و فعال )، به عنوان یک نارش بینRoutledgeلج (ت معترب راوتبر این اساس، انتشارا

زیستی و محیطهای در عرصه علوم گوناگون، اقدام به تدوین کتابی برای انتقال آموزه 

پایداری در ارتباط با صنعت ورزش �وده است. این کتاب توسط محققان برجسته و به 

متعدد مرتبط با حوزه پایداری در ورزش های متنوع و شکل مجموعه مقاالت در زمینه

گفتار تنظیم شده است. در منت  ۳۴بخش و  ۶تدوین گردیده است. نسخه اصلی کتاب در 

ترجمه شده پیرشو، ساختار شش بخشی کتاب حفظ گردیده است، ولیکن برخی از گفتارهای 

جه به خاص کتاب به دلیل عدم انطباق با رشایط فرهنگی و اجت�عی کشور و همچنین با تو 

گفتار  ۲۸بخش و  ۶بودن مورد مطالعاتی، حذف گردیدند. بنابراین، این کتاب در قالب 

ترجمه و منترش گردیده است. بدیهی است کتاب حارض، از متنی تخصصی برخوردار بوده 
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زیستی،  های گوناگون (محیطو درک بهرت آن نیازمند کسب دانش اولیه در خصوص جنبه

باشد. در ترجمه این اثر، تالش گردیده تا از اریابی، مدیریت و ...) می بهداشتی، ایمنی، باز 

واژگان تخصصی و مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود. همچنین در 

کار رفته برخی موارد مرتج�ن ناگزیر به ارایه توضیحاتی تکمیلی در خصوص اصطالحات به

 اند. در منت اصلی بوده

ىیزان و این کتاب برای متامی مدیران و مالکان باشگاههای ورزشی و همچنین برنامه

مربیان،  عالوه، ورزشکاران،تواند اثربخش باشد. بهگیرندگان رویدادهای ورزشی میتصمیم 

توانند متناسب با موضوع مورد عالقه خود، از این کتاب طرفداران و اصحاب رسانه نیز می

 بهره بربند. 

گردد که با نقطه دت صمی�نه اینجانبان از هم اکنون تقدیم رسوران ارجمندی میارا

های بعدی یاری رسانند. ما را در اصالح و تکمیل این اثر برای چاپ  نظرات کارشناسی خود،

 استفاده �ایید. زیر برای ارسال دیدگاهها و پیشنهادات خود از آدرس الکرتونیکی 

E.mail: greensport2021@gmail.com 

 پور هومن بهمن

زیست، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، عضو دکرتی تخصصی مدیریت محیط

 زیست کمیته ملی املپیککمیسیون ورزش و محیط

 علی توفیق خطاب

راسیون جهانی بسکتبال، عضو کمیسیون املللی فدبین مربیدکرتی تخصصی مدیریت ورزشی، 

 زیست کمیته ملی املپیکورزش و محیط

 مهرافزا منوچهری

زیست، نایب رییس فدراسیون تنیس، رییس کمیسیون ورزش و دکرتی تخصصی محیط

 زیست آسیا، عضو کمیسیون محیطزیست کمیته ملی املپیکمحیط

ی شبنم کالھ   
 عضو ھیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

mailto:greensport2021@gmail.com
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 زیستچرایی ورزش و محیط

زندگی اقتصادی و اجت�عی جامعه تردید، امروز محیط زیست به بخش الینفک از بی

ترین موضوعات مورد توجه ایران تبدیل شده است. مقوله حفظ محیط زیست با مهم

ازجمله توسعه و توسعه پایدار، سبک زندگی و مسئولیت اجت�عی در هم آمیخته است. 

 به نابسامانی تبدیل چنانکه توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست عمالً فاقد نتیجه و

. در الگوی توسعه پایدار، موضوع محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی خواهد شد

فرایند توسعه در جامعه تعریف شده است. اگر توسعه را فرایند حرکت ه�هنگ و 

اجت�عی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه به سمت اهداف  ،هارمونیک اجزای سیاسی

های مستحکم توسعه در دنیای امروز پایه متعالی بدانیم، قطعاً محیط زیست یکی از 

محیطی ریزی کشورها برای تحقق اهداف زیستگذاری و برنامهرسمایه امروز .خواهد بود

ایران اسالمی نیز از این قاعده مستثنا    وبه یکی از مباحث اصلی در نظام جهانی تبدیل شده  

سعه نباید به تخریب پیام روشن محیط زیست در یک جمله این است که؛ تو  ،باشد�ی

و آیندگان نسبت به محیطی که در آن زیست   . نسل حارضمحیط زیست انسانی منجر شود

 کنند، حق حیات دارند.می

اند: اصول حاکم بر رابطه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را چنین برشمرده

. ۴زیست، . حفاظت از محیط ۳. حق داشنت محیط زیست سامل، ۲. محور بودن انسان، ۱

. توأم بودن توسعه پایدار با حفاظت از محیط ۵برداری از محیط زیست و توسعه،  حق بهره

. در نظر گرفنت منافع نسل کنونی و آینده به طور همزمان. بنابراین توسعه ۶زیست و 

پذیر است. از سوی پایدار بدون محیط زیست و حفاظت از آن، نه معنا دارد و نه امکان

ست مناسب خود بسرت صلح و امنیت است، همچنان که در صورت عدم دیگر محیط زی

 گیرد.  وجود صلح و امنیت نیز محیط زیست در معرض خطر جدی قرار می

از این منظر، حفاظت و نگهداری از محیط زیست در حال حارض فراتر از شعار، و در 

زیست نیز به بطن زیست اجت�عی انسان قرار دارد. حفاظت از منابع طبیعی و محیط 

گذاران و ترین میراث جمعی برشی باید همواره مد نظر سیاستعنوان یکی از مهم
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های محیط زیستی ها و نهادهای مرتبط دارای دغدغه ریزان باشد. از این رو دولتبرنامه

سازی و ارتقای احساس مسئولیت اجت�عی  اند تا با آگاههمواره سعی خود را بر این گ�رده

 پذیرشبک زندگی در جامعه، نسبت به حفاظت از محیط زیست اقدام �ایند. و بهبود س

مسئولیت اجت�عی در قبال موضوع محیط زیست در دو سطح متامی افراد یک جامعه و 

گیران باید نهادینه گردد تا بتوان آن جامعه را در قبال محیط زیست و نیز مدیران و تصمیم

پذیری پذیر دانست. مسئولیتآینده مسئولیت هایمیراث گرانبهای طبیعی برای نسل

ها و گیر در تصمیم جامعه در سبک زندگی شهروندی و مسئولیت پذیری نهادهای تصمیم 

 . شودمتبلور می ای و کالنهای توسعهاجرای برنامه

تواند در توسعه جایگاه محیط زیست در ورزش نیز  به عنوان نهاد اجت�عی فراگیر می

تا حدی است که پس از مقوله زیست محیطرین باشد. اهمیت مقولة آفسطح ملی نقش

شود. چنانکه مالحظات عنوان رکن سوم جنبش املپیزم یاد می، از آن بهورزش و فرهنگ

های مهم اعطای امتیاز میزبانی به شهرهای داوطلب محیطی به یکی از مالکزیست 

س با همت و تالش کمیسون میزبانی رویدادهای ورزشی تبدیل شده است. بر این اسا

ها اجرا شده های متنوعی در سطح تهران و استانمحیط زیست و ورزش تاکنون برنامه

های مؤثری را برای رشد و توسعه سازی و تولید دانش در این حوزه، برنامهاست تا با آگاه

محیط زیست در ایران با همکاری و مشارکت سازمان محیط زیست و نهادهای مسئول 

 سازی �اید.ه پیاد

املللی ورزشی مستمراً به ورود جامعه املللی املپیک و سایر نهادهای بینکمیته بین

ورزشی به حوزه فرهنگی، اجت�عی و محیط زیست تأکید فراوان دارند. از این رو 

گانه در کمیته ملی املپیک با حضور بیش از دویست تن های هجدههای کمیسیون فعالیت

دهنده پذیرش مسئولیت اجت�عی در مسیر توسعه ملی یقت نشاناز نخبگان در حق

باشد. کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی املپیک در ایفای این مسئولیت می

های بسیار ارزشمندی در راستای تولید دانش و ارتقای آگاهی و اجت�عی، قدم

دکرت مهرافزا منوچهری و های رسکار خانم پذیری برداشته است. در پایان از تالشمسئولیت 
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مرتج�ن این اثر و متامی همکاران کمیسیون محیط زیست و ورزش تقدیر و تشکر به عمل 
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 ۱ گفتار

 ی و ورزشزیستمحیطای بر پایداری مقدمه
 ١کالو و تیموتی بی. کلیسیونبرایان پی. مکبه قلم: 

ای غیرقابل انکار وجود دارد. بدون محیط طبیعی و ورزش رابطه زیستمحیطمیان 

امکان مشارکت در ورزش در آن صورت،  پرواضح است که  بقاء یابد و    دتوان�ی  برشطبیعی،  

نیز و دهیم هایی که انجام می. مجموعه فعالیتنخواهد داشتیا حضور در آن را نیز 

تاثیر منفی دارند. در نتیجه،   زیستمحیطبر روابط جزئی و دقیق ما با    طبیعیمرصف منابع  

و گرچه مشخص  ی عمومی شدههانگفت� متامدر  مشرتکی امر هوا تبدیل به تغییر آب و

های زندگی ما تاثیر دارد، اما باید ما را به بازنگری هوا چگونه بر جنبه  یست که تغییر آب ون

مرصف و الگوهای رفتاری خودمان وادار و تشویق کند. هرچند،  یزیستمحیط در تاثیر 

توانند به راحتی های ما ممکن است چندان قابل درک نباشند. افراد �یمجموع تالش

های روزمره یا حتی تاثیر مثبت تغییر رفتاری خود را درک کنند. لیتمجموعه تاثیرات فعا

طبیعی ارتباط چندان مستقیمی با ورزش   زیستمحیطهرچند، عوامل اصلی تاثیر منفی بر  

توان تاثیرات صنعت ورزش را نادیده گرفت. به همین منظور، باید نحوه ندارند، اما �ی

چند ما همچنان دوست داریم که در صنعت ورزش   را تغییر داد، هر  زیستمحیطتعامل با  

 به مرصف و مشارکت بپردازیم. 

بر رابطه بین  »)۲۰۱۵لیگ ملی هاکی ( « یزیستمحیط در گزارش پایداری  ٢گری بتمن

 گونهدهد که چتاکید فراوانی داشت. در این گزارش، او توضیح می زیستمحیطورزش و 

 مخاطبزده آغاز شد. او به  های یخ، رودخانه و دریاچهآبگیرهاورزش هاکی با بازی بر روی  

(به ویژه در دهد  هوا بر این ورزش دارد، هشدار می  در مورد تاثیرات منفی که تغییر آب و

یادگیری و انجام  جهتآینده نسل ها برای ورزشکاران فعلی و از دست دادن فرصتمورد 

 
1  - Brian P. McCullough and Timothy B. Kellison 
2- Gary Bettman 
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  ، هایی که به رشایط جوی وابسته هستندایت هشدارگونه او برای سایر ورزش. رو )این بازی

سواری و اسکی. مدیران ورزشی باید این هشدار را �نند گلف، موجهکند، نیز صدق می

و رویدادهای خود بر روی  های ورزشیتیم یزیستمحیطجدی بگیرند و تاثیرات 

اثیرات آینده ورزش یا سازمان را تهدید این ت زیراد. نطبیعی را شناسایی کن زیستمحیط 

-فعالیت گوناگون هایتوانند با بررسی جنبه ی ورزشی میهاسازمان، مجموعکنند. در می

رفداران (که همگی بر ط�نند سفر، مرصف انرژی، مدیریت پس�ند و دخالت ههای خود 

اهش دهند.  کرا  زیستمحیطدارند)، تاثیر منفی خود بر  نامطلوبیتاثیر  زیستمحیط 

اولیه برای  های، گامها و طرفداران، تیم)NHLلیگ ملی هاکی ( �نندههای ورزشی لیگ

اند تا بتوانند مانع از ورزش، لیگ و رفتارهای خود را برداشته یزیستمحیط کاهش تاثیر 

 در گزارش خود مطرح کرده بود.  بتمنرشایطی شوند که 

در گذشته نیز مواردی که   چرا که  ،در ورزش فعالیت جدیدی نیست  یزیستمحیطاقدام  

تواند به مداخالت مثبت می یزیستمحیطدهد چگونه آگاهی از تاثیرات مخرب مینشان 

تواند یک ورزش کاربردی و شکار تفریحی میطور مثال، به. است ثبت شده ،منجر شود

نه شکارچیان منجر به انقراض برخی اما در طول تاریخ، رفتارهای غیرمسئوال  .باشد جیتفر 

، ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰های در دهه زیستمحیطها شده است. در طی تالش برای حفظ گونهاز 

های گونهشکار بیش از حد منجر به کم شدن  گونهشکارچیان تفریحی متوجه شدند که چ

گر، از سوی دی .آال، مرغ آبی)قزلماهی �نند گوزن، هشود (برخی از حیوانات خاص می

کند. به منظور را تهدید می هاآنها، تداوم و بقای کاهش سکونتگاههای طبیعی این گونه

 و اردک  ١گوزن نامحدود  �ننده(   زیستمحیطحافظ  های وحشی، گروههای  حفظ این گونه

حفظ و حراست سکونتگاههای حیوانات،  ،های شکاربرای اع�ل محدودیت )٢نامحدود

 گسرتش هاآن، اهداف سازمانی هاسازمان). با جاافتادن این ۲۰۱۵کالو، ایجاد شدند (مک

وحش و سکونتگاههای اتهای سیاسی برای تصویب قوانینی شد که از حییافت و شامل البی

 
1 - Deer Unlimited 
2 - Ducks Unlimited 
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رت تفریحی لذت حفاظت کنند تا در نتیجه شکارچیان بتوانند از این ورزش به صو  هاآن

 بربند. 

توانند برای حفاظت از این مثال خاص را مطرح کردیم تا نشان دهیم که مردم می

بلکه  ،برای خودشان تنهاهای خود را نه طبیعی متحد شوند و پایداری ورزش زیستمحیط 

های های جمعی نیازمند ه�هنگی جبهه های آینده نیز تضمین کنند. این تالشبرای نسل

است تا موثر واقع شوند و در نتیجه باعث ایجاد تغییرات شوند. هرچند، یک حس   نگوناگو 

افراد جامعه و همچنین مدیران ورزشی، طرفداران، ورزشکارانی که  متام میانمسئولیت که 

 گم شده است.  طبیعی و انجام ورزش هستند،  زیستمحیط خواهان ایجاد تعادل بین حفظ  

هایی را برای ارتقای رفتارهای مسئوالنه در قبال مشیتعداد اندکی سازمان ورزشی، خط

ی خود برای هاسازماندر درون خود تعیین و تلفیق اقدامات مختلف درون  زیستمحیط 

گیری «جنبش رو، ما در ابتدای شکلاند. از اینرا آغاز کرده یزیستمحیط کاهش تاثیر 

 ). ۲۰۱۶کالو و همکاران ورزش» هستیم (مک یزیستمحیط 

ها و ، این جنبش را میان فدراسیون۱۹۹۲) در سال 1IOCاملللی املپیک (کمیته بین

طبیعی حفاظت کند. در نتیجه، منشور   زیستمحیطی ورزشی رهربی کرد تا از هاسازمان

 پیکاملللی املکمیته بین مورد اصالح قرار گرفت تا با بیان اینکه نقش  ۱۹۹۶املپیک در سال 

، ارتقای توسعه پایدار در یزیست محیط «تشویق و ح�یت از مسئولیت در قبال مسائل 

نیز  یزیستمحیطورزش و برگزاری مسابقات املپیک براساس آن است»، بر اهمیت پایداری 

گیری ماموریت، اهداف ). این تالش جمعی به شکل۱۸؛ ص  ۲۰۱۵تاکید کند (منشور املپیک،  

کند تا تاثیر ی آینده را تشویق میهابازیمنجر شد که  گوناگونهای مشیو خط

ی املپیک هابازیخود را کم کرده و در عین حال میراث مثبت برای هر دوره    یزیستمحیط 

های کاهش ها و باشگاهها با مترکز بر روشهای ورزشی، لیگرا تقویت کنند. فدراسیون

ی هاسازماند. با ادامه این جنبش، نیز از این مجموعه پیروی کردن یزیستمحیطتاثیرات 

 اقدام  ،ی ورزشیهاسازماندر دنیا ایجاد شد تا به عنوان صدای    ایهمنطقو فراوان    گوناگون

 همهرا به  انجام یافته است هاآن که توسط  یزیستمحیط های پایداری و توسعه برنامه

 
1- International Olympic Committee 
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، انجمن ورزش ١های سبز (امریکای ش�لی)عبارتند از پی�ن ورزش  هاسازماناعالم کنند. این  

، سازمان و به تازگی ٣ورزش (اسرتالیا و نیوزلند) یزیستمحیط، پی�ن ٢پایدار بریتانیا

متخصصان ورزشی را   هاسازمان. به صورت فردی و جمعی، این  ٤املللی ورزش و پایداریبین

های جدید را برای ارتقای پایداری ها و نوآوریین روشکنند تا بهرتمییکدیگر جمع کنار 

 درون صنعت ورزش به اشرتاک بگذارند.  یزیستمحیط 

  ی زیست محیط، جنبش گوناگونی هاسازمانهای جمعی اولیه از سوی تالش با وجود

ی املپیک نتایج متناقضی را در رابطه با هابازیورزش بدون خستگی و چالش نیست. 

 ۲۰۱۲سیدنی و    ۲۰۰۰ی  هابازیاند که در این میان  داری خود تجربه کردههای پایموفقیت

آمیز  موفقیتی ورزشی در زمینه تلفیق هاسازمانلندن جزو استثنائات هستند. همچنین، 

اند. در مقایسه با رقبای غیرورزشی خود، کُند عمل کرده یزیست محیطهای پایداری برنامه

  نگرند (فال میبه دیده شک  یزیستمحیطهای پایداری مدیران ورزشی در اجرای فعالیت

ها متفاوت است و شامل برای عدم حضور در این فعالیت  هاآن). دالیل  ۲۰۱۵،  ٥و همکاران

گذاری، فقدان عالقه یا ح�یت سازمان یا ها، بازده نامعین رسمایهنگرانی در مورد هزینه

 ). ۲۰۱۶شود (نتایج پی�یش سبز، طرفداران می

ها غلبه توانند بر این چالشمدیران ورزشی از طریق همکاری با متخصصان پایداری می

با  یزیستمحیطاین متخصصان دانش عملی یا درک تحلیلی از تلفیق پایداری  زیرا .کنند

؛ فال و همکاران، ۲۰۱۶، و همکاران کالو؛ مک۲۰۱۶، ٦کالون و مکورزش را دارند (کلیسو 

گیری و پاالیش ). در نتیجه این افراد به مدیران ورزشی در توسعه، تلفیق، اندازه۲۰۱۵

). با این حال، متخصصان ۲۰۱۱کنند (فال، کمک می یزیستمحیطهای پایداری فعالیت

و  یزیستمحیطپایداری  به ویژهدرک کنند، کنونی و آینده صنعت ورزش باید پایداری را 

و  هاسازمان�نند رقبای غیرورزشی، ه. را طبیعی زیستمحیطارزش آن برای سازمان و 

 
1- Green Sports Alliance (North America) 
2- British Association for Sustainable Sport 
3- Sports Environmental Alliance (Australia and New Zealand) 
4- Sport and Sustainability International 
5- Pfahl et al. 
6- Kellison & McCullough  
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و  یزیستمحیطهای ورزشی در سطوح متفاوتی از شناخت و حتی تعاریف پایداری لیگ

دارند. به همین منظور، در بخش بعدی، عبارت قرار  توسط سازمان خود    هاآننحوه بررسی  

باید   یزیستمحیطکنیم و معتقدیم که پایداری  بندی میرا چهارچوب  یزیستمحیطپایداری  

 ی ورزشی منفرد تلفیق شود. هاسازمانصنعت ورزش و  متام ابعاددر 

 یزیستمحیطبندی پایداری چهارچوب

اصلی و جامع هستند:    جنبهه که شامل سه  تحقیقات زیادی با مترکز بر پایداری انجام شد

، اجت�عی و اقتصادی. این سه مفهوم از هم مستقل و جدا نیستند، بلکه  یزیستمحیط 

توان جداگانه را �ی  یزیستمحیط، پایداری  بدین معنی کهدارند.    ای متقاطع با یکدیگررابطه

اقتصادی پایداری اجت�عی و    ، بایدیزیستمحیطدرک یا ارزیابی کرد. هنگام ارزیابی پایداری  

 ی زیستمحیططور خاص بر روی پایداری  این کتاب، به  قرار داد. ما در طی  را نیز مورد توجه

بعدی، خوانندگان متوجه موضوعات اجت�عی و  هایبخشکنیم؛ هرچند، در مترکز می

 اقتصادی پایداری نیز خواهند شد. 

دهد که نشان می اما تجربه .را در نظر گرفت گوناگونهای معتقدیم که باید این جنبه

را قرنطینه کنند یا آن را درون یک  یزیستمحیطتالش دارند که پایداری  کارشناسانبرخی 

عهده  درون سازمان را بر ی زیستمحیطگوناگون های فعالیت بخش قرار دهند و نظارت بر

که  شاید یک دلیل آن باشدها با مشکل مواجه شدند. ، آن تالشکه البتهیک نفر بگذارند. 

�نند فقدان عالقه در سازمان و میان ه( یزیستمحیطهای پایداری موانع اجرای برنامه

افراد و  میانبه خوبی  یزیست محیطاری پاید ، زیرااندماندهطرفداران) همچنان باقی 

سازی عبارت ی ورزشی درک، استفاده و بیان نشده است. به همین منظور، مفهومهاسازمان

 ، مهم است. ی زیستمحیطپایداری و پایداری 

، اجت�عی  یزیستمحیط نیز گفته شد، پایداری شامل سه جنبه است:    پیشرتطور که  ه�ن

و مفهوم پایداری استفاده ها جنبهری نیز برای توصیف این های دیگو اقتصادی. عبارت
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). ۲۰۱۴، ٣(کلیسون و کیم  ٢» یا سیاره، مردم و سود١گانهاز جمله «خط مبنای سه .اندشده

سازی عاریف و مفهومباشند، تمیطبیعی    زیستمحیط متمرکز بر ورزش و    گذشته کهمتون  

اند که محصول کمیسیون هگرفتوام  )۱۹۸۷( ٤لندخود از پایداری را از گزارش برانت

تعریف مفهومی در کل این منت استفاده  همینو توسعه سازمان ملل بود.  زیستمحیط 

های انداخنت توانایی نسل شده است و پایداری را به عنوان «نیازهای حال بدون به خطر

ریف جامع است و ). این تع۱کند (پاراگراف  آینده برای برآوردن نیازهای خود» تعریف می

تواند این تعریف را برای درک آن باید به این فکر کرد که چطور یک سازمان ورزشی می

 عملی کند. 

توان بودن مهم است. این دو عبارت را �ی  های بین سبز بودن و پایدارجداسازی تفاوت

شوند. چند «سبز» و «پایدار» گاهی به جای هم استفاده می هر .به جای هم استفاده کرد

یک سازمان یا فرد اشاره دارد که هدفش ی زیستمحیطهای به تالش »بودن سبز«یا  »سبز«

-می رابرتسونطور که ). ه�ن۲۰۱۴، ٥است (رابرتسون زیستمحیطمسئولیت در برابر 

اما هدف نهایی نیست». در نهایت، سبزبودن روش   ،بودن یک قدم مثبت است  وید، «سبزگ

اولیه در مسیر مقاصد پایداری است یا به عبارت دیگر، سبزبودن قدم اولیه در درک نحوه 

تواند اجرای برنامه مدیریت پس�ند ، یک سازمان ورزشی میطور مثالبهبودن است.    پایدار

ه کود از محل دفن زباله اجرا کند را برای جداسازی پس�ند قابل بازیافت و قابل تبدیل ب

). الزم است ۲۰۱۶کالو و همکاران، و تالشی ارزشمند است (مک این کار، نخستین گامکه 

نرخ جداسازی خود و مجموع پس�ند جداشده از محل دفن زباله در طی  هاسازمانکه 

سایر اید بر  ب  ،یک فصل را به صورت عمومی اعالم کنند. اما تعهد پایدار به مدیریت پس�ند

که های آموزشی. یابی مسئوالنه و برنامهکاهش پس�ند، منبعموارد نیز مترکز کند، شامل: 

های در زمینه، «کمرت بد بودن» (در اصلبیان شوند.  نیز  باید در این گزارشات  البته این موارد  

 
1  - Triple bottom line 
2- Planet, People, and Profits 
3- Kellison & Kim 
4- Brundtland Report  
5- Robertson  
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ان برای های یک سازم) به جای مترکز بر ارزیابی عمیق فرآیندها و رویهزیستمحیط متنوع  

 نیست.  یپایدار نشانه  اما الزاماً  ؛استبودن سبز  ، نشانگرکاهش تاثیر خود در بلندمدت

 هاآنهدف از سختگیرانه که بسیار همچنین، اع�ل یک مجموعه قوانین و مقررات 

پس�ند و ها تخلیه سالباشد (ه�نند و جربان اقدامات منفی سالیان گذشته میمقابله 

طرحی ، )بوم به شکل قبل از حضور انساناحیای زیستیا تالش برای و پساب به طبیعت 

حل متعادلی پیدا کرد که بتواند ). در نتیجه، باید راه۲۰۱۴بینانه است (رابرتسون، غیرواقع

ها را باید خودشان پایدار هستند. این تالش یزیستمحیطهای پایداری تضمین کند فعالیت

را  هاآن�نند سایر تصمی�ت تجاری راهربدی در نظر گرفت تا بتوان موفقیت بلندمدت ه

نفع نیز غلبه کرد (مانند پرسنل و طرفداران) تضمین و بر عدم متایل گروههای مختلف ذی

را ی زیستمحیطدست انتشار). پایداری ، در ٢کالو؛ تریل و مک۲۰۰۹، ١(اتسی و وینستون

 بخش نسپرد. یک را تنها به یک فرد یا  های سازمان تلفیق کرد و آنبهجن متامباید درون 

 در سازمان یزیستمحیطرویکرد یکپارچه به پایداری 

های درون سازمان نیز به هم مرتبط پایداری، بخش جنبه�نند رابطه بین سه هدرست 

 گوناگون یهاسازمانتوان به را می یزیستمحیطهای پایداری . بدین روی، برنامههستند

کند، بلکه به سازمان یا کارکرد سازمان را تقویت می بازدهیانتقال داد. این امر نه تنها 

شوند و تری را طراحی کند که درون سازمان تلفیق میهای جامعدهد که برنامهاجازه می

و و کالکنند (مکگذاری و بازده اهداف سازمان را تقویت میدر نتیجه بازده رسمایه

ن ورزشی باید برای ). با این شناخت، مدیرا۲۰۱۶کالو و همکاران، ؛ مک۲۰۱۰، ٣کانینگهام 

ه یک جنبه از در کل سازمان متایل داشته باشند و آن را تنها ب یزیستمحیطتلفیق پایداری 

 سازمان محدود نکنند.

 
1- Etsy & Winston 
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لیدی ) گفته بودند که «درک ساده مسائل ک۲۰۰۱( و همکاران چرنوشنکو، در گذشته

معتقد بودند که مدیران ورزشی که  هاآنتنها نوک کوه یخ است».  یزیستمحیطپایداری 

از مسائل مهم پایداری آگاهی ندارند، برای مدیریت محیط دینامیک مانند صنعت ورزش، 

توانند برای درک نحوه آماده نخواهند بود. این پژوهشگران معتقدند که مدیران ورزشی می

ی دیگر (غیرورزشی) نگاه کنند.  هاسازمانسی مسائل مختلف پایداری، به  نزدیک شدن و برر 

-های منحرصبهاما قصد داریم توجه ش� را به جنبه ،هرچند با این ارزیابی موافق هستیم

فردی جلب کنیم که با سایر صنایع تفاوت دارند و ممکن است مشکالتی را برای متخصصان 

درون  زیستمحیطهای مسئولیت در برابر تصنعت ورزش که به دنبال تلفیق کاربس

 ی خود هستند، ایجاد کنند. هاسازمان

مدیریت ورزش با اتخاذ نظریه و کاربست راهربد تجاری و تطبیق آن با خصوصیات 

طور که صنعت ورزش، خود را به عنوان یک رشته دانشگاهی معرفی کرده است. ه�ن

توانند به سایر صنایع متخصصان ورزشی می  کنند،) توصیه می۲۰۰۱و همکاران (  چرنوشنکو

با این در زمینه پایداری درون سازمان ورزشی خود استفاده کنند.    هاآنتوجه و از تجربیات  

و دانشگاهیان در مورد استفاده از تجربیات صنایع دیگر در زمینه   کارشناسان، ما به وجود

ر ورزشی را در نظ  کارو کسبباید خصوصیات    هاآن دهیم.  هشدار می  یزیستمحیطپایداری  

محل سازمان، مشرتیان (طرفداران، حامیان) و فرهنگ   بگیرند که شامل خصوصیاتی همچون

 ی زیستمحیطبرای پایداری  از سوی دیگر،  و    فرد استمنحرصبه  سازمانی است. هر سازمانی

به  در ادامه،ی ورزشی و غیرورزشی باشد. هاسازمان متامرویکردی وجود ندارد که مناسب 

 های ویژه ورزش با سایر صنایع اشاره خواهیم کرد. تفاوت

های سنتی که تالش دارند محصوالت ملموس (مانند تلویزیون، کار وکسببرخالف 

همراه) را بفروشند، مترکز اصلی صنعت ورزش بر فروش تجربه احساسی  خواربار، تلفن

چیان ورزشی ناملموس است. مدیران ورزشی امحصول «فروخته شده» برای متاش  زیرا  ،است

رو، هایی نانوشته است. از اینتالش دارند تجربه احساسی را بفروشند که همراه با درام

خلق یک تجربه به دنبال ، کارو کسبوشند، در بفر  تکنند بلیمدیران ورزشی که تالش می

های برند. این جنبههستند که طرفداران یا حامیان رویداد فارغ از نتیجه بازی از آن لذت می
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شوند تر برای �ایش اولیه رویداد افزوده میایجاد یک منظره بزرگ جهت فرعیپویا و 

های بیشرت به این ها و جنبهالیه  از بازی). هرچند، با افزوده شدن  پیشهای  �نند جشنه(

 شوند. نیز بیشرت میی زیستمحیط�ایش، تاثیرات 
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 ۲ گفتار

 یست زاقتصاد، ورزش، و محیط

 اشرتاکنقاط ها و مشوق

 ١شیخآلن ساندرسون و سابینا به قلم: 

سایمون زمانی که  ؛سال پیش آغاز شد ۶۰حدود از مند اقتصاد ورزش مطالعه نظام

ای با عنوان «بازار کار بازیکنان ، مقاله»اقتصاد سیاسی«در مجله  ۱۹۵۶در سال  ٢گروتنرب

با مترکز بر بازار کار در بیسبال، تالش داشت تا ماهیت  روتنربگبیسبال» را به چاپ رساند. 

و  هاآنقابتی و اشرتاکی ر عنارص  ،از جمله .های ورزشی را به صورت کلی تعریف کندلیگ

، روتنربگسال پس از  ۱۵ها (یعنی، تعادل رقابتی). در طی قوت بازی در تیم توزیع نقاط

فعالیت اندکی در دنیای جدید اقتصاد ورزش وجود داشت. سپس، سیل امکانات ورزشی، 

تلویزیونی و پخش  حق فروش    به ویژههای مشاور بازیکنان و انفجار درآمد در ورزش  آژانس

آخرین ها را به میلیاردر تبدیل کرد. ایجاد شد که بازیکنان را به میلیونر و مالکان باشگاه

های فردی، راهربدهای رضبه نیز استفاده از اقتصاد و آمار در دنیای ورزش از نظر تصمیم

 میدانی و تحلیل ورزش بود. 

ی زیستمحیطجنبش مدرن  در ه�ن دوره و مستقل از این عوامل مهم در دنیای ورزش،  

ن رشوع شد به صورت همزماو    ۱۹۶۰در دهه    ایگونهبه    در واقع، این جنبش  متولد گردید.

» ٣اولین جشن «روز زمیناین رویداد مصادف با    مقبولیت جامعی پیدا کرد.  ۱۹۷۰سال  و در  

. هرچند، مترکز بود ٤)EPAایاالت متحده ( زیستمحیطگیری آژانس حفاظت شکلنیز و 
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در طول زمان تکامل یافته است و از کمیابی منابع  یزیستمحیطافراد درگیر در مسائل 

اما  ،وهوای جهانی و پایداری تغییر جهت داده است، تغییر آبمحیطیطبیعی به کیفیت 

در کنار مالحظات اقتصادی، اکنون  یزیستمحیط های هستند و دغدغه هاناصول پایه ه�

 اند. های فعالیت انسانی از جمله ورزش رسوخ کردهجنبه متامدر 

زیست و ورزش را از طریق مطالعه اقتصاد کنار هم قرار ، امیدواریم محیطبخش  در این

ای در مورد وار مطرح کرده و سپس مقدمهدهیم. ابتدا، اصول اساسی اقتصاد را خالصه

-را مشخص می یزیستمحیط، اصول اساسی اقتصاد در ادامهکنیم. اقتصاد ورزش ارائه می

به دنیای ورزش   هاآن  اصول و گسرتشو کاربردهای این    های پشتیبانهینظر  کنیم. پس از آن،

العملی برای تحقیقات و را ارائه کرده و دستور ایچکیده ، پایان. در کنیمبررسی میرا 

 کنیم. های آینده ارائه میتحلیل

 اصول اقتصاد

 عاملی است که »کمیابی«اصول اساسی اقتصاد نئوکالسیک با این انگاره رشوع شد که 

انواع نیز ها این انتخاب کهکند میبه انتخاب ها را مجبور وکارها و دولتافراد، کسب

که  های انتخاب نشدههای فرصت یا جایگزینهزینه شوند. ه�نندرا شامل میها هزینه 

هنگام انتخاب یک  معموالً از طرف دیگر، .در واژگان تخصصی علم اقتصاد رایج هستند

هایی وجود دارند. یک فرضیه مکمل ، ریسکهاآنو ارزیابی    نسبت به راهربدی دیگرراهربد  

در مورد «همه یا هیچ»؛   به جای تصمیمکنند» یعنی،  است که مردم «به حاشیه فکر می  آن

ها و مزایا را هزینه هاآندر این راستا دهند. کمرت ترجیح می  اندکیبیشرت در برابر  اندکی

در  هایی کهمشوق ها و انگیزهبینی شده و هدفمند به ه صورت پیشارزیابی کرده و ب

های جمعی یک بازار یمدهند. این تصمپاسخ میهای شخصی وجود دارند، گیری تصمیم

توانند می زیرا ،مورد عالقه اقتصاددانان است دهند. حالتی که معموالًرقابتی را شکل می

افزایش خروجی این بازار، رفاه اجت�عی را  ی کهنابع جامعه را بسازند. زمانترین مکمیاب

 شود. ، از نظر اقتصاد کارآمد قلمداد می)یعنی استفاده از کمرتین منابع کمیاب( دهد
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ها شامل چیزی باشد که از یکی از ارزیابیدهد که اختالف نظر در رشایطی رخ می

د و نیستنرقابتی  معموالً اما برای دیگران عادالنه نیست؛ این بازارها ،سو کارآمد استیک

قدرت بازاری داشته نسبت به مشرتیان یا کارمندان خود،  ها  رشکتاحت�ل دارد که  در نتیجه  

ها آگاهی ندارند و به دلیل عوامل رفتاری باشند. این بازیگران اقتصادی از تضاد با تصمیم

ها بینیمطابق پیشهای خود همخوانی نداشته باشند و یمدیگران ممکن است در تصم

» نیز نامیده ١های نامناسب (که «شکست بازارعمل نکنند. علل احت�لی این خروجی

ها یا مزایایی که به شخص از کاالها مانند «موارد خارجی» (هزینه  انواعیشوند) شامل می

هایی که بدون پرداخت ها یا فعالیتشوند) و «کاالهای عمومی» (چیزثالث رسریز می

در شود که کنندگان منجر میلذت برد) هستند که به سوءاستفاده هاآنتوان از می هزینه

وجود  دقیقینیازمند دخالت دولت هستند. عالوه بر این، مباحث و تحقیقات این حالت 

دارند که شامل این پرسش هستند که آیا مردم بازیگران منطقی (در برابر غیرمنطقی) 

تا  هاآنهای را شکل داد و اولویت هاآنهای توان ارزشیهستند یا خیر و تا چه میزان م

 عمومی» است.  و صالح چه حد تحت تاثیر «خیر

های مقابله مشیبازارهای ناقص و مردم ناقص، به همراه خطاین دو مورد آخر (یعنی 

زیست هویدا ورزش و محیط نقاط اشرتاکدر  کاالهای عمومی)با عوامل خارجی و 

ن موارد، ممکن است نقش مرشوعی برای بخش عمومی به منظور دخالت شوند. در ایمی

در مورد   ود داشته باشد، هرچند مردم منطقی و اقتصاددانانهای بازار وجدر بهبود خروجی

 محل کشیدن این خط، اختالف نظر دارند. 

 های مشرتیان خود تاثیرها بر اولویتدر یک بازار رقابتی که کارکرد خوبی دارد، رشکت

کاالها  حتی ها، فرآیندهای تولید و گیرند و با تغییر این اولویتتاثیر می هاآنگذاشته یا از 

�نند کنرتل آلودگی یا تغییر ه یزیستمحیط در نتیجه اگر مالحظات کنند.نیز تغییر می

و  هاسازمانگاه ، آنوهوا برای مشرتیان مهم باشد (در این مورد طرفداران ورزشی)آب

�نند هر صنعتی، به همجموعه ورزش    به دلیل آنکهورزشی باید بدان توجه کنند.    هایتیم 

 
1 -Market failures 
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دنبال جذب مشرتیان جدید است، در نتیجه دانسنت خصوصیات طرفداران جدید و بالقوه 

 برخوردار است.  باالییزیست ارزش زیادی قائل هستند، از اهمیت که برای محیط

، یک رشکت ها اشتباه گرفت. برای مثالا خروجیها را بدر این مکاملات، نباید انگیزه

سود و منفعت شخصی انگیزه پیدا کند. اما یک سیستم بازار  دلیلتجاری ممکن است به 

زیست بد براساس خواسته فردی به صورت خودکار برای مشرتی، کارگران، فقرا یا محیط

تحت تاثیر سود نیستند،    ی غیرانتفاعیهاسازمان  از آنجا کهشود. یا، در مقابل،  محسوب �ی

تایم بیگبرای مثال،  خوب هستند.  (و حتی کره زمین)  بدین معنی نیست که برای همه    الزاماً 

غیرانتفاعی است، اما راهربدها و  یک سازمان تقریباً آمریکا در ایاالت متحده  ١کالج اتلتیک

 ای است. �نند رقبای حرفههها و اقداماتش تصمیم

به عنوان دغدغه برای زمین، کاربرد منابع جاری  » عمدتاً ٢عبارت «پایداری ،در نهایت

شود. در سطح در برابر تامین جاری یک ملت از نظر اقداماتش تعریف و شناخته می

از نظر اشتغال یا مخدر مواد هر نوع توان گفت که اعتیاد شدید به الکل یا تر، میکوچک

ها و درآمد جاری شهر پایدار نیست. یا ترازنامه هزینه  گرددمحسوب �یپایدار    ،سالمت فرد

مشخص نیست که پایداری چه معنایی  شود، دقیقاً اما زمانی که بحث رشکت مطرح می

به میان باشد، منظور قدرت یک دانشگاه زمانی که صحبت از پایداری ، برای مثالدارد. 

 ی که مورد پشتیبانیتحقیقات  طورو همین  ،استدانشجویان    توسط  پرداخت مالی یا شهریه

درآمد کافی برای شود تا که سبب میالتحصیالن های فارغکمکیا و  اندقرار گرفتهمالی 

این تا حد زیادی در مورد  ی دانشگاه وجود داشته باشد.هاها و برنامهحفظ فعالیت

 تکند: آیا درآمد ناشی از طرفداران کنونی که بلیفرانشیزهای ورزشی نیز صدق می

های مالی برای کمکنیز ح�یت مالی و یا حق پخش تلویزیونی، یا کنند، خریداری می

و به صورت تجربی (شاید بگویید که  ها و سایر تعهدات مالی کافی است؟پرداخت حقوق

از نظر  یزیستمحیطدارد: پایداری یا پایداری مقیاس اهمیت در این میان  )کنید آزمایش
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نسبت به رویدادهای تر هستند (جهانی مناسبدر مقیاس تر و بزرگمفهومی در صحنه 

 بوده است.  ١رو یکی از �ودهای آن جنبش املپیک ورزشی کوچک) و از این

 

 اقتصاد ورزش 

های بازار رقابتی آلشود، چندین انحراف از ایدهزمانی که بحث اقتصاد ورزش مطرح می

مطرح هستند، که در طرف خروجی  هاییهفرض ،طور مثالبهوجود دارد. ساختاری از نظر 

های تولید مساوی هزینه پردازند که تقریباً هایی میکنندگان قیمتمعتقدند مرصف

ها هستند و در طرف ورودی معتقدند که دستمزدهای پرداخت شده به کارگران رشکت

های علم زمینهشرت یدر باین موارد،  ،برای کارفرمایان است هاآننزدیک ارزش اقتصادی 

های یعنی در ورزش، قیمت این بازارها رقابتی نیستند.زیرا  ،انداقتصاد ورزشی نقض شده

های تولید هستند و  های مختلف مازاد هزینهپرداخت شده برای محصوالت و فعالیت

زیرا  است.دستمزدهای پرداخت شده نیز کمرت از ارزش اقتصادی کمک کارمندان 

 برایدارند و از آن را در اختیار  قدرت بازاراندکی از  ا و مالکان)هلیگتولیدکنندگان (

توانند پول کمرتی از دستمزد همچنین می .کنندکردن فرصت اشتغال استفاده می محدود

سال گذشته، قدرت  ۱۰۰رقابتی به ورزشکار پرداخت کنند. عالوه بر این، امروزه، برخالف 

�نند ههای بازیکنان (انجمن زیرا .ود داردقابل توجهی در طرف دیگر بازار کار وج

زنی ها) با مدیریت در رابطه با رسریز بالقوه یا به عبارت اقتصادی، «اجاره» چانهاتحادیه

 تواند باعث انحراف تخصیص مناسب منابع باشد. کنند. این قدرت در بازارهای کار میمی

طرف این میز،  در هر دواست که  آنتر در بازارهای ورزشی تصویر اقتصادی بزرگ

های جدید رشکت زیرا .�نند گذشته تحت عوامل یکسان بازار نیستندهکنندگان رشکت

که به  های تخصصی دارندها یا ویژگیتوانند آزادانه وارد شده و کارمندان نیز مهارت�ی

کند. های دیگر نیز صدق میکه این امر در بسیاری از فعالیت  راحتی قابل جایگزین نیست؛
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های اجت�عی انگیزه دارد، اما هرچند صنعت ورزش برای پاسخ به ذائقه مشرتیان یا اولویت

های  رو، این جنبهکند و از اینبرای انجام این کار فشار چندانی از سوی بازار احساس �ی

زیست مطرح اگر برخی مالحظات مانند تبعیض و محیط ،غیررقابتی در بازارهای ورزشی

های عمومی مشیاست رفتار متفاوتی داشته باشند. همچنین، خط ممکنشوند، 

کنند و این امر گیری مشرتک درون و بین واحدهای دنیای ورزش را بهرت قبول میتصمیم 

 دهد. فشار برای تغییر و تایید را کاهش می

و کاالهای عمومی، همه  یزیستمحیط از نظر عوامل خارجی مثبت و منفی غیر 

های ورزشی و غیرورزشی و همچنین در محیط جشنواره  هاآنروزه با ها هر شهرداری

رایگان و در دسرتس عموم هستند.   در ظاهر هاآنشوند که بسیاری از مواجه می

ی خانگی با هابازیهای ورزشی محلی در مقیاس بزرگ ممکن است شامل فعالیت

ها و دوهای ای شهر، ماراتنریزی منظم برای فرانشیزهای دانشگاهی یا لیگ حرفهبرنامه

سواری) شنا، دو، دوچرخهشامل: گانه سواری و رویدادهای تریاتلون (سهتر، دوچرخهکوتاه

ها حاوی یک از این فعالیت دارند. روی کاغذ، هر خیریه جنبه هاآناز باشند که برخی 

�اینده  که�نند روحیه اجت�عی ه  .های کاالهای عمومی و مزایای عمومی هستندجنبه 

گیری شکلمستلزم  این موارد،است. اما  هاآنروابط عمومی خوب برای شهر و شهروندان 

و ترافیک هستند.    هانا، بسته شدن خیابآلودگی صوتی  ه�نندبرخی عوامل خارجی منفی  

برد و چه کسی هزینه آن را چه کسی سود می، مالحظات برابری (عالوه بر این عوامل

ضمنی و  یزیستمحیطهای ها، جنبه یاری از این رویدادها یا برنامهبس )کندپرداخت می

از جمله مرصف انرژی بیش از حد، دغدغه مدیریت پس�ند و از  .آشکار دیگری نیز دارند

ها و تعهدات رسمایه، که ممکن است تحت عنوان کلی «زیرساخت» قرار بگیرند. نظر هزینه

زهای فرعی (مانند وسابرای فرانشیز، ساخت تواند شامل ایجاد تسهیالتاین موضوع می

ونقل ها و ساخت یا بازسازی شبکه حمل، مرکز رسانه) برای فعالیتدهکده ورزشکاران

  باشند.میمنازعه  گرآغاز  هاآنعمومی باشد که بسیاری از 
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های تجاری عامل دیگر در دنیای ورزش از نظر مفهومی با دیگر تالش عالوه بر این، دو

این  که پخش گسرتشتر هستند. اول، دنیای تلویزیون و ارند یا حداقل برجسته تفاوت د

تاثیر  توسعهسال قبل مت�یز کرده است و در میان سایر موارد،  ۵۰صنعت را به شدت با 

های ورزشی تا حدی از مقررات لیگهای اقتصادی. دوم،  «سوپراستار» و ایجاد و توزیع اجاره

ها،  مربوط به هزینههای دهد تصمیم اجازه می هاآنمعاف هستند که به  ١ضدتراست

های تجاری عادی رایج نیستند. دو  را بگیرند که در محیط یو خروجی مشرتک هاقیمت

 های بعدی بررسی خواهیم کرد. مالحظه مکمل را در بخش

 مالحظات بازاریابی

ح�یت بیشرتی  یزیستمحیطیل دالهای ورزشی برای آیا بازیکنان، فرانشیزها و لیگ

یا  گوناگون؟قائل هستند یا مسائل اجت�عی و سیاسی جاری مانند رفتارهای ضداجت�عی 

شود میزان هایی برای جنگ با رسطان سینه؟ و چطور میهای غذا و پوشاک یا برنامهمحرک

-ها یا خطگیری کرد یا متوجه شد؟ هنگام ح�یت از برنامهرا اندازه هاآننسبی تعهدات 

 دهند؟ قرار می مورد توجه، چه مسائلی را یزیستمحیط های مشی

ها و مزایای تصمی�ت خود را ها و اشخاص باید هزینهدر سایر صنایع پربار، رشکت

قربانیان  در ح�یت ازهایی های عدالت اجت�عی یا پویشارزیابی کنند. ح�یت از جنبش

اما  .دهدرا افزایش می هاآنواقع جذابیت گیشه در میان فعاالن هالیوودی در  ،ایدز

ریسک از بین رفنت یک بخش  ٤یا آنجلینا جولی ٣، شون پن٢�نند جرج کلونیههایی ستاره 

تر است. در ورزش، اینکه هایشان پرهزینهاز جمعیت متاشاگر فیلم را قبول کرده و دیدگاه

پیرشو باشند یا خیر، همچنان مورد بحث است. اما در عرص  الگوهایستارگان ورزش باید 
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باال است. همین  واقعاً  ٢یا پیتون منینگ ١های اجت�ی، تاثیر لربون جیمزتلویزیون و رسانه

 کند. ، نیز صدق می٣�نند تیم تبوهتر امر برای اشخاص قطبی

های ادراک شده اندکی برای محصوالت یا اجراکنندگان وجود صنایعی که جایگزیناما در  

. در نکته کلیدی است» ٤ای اهمیت چندانی ندارد و «اجاره اقتصادیدارد، چنین مسئله

ند که یک یک رشکت یا مدیرعامل باید دقت ک تر، جایی که رقبا زیاد هستند،رشایط عادی

رو، جای تعجب نیست د. از اینمنان خودش تبدیل نکندشاز مشرتیان را به   بزرگجمعیت  

هایشان را نزدیک کنند و کیفهای سیاسی خود را بازی میهای بزرگ اغلب کارتکه رشکت

 دارند و بیشرت پیرو هستند تا پیرشو.  سینه نگه می

نقطه که در دنیای ورزش، جایگزین نزدیک چندانی وجود ندارد، در نتیجه از  از آنجا

به ، احتیاط بیشرتی وجود دارد. یزیستمحیطح�یت از یک مسئله اجت�عی یا  اعالمنظر 

گرا و ، مسئله ورزشکاران همجنسانفرادیهای ها و ورزش، در بسیاری از لیگطور مثال

 های اخیر توجه بیشرتی را به خود جلب کرده است. همزمان، لیگ ملیدوجنسیتی در سال 

ارد خشونت جنسی، دچار رسوایی ت شدن مدارکی دال بر مو به دلیل یاف ٥) NFL( فوتبال

وجود داشته باشد که تیم یا  در این موارد نیز باید یک خط قرمزی که حتی شد، در حالی

 ورزشکار از آن عبور نکنند. 

ها  و خطی که نباید از آن عبور کرد کدام است؟ یعنی، چه برنامه یزیستمحیط ه�ورد 

ها، عدم فروش آب با بطری، ملزم و پاکت  هانااری همه لیو ببازیافت اجهایی (مشیو خط

کند؟ عالوه بر یک سازمان را با شکت مواجه میداران به خرید افست کربن) تکردن بلی

سالم دادن به ه�نند ( هستند مثبتکامالً بزرگ ح�یتی از نظر احساسی  یهانااملاین، 

 . توسط یک فرد مشهور)اولین بازی بیسبال  افتتاح پرسنل نظامی در رویدادهای ورزشی یا
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بیشرت از برنامه مبارزه با گرسنگی یا فقر  ایهزینهمستلزم  یزیستمحیطآیا اقدامات 

کنند های اجت�عی مترکز می، بر روی تالشNFLای های خیریهبرنامه به طور مثالهستند؟ 

املندان، کودکان یا بی�ران را هدف ، سافراد فقیرخشونت،  انواعتا خشونت خانگی یا سایر 

، بازیافت، یا کاهش مرصف هاها یا رودخانهدریاچه پاکسازیقرار دهند و کمرت بر روی 

های غذا و پوشاک، محرکبر مواردی نظیر لیگ حتی ارکان و  یکنانانرژی مترکز دارند. باز

 که اتفاقاً موارد ارزشمندتر   مترکز دارند تا  هاناهای پس از مدرسه و بازدید از بی�رستبرنامه

 .  تر هستندبرانگیز بحث

ای را در نظر بگیریم، آنگاه های اجت�عی یا خیریهگذاری کاربستاگر بازده رسمایه

های که انجام اقدام با وجود آن .خواهند داشت تفاوت یزیستمحیط هایاقدام

جامعه  مشارکتگذاری و رسمایه جهتمزایای خصوصی و عمومی دارای  ی،زیستمحیط 

خصوصی از نظر کاهش مرصف  بازده یانگر�ابیشرت  یزیستمحیط هایاست، اما این اقدام

 بخش مهمی از این موضوعهای نگهداری هستند.  های آب یا کاهش هزینهانرژی و هزینه

خت�ن یا تسهیالت نوساز ک سااما برای ی .مشی جاری بستگی داردبه جو نظارتی و خط

هایی، وری قدیمی برای گرمایش، نورپردازی، استفاده از آب و سایر چنین شاخصهآ اتخاذ فن

  یزیستمحیطمنطق اقتصادی اندکی دارد. هرچند، حرکت فراتر از این حد در صورت بحث  

بخش  گذارهای سبز) نیازمند ارزیابی بیشرت از سوی رسمایههای خورشیدی، سقف(پنل

 خصوصی است. 

 شناختیمالحظات مردم

در کل، یک رشکت چه یک محصول را بفروشد و چه از یک مسئله اجت�عی ح�یت 

کند، باید هنگام بحث پشتیبانی از سوی یک ورزشکار و سایر افراد مشهور (سلربیتی) مراقب 

نظر داشته  های افراد مشهور و ورزشکاران را درباشد. موارد رسواییشانس و البته خوش
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، ٣، تگ هوور و ماریا شاراپوا٢، نایکی و النس آرمسرتانگ١سیمپسوناو. جی. باشید: هرتز و  

پس از رفتار نامناسب در  ٦و سایرین و رایان لوشت ٥، رالف لورن٤، اسپیدویا مورد جدیدتر

شناختی، ، درآمد یا خصوصیات مردمسلیقهعالوه بر این، به دلیل تغییر    ی املپیک ریو.هابازی

یا از بین برود. مسیحیان در تقاضا برای یک محصول یا فعالیت ممکن است ایجاد شده و 

یا مبارزه و حتی مسیحیان در برابر مسیحیان در روم باستان را در نظر بگیرید.  برابر شیرها  

محبوبیت خود را از دست داده ، گاوبازی در اسپانیا که  ارصدر قرون وسطی. یا در زمان مع

در حال کنار گذاشته شدن   )آبی  پارکفیل در سیرک، دلفین در  (  استفاده از حیوانات  واست  

 هستند. 

از تلویزیون به طور مرتب بود و مطرح ورزش پرطرفدار  به عنوان یکبوکس زمانی 

های اقلیت مهاجر به منظور ود برای گروهب اهیر  حتیشد، پخش میآمریکا ایاالت متحده 

 محمدعلی، ٧راکی مارسیانو( لیدرآوردن پول و خروج از فقر و تبدیل شدن به قهرمانان م

درصدی از مخاطب تنها  اکنون دیگر شاید    .)٨آراکی بالبو و حتی چهره هالیوودی یعنی    کلی

ملی ه است. لیگ فوتبال ثروت اجت�عی افزایش پیدا کردزیرا  .قبلی خود را داشته باشد

مسائلی در رابطه با  ، چرا کهمریکایی) در حال تالش برای حفظ وجهه خودش است(آ 

 سالمتی و آسیب مغزی در این ورزش مطرح شده است. از سوی دیگر، از نظر خشونت،

 »فنون رزمی ترکیبی« و ٩)UFC( »های نهاییقهرمانی مبارزه« های ورزشی نظیررشته

)MMAدر بین گروههای حداقل    ،سمت کاهش مخاطب هستنده�ن  در حال حرکت به    )١٠

 -فریقاییجوانان و متاشاچیان آ   ،بسکتبالرشته ورزشی  ،  گوناگونهای  لیگ  از میان.  اجت�عی
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کند؛ ها را به خود جلب میکند؛ فوتبال بیشرت اسپانیولیمریکایی را به خود جذب میآ 

 مسن هستند.  افراد  هستند؛ و طرفداران گلف نیز بیشرت    یعاد  طرفداران بیسبال بیشرت مردم

شناختی یا جا، میزان تاثیر تغییر سطوح درآمد، تغییرات مردممسئله اصلی در این

و جلب توجه است. طرفدارانی که در رویدادهای ورزشی  هاسلیقهارزشهای اجت�عی بر 

حضور دارند، درآمدی دو تا سه ها �نند ماراتونههایی کنند یا در فعالیتمهم رشکت می

، و کسب )با تعدادی نزدیک به مردان(معمولی دارند. با ورود زنان به بازار کار  افرادبرابر 

نرخ مشارکت و سطح عالقه از سوی رخ داده است که  شناختی  مردم  یدرآمد مناسب، تغییر 

ورزشی نیز دیده   هایها یا تبلیغچیزی است که در لیگاین مورد  زنان را تغییر داده است،  

 شود. می

در شوند؟ ، کجا وارد این مکامله مییزیستمحیطن است که مسائل پرسش اساسی آ اما 

 اقلیمکنند، چه به سمت بازیافت باشد و چه به سمت تغییر  ها تغییر میاول، اولویتوهله  

های دستورالعملزیست و  نگران محیط  از جمعیت که  یهایبخشآن  دوم،  در وهله  جهانی.  

. در گفت�ن اقتصادی، برخوردارنددرآمد و تحصیالت باالتر  هستند، از سطحاجت�عی 

های ها و انجمنرو، تیمیته درآمدی باالیی دارند. از ایناالستیس یزیستمحیطهای سازگاری

پولدار است و به   هاآنیعنی مخاطب هدف    .یک مزیت طبیعی دارندمورد   ورزشی در این

کنندگان تر است. در مقابل، مرصفکنند، حساسح�یت مالی می هاآنامات سبزی که اقد

توانند خواهان تغییر یا حتی تنبیه افرادی باشند که رویدادها و محصوالت ورزشی می

 اند. عمل کرده هاآنمخالف میل 

 یزیستمحیطاقتصاد 

پذیری و راندمان پردازد که رقابتبه مسائلی می طور عمدهی، به زیستمحیط اقتصاد 

ترین منابع شکست بازار عامل خارجی مثبت و منفی و اندازند. محتملبازار را به خطر می

های کامل یا دهند که هزینهحضور کاالهای عمومی هستند. عوامل خارجی زمانی رخ می

امواج ، هاآلودگیانواع اند. گیرنده چشیده نشدهمزایای کامل یک فعالیت از سوی تصمیم
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های رایج عوامل خارجی منفی هستند در ، و استع�ل دخانیات �ونهو ارتعاشات محیطی

های عسل، تحقیق و توسعه و واکسیناسیون عوامل خارجی مثبت حالی که تحصیالت، زنبور

ایا کنند طوری که مز رجی مثبت را ایجاد میاشوند. کاالهای عمومی عوامل خقلمداد می

تواند بین همه تقسیم شود (فارغ از بار هزینه، ایجاد مشکل در استفاده بیش از حد یا می

 سوءاستفاده از منابع). 

شود. در حقیقت، منابع شکست در اقتصاد، بازار در چنین مواردی کنار گذاشته �ی

-مشی میمداخله خط هاآنشوند که برای به عنوان موارد خوبی قلمداد می بازار معموالً

تواند بازارهای پربازده را احیاء کند. نیروهای بازار در مواجهه با عوامل خارجی 

(که بیشرت جهت منفی نیز دارند) و البته در تسهیل تامین عوامل خارجی  یزیستمحیط 

(مزایای فراهم شده برای انسان توسط   ییا اکوسیستم  یزیستمحیطمثبت به شکل خدمات  

. در هر صورت، تخصیص حقوق صحیح (دادن کنندبه شکل قدرمتندی عمل میطبیعت) 

چهارچوبی برای نیروهای بازار به منظور   حق به فرد برای ایجاد یک عامل خارجی) در ایجاد

درونی کردن عوامل خارجی، حیاتی است. زمانی که حقوق مالکیت مشخص شدند، برخورد 

�نند یارانه یا همبتنی بر مشوق  سازوکارهایبا مسائل به مداخله مستقیم، از طریق 

قانونی یا  مشی تنبیهی مانند مالیات، مقررات، حفاظتتخفیف یا از طریق معیارهای خط

های زیادی برای برخورد با عوامل حتی ممنوعیت از طریق ورود دولت، بستگی دارد. فرصت

اما احیای کامل بازار پربازده، نیازمند نظارت  ،خارجی به صورت خصوصی وجود دارد

ها، دولت ممکن است مالکیت یا تامین �نند پارکهمشی است. برای کاالهای عمومی  خط

گذاری د تا بتواند تخصیص بهینه را تضمین کند، اما در تالش برای حفظ رسمایهرا در نظر بگیر 

خصوصی در منابع عمومی، کاربست معمول اتخاذ ترکیبی از تامین دولتی و ایجاد حقوق 

 مالکیت خصوصی است. 

های �ونه در حالی کهکنند چالشی متفاوت را ایجاد می ،زیستمحیطجهانی مسائل 

مربوط به های فرامرزی موفق وجود دارد. چالش یزیستمحیطهای یمشمحدودی از خط

چه ورزش با جذابیت جهانی  اگراند. شده معرفیبه خوبی تغییر اقلیم و گرمایش جهانی 
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های حلبه ورای مرزها است، اما راه دستیابی برای فردمنحرصبهکه دارد، در موقعیتی 

 ار جهانی دشوار هستند. مشی برای شکست باز و مبتنی بر خط اختصاصی

ها و مزایای گیری و توزیع هزینهشناخت، اندازه  یزیستمحیط یک مالحظه مهم اقتصاد  

ممکن است جایگاه خوبی برای تامین مزایای   خاصها است. بازیگران  مشیمشکالت و خط

، یا تحقیقات بر روی سیالبتر، مدیریت پاکمانند هوای  .داشته باشند یزیستمحیط 

نفع که تعدادی ذی  زیرا  ،اما اغلب فاقد مشوق برای انجام کار هستند  .ری تجدیدپذیرو آ فن

هایی در . این امر پرسش، وجود دارندمتایلی به پرداخت هزینه برای تقویت خروجی ندارند

و بررسی مسائل در مورد برابری یا عادالنه   یزیستمحیطمورد نحوه تخمین ارزش آن مزایای  

ها و مزایا ممکن است به یک گروه تحمیل شوند (اغنیا هزینه چرا که .کندبودن ایجاد می

های آتی). های کنونی در برابر نسلدر برابر فقرا یا ملل غنی در برابر ملل فقیر یا نسل

هستند که در حضور عوامل   شخصی  به دنبال بیشینه کردن بازده  معموالًهمچنین، بازیکنان  

، یک تیم یا رویداد ورزشی شود. مثالًخارجی به بیشینه شدن مزایای اجت�عی منجر �ی

جویی در های سبز را انتخاب کند که به رصفهگذاری بر روی کاربستممکن است رسمایه

که مزایای بر روی مواردی  بنابراین؛شود (راندمان انرژی) و منجر می هاآنهزینه برای 

�نند هکنند (گذاری �یندارند، رسمایه  اختصاصیاجت�عی بیشرتی به همراه دارند اما بازده  

در نتیجه  .ها همپوشانی وجود دارد، در این کاربستبه طور مشخصکاهش کربن). 

مشی یا از طریق مداخله مستقیم خط یزیستمحیطهایی برای تشویق بیشرت اقدام فرصت

-را ارتقاء می یزیستمحیط ای بازار وجود دارد که پرداخت برای خدمات ایجاد ساختاره

 بخشد. 

» را مطرح و ١در ابتدا ممکن است ش� یک چهارچوب نظری «یکی مناسب همه

زیست را در رابطه با دنیای ورزش اقتصاد و محیط هایی را بیاورید که فصل مشرتکمثال

انداز کسان خواهد بود. هرچند، این چشمی مکاننوع فعالیت یا  بنابراین،مشخص کند و 

توان گفت مقیاس، نوع و محیط اهمیت دارد چندبُعدی و ناهمگن است که می به قدری
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گذاری در برای رسمایه هاشوند. همچنین، انگیزهو در نتیجه مالحظات مجزا تضمین می

بر مر این اتفاوت داشته باشند که با یکدیگر ممکن است  یزیستمحیطهای کاربست

 اختصاصینیز گفته شد، بازده  پیشرتطور که خروجی و نیاز به مشوق تاثیر دارند. ه�ن

های نظارتی هایی مانند راندمان انرژی، حفاظت از آب و هزینهگذاری برای کاربسترسمایه

یا به شکل روابط عمومی و مراقبت خوب از جامعه وجود دارند. کافی بودن این بازده 

گذاری برای ایجاد سطح مورد نظر جامعه در مورد حفاظت از هرسمای اختصاصی

 زیست به حضور و اندازه عوامل خارجی بستگی دارد.محیط 

همیشه این احت�ل وجود دارد که یکی درون سازمان یا تیم ورزشی به خوبی از 

ها مورد استقبال گذاران این کاربستزیست مراقبت کند و در نتیجه از سوی رسمایهمحیط 

یی که به هاآنبرای شناختی، خصوصیات مردممربوط به قرار بگیرد. همچنین جذابیت 

به حضور ی زیستمحیطبهبود  . این مساله که، وجود دارددهندزیست اهمیت میمحیط

، پرسشی شد یا خیر یی که طرفداران ورزشی نیستند در دنیای ورزش منجر خواهدهاآن

 پاسخ مانده است. است که همچنان بی

های ورزشی ملی یا با لیگتفاوت جدی  هاآنی حامی هاسازمانرویدادهای جهانی و 

رویدادهای جهانی کند، دارند. توجه به کره زمین، ویژه یک تیم که در یک شهر کار می

توان در چند بلوک از یک شهر انجام را می  آب ناشی از بارندگیدر حالی که مدیریت    ؛است

حفاظت از آب  گذارند.بر رفتار در سطوح مختلف ورزش تاثیر می ،یار رویدادهای جداد. 

ممکن است در غرب ایاالت متحده بیشرتین جذابیت را داشته باشد در حالی که اتخاذ 

 هستند.   ١کرن بلتیی را جذب کند که در هاآنتواند های زیستی میسوخت

گذارند. در ورزش، دو نایع تاثیر میها و صهای اجت�عی بر رشکتدر نهایت، جنبش

) تلفیق نژادی یا حقوق مدنی در ایاالت متحده که ۱شود: به ذهن متبادر می مورد رسیعاً 

) شمول و افزایش ۲چهره ظاهری بازیکنان در میدان و زمین بازی را تغییر داده است و 

که از تبعیض  ۱۹۷۲در سال  Title IXهای آموزشیپس از اصالحیه به ویژهمشارکت زنان 
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های جدید کند. یکی از برنامهبراساس جنسیت در هر برنامه آموزشی فدرال جلوگیری می

وهوا، ایجاد آگاهی از دهد که در آن به تغییرات آبورزش را هدف قرار می ١کاخ سفید

 شود.هایی از صنعت ورزش پرداخته میطریق اقدامات فدرال و �ونه

زیر در    زیست)ورزش، اقتصاد و محیط(  پدیده جهانیبا در کنار هم قرار دادن این سه  

ها، بازده خصوصی و مزایای اجت�عی و ها و مشوقهاکنون به تقاطع انگیز ،یک سقف

 پردازیم. در ادامه قرن بیست و یکم می  هاآناحت�لی    فصل مشرتکهای عمومی و  مشیخط

 تزیسورزش، اقتصاد و محیط

نیز گفته شد، تعامالت درون بازارهای ورزشی متغیر هستند.  پیشرتطور که ه�ن

از جمله  .درگیر شوند گوناگون هایروشتوانند به کنندگان (مانند طرفداران) میمرصف

های زنده اینرتنتی، و ی، برنامهاانههای رسشی، برنامهورز در رویدادهای  انفرادیحضور 

ها، پوشاک و سایر محصوالت مرتبط با تیم یا بازیکن محبوب. دگاریخرید انواع و اقسام یا

ها، مالکان تسهیالت، کنندگان در این صنایع متفاوت هستند و با ورزشکاران، تیمتولید

های مختلف هستند و از رویدادهای قهرمانی شوند که �اینده تیم ها رشوع میشهرها، لیگ

انی بزرگ که �اینده ورزشکاران و کشورها هستند.  برند و نهادهای جهو مسابقات سود می

های گذاریهای تولید، انواع رسمایهدر نتیجه این ترکیب متنوع مرصف و فعالیت

گیرد. این طیف وسیعی را در بر می ، به طوری کهنیز به شدت متغیر هستند  یزیستمحیط 

تا باشند رشوع شده و به عنوان سخنگویان رفتار سبز توانند که می یاز ورزشکارانطیف 

های ورزشی و (تیم هایی در سطح لیگ پویشنیز های سبز توسط مالکان و اتخاذ کاربست

 یابد. زیست، ادامه میبرای ارتقای دوستی با محیط) هاآنطرفداران 

د. در برخی موارد، دالیل متفاوتی برای ایجاد ارتباط بین ورزش و پایداری وجود دارن

که سازمان وظیفه دارد که  مند ممکن است احساس کنددیگر، فرد عالقه مانند هر صنعت

های گذاریزیست باشد. ممکن است بازده مثبتی برای رسمایهخوبی برای محیط محافظ
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ط عمومی، دخالت جامعه، ابهای مربوط به رو و انگیزه هاسازمانتوسط  یزیستمحیط 

مشی، چه نظارتی و چه شد. خطشهرت و مسئولیت اجت�عی سازمان وجود داشته با

ممکن است باعث شوند که رفتار بندی محلی، و قوانین استفاده از زمین نیز منطقه

جویی ایجاد شوند. جدا از دیدگاه های اجارهبه شکل پایبندی یا فعالیت یزیستمحیط 

های دیگر زیست داشته باشد، انگیزهدوستانه که فرد ممکن است نسبت به محیطانسان

مقوله مت�یز (که ممکن است دوطرفه  پنجتوان در را می اشاره شد هانادر باال بد که

 بندی کرد:نباشند) دسته

صورت گرفته،  گذاری: این امر زمانی وجود دارد که رسمایهبازده مستقیم خصوصی .۱

گذار حفاظت و سود به همراه دارد. این بازده توسط بازپرداخت رسمایهشخص برای 

شود. بازده در آینده کم می شود چرا کهمدت، تعیین میکوتاه ، معموالًدر طول زمان

اما   ،بروزرسانی از نظر راندمان انرژی ممکن است هزینه بیشرتی در ابتدا تحمیل کند

گذاری را جربان های مربوطه در نهایت رسمایهمرصف کمرت انرژی و هزینه  ،در ادامه

 به قیمت انرژی بستگی دارد. زپرداخت الزاماً شوند. دوره باکرده و به سود تبدیل می

 تواند به شکلی باشد که مستقی�ً گذاری می: بازده رسمایهبازده خصوصی غیرمستقیم .۲

اما در آینده احت�ل این تاثیر وجود دارد.  داشته باشد،مبنا تاثیری نبر خطرسیعاً یا 

مشرتیان جدید، ح�یت مالی ها شامل روابط عمومی، رضایت کارمند، جذب این

ها، مزایای پرسود، و شهرت کلی است. برای نهادهای عمومی مانند شهرها یا دانشگاه

توانند به شکل دخالت و شناخت احت�عی، افزایش ها میگذاریمستقیم رسمایه

گذاری با های بالعوض، و جذب و حفظ کارمندان یا دانشجویان باشد. رسمایهکمک

ده شامل حفاظت از آب، جایی که آب قیمت پایینی دارد در بیشرت این انواع باز 

گذار را اما رسمایه .شودداری منجر میجویی معنیهای ایاالت متحده به رصفهبخش

های کند. همچنین �ونهشناساند که از منابع محدود حفاظت میبه عنوان فردی می

های ی املپیک یا استادیومهابازیگذار در ها به عنوان رسمایهمعدودی برای شهر

ورزشی وجود دارد اگر بتوانند برای دریافت رسمایه خصوصی در فضای پارک جدید 

 جمعی جامعه مذاکره کنند.  جاییجابهیا 
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شوند، . مزایای اجت�عی که از حضور عوامل خارجی مثبت ناشی میمزیت اجت�عی .۳

گذاری را متحمل هزینه رسمایه کنند کهمزایایی هستند که به افرادی ارتباط پیدا می

ی، که در ایاالت اانهها مانند کاهش گازهای گلخگذاریشوند. این انواع رسمایه�ی

شوند و در نتیجه ارزش اندکی دارند، داری نظارت �یمتحده هنوز به شکل معنی

 های گذاریمزایای اجت�عی مشخصی دارد. الزم به ذکر است که هرچند بیشرت رسمایه

-بازده خصوصی (مستقیم یا غیرمستقیم) و بازده اجت�عی ایجاد می یزیستمحیط 

گیری برای کنند، بازیگران این عرصه ممکن است تنها بازده خصوصی را هنگام تصمیم

توان گفت که بازیگران خصوصی به اندازه گذاری در نظر بگیرند. در نتیجه، میرسمایه

 دهند. این امر مستقی�ً انجام می یزیستمحیطی گذار کافی برای رفاه جامعه، رسمایه

 شود. بندی منجر میبه مقوله

 گذاریمشی و اقدام نظارتی باعث ایجاد انگیزه برای رسمایهخطمشی و نظارت. خط .۴

-دامنه شوند. این سازوکارها  جهت رسیدن به سطح مورد نظر جامعه می  یزیستمحیط 

مستقیم    یزیستمحیط برخی انواع حفاظت    از رویکردهای دستور و کنرتل کهای وسیع  

شوند. را شامل می  ،کنندیا غیرمستقیم را از طریق جریمه یا اقدام قانونی مشخص می

ابزار  و یاهای کتالیزوری در خودروها �نند حذف رسب از رنگ یا نصب مبدله

برای پذیرتر و گاهی داوطلبانه مانند مالیات (مالیات بنزین)، یارانه و کمک انعطاف

گذاری هایی برای بازیگران خصوصی به منظور رسمایهتر انرژی که مشوقمنابع پاک

 کنند. در سطوح باالتر حفاظت ایجاد می

شود که جویی زمانی ایجاد میمشی، اجارهدر رابطه با اقدامات خط .جوییاجاره .۵

صنعت خود به بازیگران خصوصی قدرمتند از تاثیر خود برای ارتقای ح�یت دولت از  

هایی که بودجه عمومی کنند. استادیومکنندگان مالیات، استفاده میهزینه پرداخت

رعایت مالحظات ترین �ونه این حالت هستند هرچند توافقاتی با دارند، رایج

 باشند. مانند تامین فضای پارک، قابل حصول می یزیستمحیط 

عه متنوعی از عوامل ورزشی نشان را با مجمو  یزیستمحیطهای گذاریاکنون رسمایه

املپیک، لیگ فوتبال ملی، ناسکار، گلف و تنیس، و  -های انتخاب شده دهیم. �ونهمی
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، گوناگوناما بازیگران    ،باشندها �یها و لیگانواع ورزش  متامشامل    -های دانشجویی  ورزش

انگیزه و مشوق برای البته، دهند. ها، مقیاس، محیط و بافت جهانی را نشان میکاربست

 هستند.  تبرای هر فرد متفاو  هاآنو نتایج  یزیست محیطهای بررسی کاربست

 املپیک

 مسایلاملللی، موفقیت انسانی و برابری نژادی بر دار روابط بیناملپیک به عنوان پرچم

املپیک املللی زیست جهانی تاکید دارد. در عین حال، کمیته بیناجت�عی از جمله محیط

)IOC های اقتصادی، جمعیتی، سیاسی و عضو که بافت ۱۰۰) سازمانی است با بیش از

چالشی به   اعضاء  متام  میان  توافقبه  دستیابی  رو  شان به شدت تفاوت دارد و از اینفرهنگ

فرد برای وذ جهانی باال، در جایگاهی منحرصبه با نف، این کمیته شدت بزرگ است. بنابراین

. از منشور این نهاد است ورزش دم حول یک موضوع قرار دارد که آن همردن مر متحد ک

 های حاصل ازشادی به دنبال ایجاد راهی برای زندگی براساس املپیزممشخص است که «

جهانی است». به دلیل بنیادی اصول اخالقی  هتالش، ارزش آموزشی �ونه خوب و احرتام ب

جهانی فیفا تنها انواع نیا، املپیک و جاممقیاس، اندازه و آگاهی جهانی بین مردم د

وهوا داری بر عامل خارجی جهانی یا تغییر آبرویدادهای ورزشی هستند که تاثیر معنی

 دارند. 

ها است که بر پیشربد استانداردهای اخالقی و اجت�عی هرچند جنبش املپیک مدت

مترکز  دو املپیک اخیرما بر روی  ولیکن، زیست؛از جمله تعهد به محیط ،کندتاکید می

ریو شهر ، ۲۰۱۶از آگوست  پیش، جایی که حتی ۲۰۱۶و  ۲۰۱۲ی هابازییعنی  ؛کنیممی

ماندگی مشکالت و فساد سیاسی، عقب دلیلبه ) ۲۰۱۶ی املپیک هابازی(محل برگزاری 

برخی و نگرانی نسبت به کیفیت آب برای  نظر نرخ باالی تورم و رشایط رکوداقتصادی از 

 بود. شده گسرتش ویروس زیکا معروف همچنین رویدادها و 

املللی املپیک در )؛ رئیس کمیته بین ۲۰۱۲مراسم اختتامیه املپیک لندن (در سخ�انی 

»، «به سمت املپیک ی املپیک تاکنونهابازی«بهرتین  چنین عنوان کرد: هابازیمورد این 
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رعایت اصول ی در لندن قول دادند که با بسیار  سبب گردید که موضوع این .١یک سیاره» 

برگزار شده تاکنون» «سبزترین املپیک    هابازیبودن از نظر تولید کربن، این  پایداری و خنثی

مل ، تنوع زیستی، پس�ند و زندگی سااقلیمی اتتغییر  ؛های اصلی هدفد بود. حوزهخواه

 ۲۰وهوا، لندن قول داد که وری سبز مربوط به تغییر آبآ بودند. با توجه به انرژی و فن

درصد ظرفیت نصب شده جدید در پارک املپیک از منابع تجدیدپذیر باشد. کاهش مرصف 

ونقل بدون آب، برنامه پس�ند صفر، کربن کم و مصالح ساخت�نی بازیافت شده و حمل

های خاص را هدف قرار دادند. عالوه بر این، دهکده املپیک طوری خودرو این مولفه

وحش و حفاظت طبیعی باشد که باعث های حیات ریزی شده بود که شامل سکونتگاههبرنام

 شد. دسرتسی خالص عموم به فضای سبز می

به ها و مشکالتی وجود داشتند. طلبانه لندن، نقصدر عمل، با توجه به تعهدات جاه

هایت وساز، در نساخت گوناگونها و فرآیندهای ، با توجه به مقیاس پروژهطور مثال

ورده شدند و نه های کاهش کربن برآ هتعهدات به کاهش انتشار گاز از طریق پرتفوی پروژ

پذیر بودند، فارغ از ونقل محلی امکاناهداف حملدستیابی به های خاص. اگرچه وریآ فن

آمدند، به لندن می  هابازیهای منترش شده از سوی متاشاچیانی که برای  گاز -های دیگر  جنبه 

 نتیجه کلی چندان مشخص نیست.  -مشکالت و ترافیک اطراف شهر

به  ۲۰۱۶میزبانی املپیک  برای اعطای) IOCاملللی املپیک (زمانی که اعضای کمیته بین

میزبان املپیک   و اولین  شهری پرشورای دادند، هم حس هیجان وجود داشت (ریودوژانیرو ر 

و هم حس هراس؛ به خاطر فساد و خشونت، فقر باال، آلودگی آب و  مریکای جنوبی)از آ 

های که از ه�ن ابتدا وجود داشت. جدا از نگرانیزدایی)  جنگلبالقوه (  یزیستمحیطآسیب  

مان معمول در مورد تکمیل به موقع تسهیالت و مشکالت مربوط به ترافیک، تنش دیگر تا ز 

برای ممنوعیت تعداد زیادی از املللی املپیک تصمیم کمیته بین ۲۰۱۶ی هابازیانجام 

) از حضور در مسابقات به دلیل مدارک هاآن ورزشکاران املپیک روسیه (و کل تیم پاراملپیک  

های  کنندگان در رشتههای بزرگ رشکتبود. موفقیت هاآنکشف شده در مورد دوپینگ 

 
1- Towards a One Planet Olympics 
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 تهایی ناشی از عدم فروش بلیرسوایی  تاثیر  ها اغلب تحتو سایر رقابتشنا، دوومیدانی،  

-)، مشکالت بودجه۱-۲(در شکل    ١  املپیک بارا  پارکمجموعه  ، جابجایی ساکنین برای  هابازی

الشعاع قرار داده بود و رسوایی ناشی از ی پاراملپیک را تحتهابازیی که حتی برگزاری ا

گرفتند. عالوه بر این، در میانه برگزاری مریکا قرار میچهار عضو تیم شنای آ حمله به 

قارچ در استخر شیرجه نیز مربوط به رشد و تکثیر عامل  مسابقات شنا و شیرجه، مشکالت  

 » ایجاد کردند. هابازیتهدید جدی برای «سبزترین 

 

 

 ارک املپیک بارا، ریودوژانیرو، برزیلپ .۱-۲شکل 

طلبانه را و دستورالعملی جاه بند ۹در برنامه مدیریت پایداری  ،ریواملپیک کمیته برگزاری 

، استفاده و مدیریت انرژی یزیستمحیطبرای بررسی و تعهد به تصفیه و حفظ آب، آگاهی  

، طراحی و ساخت بودن کربن، حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستیتجدیدپذیر، خنثی

 
1- Barra Olympic Park complex  
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پایدار و مدیریت پس�ند جامد ارائه کرده بودند. یکی از اهداف اصلی این برنامه مدیریت، 

ونقل و قرار داشت: حمل یطهبود که حول چهار موضوع یا ح یزیستمحیطکاهش ردپای 

، و مدیریت یزیستمحیط  پاکیزگیوساز پایدار و بهبود شهری، حفاظت و  ، ساختپشتیبانی

گذاری به سمت توسعه با رسمایهرا  ی املپیک مسیر خود  هابازی�ند. اگر ریو با میزبانی  سپ

ها و کنرتل آلودگی ترسیع کرد، اما پتانسیلی برای رسیدن به بازده خصوصی در زیرساخت

 گذاران محلی و مزیت اجت�عی برای دیگران وجود دارد.برای رسمایه

گذاری رسمایه ظر تاثیر اقتصادی و توسعه، دهند که از ندر کل، مدارک نشان می

چه ؛  باشد�یچندان منطقی  ،  است«راهربد املپیک»  دارای  شهر یا کشوری که  اقتصادی برای  

افزایش موفقیت ورزشکاران خود در این  رایتعهد مالی ببه عنوان  و چهبه عنوان میزبان 

بیشرتی را جذب کنند ی املپیک ممکن است دالرهای خصوصی هابازیهرچند،  .هارقابت

شوند و از بین رفنت موانع سیاسی را ترسیع های دیگری خرج میکه برای علل یا محل

گذاری عمومی مستقیم بر روی سایر کاالهای اجت�عی یا عمومی بخشند، اما در رسمایه

زیست، بهداشت و فقر سود بیشرتی در مقایسه با �نند آموزش، زیرساخت، محیطه

 ی املپیک وجود دارد. هابازیغیرمستقیم بر روی گذاری رسمایه

 آمریکا لیگ فوتبال ملی

مریکایی در باالترین سطح ورزش ، درآمد و ارزش فرانشیز، فوتبال آ از نظر مخاطب

�اینده   آن معموالً  یزیستمحیطهای  قرار دارد و کاربستآمریکا  ای در ایاالت متحده  حرفه

 های سبزسازی دربیشرت تالشرسد، به نظر میستند. ورزشکاران تیمی در ایاالت متحده ه

گیرند که هراستادیوم جدید ها صورت میتوسط مالکان استادیوم )NFLلیگ فوتبال ملی (

پس�ند و گواهینامه    مدیریتیا بازسازی شده به دنبال محاسبه آمار استفاده از انرژی پاک،  

های سبز وریآ حاصل ترشیک مساعی بین فن هااز این اقدامساخت�ن سبز است. بسیاری 

منابع جذابی های کارآمد جدید، مثل نورپردازی و تهویه که  �نند سیستم ههستند،    منافعو  

برای بازده خصوصی مستقیم و ح�یت مالی سازمان هستند. عوامل بیرونی نیز در این 
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های انرژی ممکن است به شکل غیرطبیعی باال وریآ درآمد حاصل از فن بازار نقش دارند.

های خورشیدی برای پروژه مخصوصاً  ،گیردیارانه در نظر می هاآندولت برای  ، زیراباشند

بربند که برای انگیزه بازده مستقیم انجام  حدیها را به باالتر از گذاریانند رسمایهتو که می

تامین   را کهچ  ،های اجرا اغلب برای مالکان اندک هستند، هزینههنگامشوند. در همین  می

های جدید رایج است. این جایی است که موانع ورودی دهنده برای استادیوماعتبار مالیات

دهد که  ها اجازه میکنند. فقدان رقابت به تیمجویی را ایجاد مینسیل اجارهپتا ،به بازار

که  شاهد هستیمدر نتیجه  .کنندگونه قرارداد مناسب شهر بدون هیچتهدید به ترک 

های فوتبال سال است در صورتی که ورزشگاه  ۲۰نزدیک به    NFLهای  میانگین سن استادیوم

 ل سن دارند. سا ۸۰ لیگ برتر انگلستان تقریباً 

چند، این پرسش همچنان باقی است که چرا یک لیگ یا تیم یا مالک تسهیالت باید   هر

اجت�عی   عموماً از نوع  بازده  ،گذاری کنند که در آنبزرگ رسمایه  یزیستمحیطهای  در تالش

هایی در مورد تاثیر رسند. تا حدی، همیشه دغدغهگذار �یاست و به دست خود رسمایه

 NFLکاری که    ها، مثالًرویدادهای بزرگ ورزشی وجود دارند و �ایش این تالش  ییستزمحیط 

کند. برای هر تیم یا تسهیالت، دهد، توجهات را به خود جلب میانجام می Super Bowlدر 

توانند وری مدرن هستند و میآ ی نشان دهنده تعهد به جامعه و فناقدامات پایدار 

های را جذب کنند. در این حالت، کاربست Super Bowlرویدادهای بزرگ و پرسود مانند 

شوند. به راحتی سبز درآمد بیشرتی به همراه دارند که غیرمستقیم از طرفداران حاصل می

های پایداری توان دید که چطور اقداماتی مانند استفاده از محصوالت محلی یا گرافیکمی

های قیمت توانی طرفداران مدرن جذاب هستند و در نتیجه از این طریق میدیجیتال برا

های خود با تغییر دیدگاه اجت�عی به باالتری را دریافت کرد. همچنین، با تطبیق کاربست

توانند طرفداران جدیدی می های حارض در آن،و تیم  لیگ فوتبال ملیزیست،  سمت محیط

دهند که زنان، جوانان و افراد نشان می یزیستمحیطهای را جذب کنند. بیشرت پی�یش 

توانند طرفداران جدید دهند که همگی میزیست میپولدارتر بیشرتین اهمیت را به محیط

 باشند. لیگ فوتبال ملی 
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توان برای نشان دادن این نکته های سبزسازی را میارزش اقتصادی کامل تالش

گذاری را ممکن است ارزش رسمایه یزیستمحیطد گیری کرد که ارزش اجت�عی بهبو اندازه

از سوی یک تیم ورزشی بازده  یزیستمحیطداشته باشد و در نتیجه، ارائه خدمات 

ها و زیرساخت ورزشی است. از نظر اقتصادی، این در استادیوماجت�عی گذاری رسمایه 

ی جامعه بهینه  ها در سطحی هستند که براگذاریکنیم که آیا رسمایهپرسش را مطرح می

ها را باید برای تالش بیشرت از طریق مشوق یا مقررات ها و تیمباشند و اگر نه، آیا لیگ

 تشویق کرد. 

 رانیمسابقات اتوموبیل

فرصت، مسابقات  نبرای سبزسازی، اما موردی با بیشرتی یک ورزش غیرقابل انتظار

تالشی جامع  به عنوان ۲۰۰۸سال  را در »١برنامه سبز ناسکار« ناسکاررانی است. اتوموبیل

شود: از احرتاق رشوع کرد که شامل همه چیز می  یزیستمحیطدر جهت کاهش پیامدهای  

سوخت فسیلی تا پس�ند رویدادهای روز مسابقه. این برنامه مترکز شدیدی بر روی استفاده 

طرفداران نیز   برای  های آموزشیهای جایگزین دارد و در کنار آن به برنامهو ارتقای سوخت

زیست، ناسکار پردازد. برای درک بهرت نگرش و رفتارهای طرفداران نسبت به محیطمی

جمعیت عادی مقایسه کند با  را    هاآنچندین پی�یش را بر روی طرفداران خود انجام داد تا  

، ناسکار مشخص کرد که ۲۰۱۵). در یک مطالعه در سال ۲۰۱۶(ناسکار، ارتباطات فردی، 

التزام به حفاظت از  هاآنآگاهی خوبی دارند و اکرث  زیستمحیطفدارانش از طر 

 ۵نفر از  ۴وهوا را مطرح کردند. و مسئولیت فردی برای کاهش تغییر آب زیستمحیط 

این برنامه را نشانه اهمیت   هاآنخربدار بودند و بیشرت    برنامه سبز ناسکارطرفدار ناسکار از  

شامل گذار   برنامه سبز ناسکارهای مهم  دانستند. یکی از مولفهزیست میناسکار به محیط

داری بر طرفداران اتانول است. این به نظر تاثیر معنی عمدتاً و های جایگزین به سوخت

ای ناسکار و استفاده از ترکیب اتانول در خودروهای مسابقه هاآنبیشرت  زیرا .دارد

 
1- NASCAR Green program  
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طرفداران ناسکار (در از درصد  ۳۵این،  اند. عالوه برخودروهای خود را ح�یت کرده

آن هم  ،تواند سوخت تجدیدپذیر باشدمقایسه با افراد عادی) اعتقاد داشتند که اتانول می

 ناسکار استفاده از اتانول را مطرح کرده بود.  به این دلیل که

مدت های جایگزین در کوتاهبازده خصوصی مستقیم همکاری در گذار به سوخت

دود باشد اما مزایای آن مشهود هستند و منابع بازده خصوصی غیرمستقیم  ممکن است مح

قرار گرفنت و اتخاذ فراتر از طرفداران ورزشی.  هاآنعبارتند از آگاهی طرفداران، دخالت 

ی های جدید طرفدار وری جدید خودرو برای حامیان مالی و گروهآ طرفداران در برابر فن

به بازده خصوصی غیرمستقیم و مزایای اجت�عی حاصل توانند  جذاب هستند که هر دو می

 های جایگزین کمک کنند.  از سوخت

 هاهای انفرادی و انجمنورزش

خود را دارا  اختصاصیهای های انفرادی زیادی وجود دارند که انجمنهرچند ورزش

توان نام برد که از نظر مشارکت جهانی اما دو ورزش مشهور جهانی را می ،باشندمی

،  PGA  ،LPGAها (ازیکنان، عالقه و درآمد در باالترین سطوح قرار دارند: گلف و تنیس. لیگ ب

USTA ،WTA اما  .کنندرا مشخص می یزیست محیط) و تسهیالت اغلب مسیر اقدامات

ورزشکاران به صورت فردی رقابت کرده و اغلب در سطح فردی ح�یت مالی دریافت 

های های انفرادی هستند، اما اقدامچند، گلف و تنیس هر دو ورزش کنند. هرمی

شوند. ما این دو ورزش را به نوبت اغلب در سطح لیگ یا انجمن تشویق می  یزیستمحیط 

 بررسی خواهیم کرد. 

 گلف

زیست، در عنوان یک ورزش در محیط باز و فضاهای سبز، از نظر محیطگلف به 

از لحاظ محیط برگزاری و نیز چند، این ورزش  فرد قرار دارد. هرجایگاهی منحرصبه 

اما به دلیل عدم توجه به نیازهای  است، هبستوا شناسی، به طبیعتهای زیبایی جنبه 
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 شدت مورد انتقاد است. از مرصفهای طبیعی به اجت�عات و اکوسیستم یزیستمحیط 

های مرجانی سالی زده یا مناطق کویری تا نابودی صخرهبیش از حد آب در مناطق خشک

)، گلف رضبات خود را وارد کرده است. ۲۰۱۳به دلیل استفاده از کود (گزارش ساینتیست، 

فداری و ورزش به کیفیت منابع طبیعی و مبنای طر این در عین حال، با توجه به وابستگی 

گذاری در محافظت از پولدار، گلف در موقعیت خوبی برای رسمایه کنندگان نسبتاً رشکت

 قرار دارد.  زیستمحیطاندازسازی پایدار و آموزش آب، چشم

ان مسابقات بی ورزشی که میزهانا، بازیکنان، و مک١)PGAبازان (ای گلفانجمن حرفه

ح�یت ی زیستمحیطهای از طرحخیریه موسسه  ۳۰۰۰هستند، اعالم کردند که از بیش از 

اند میلیون دالر کمک مالی کرده  ۱۳۳بیش از    ۲۰۱۴در سال    این انجمنکنند و به گزارش  می

میلیارد دالر کمک مالی کرده است  ۲در کل دوران حضور خود، بیش از  PGA همچنین؛ و

ها سال کمک کرده است). این تالش  ۴۰در طول    NFLمیلیون دالری که  ۳۷۰با    (در مقایسه

جوانان، نظامی، آموزش و رهربی، اجت�عی، داوطلبانه، اند:  تحت چندین عنوان صورت گرفته

بیان  PGE Tour موسسه .زیستمحیط سالمتی و پزشکی، کمک در هنگام بالیای طبیعی و 

 ۱۵که کند و این» پشتیبانی مییزیستمحیطموعه علل که این سازمان «از یک مجکند می

» هستند و دو ٢های اشرتاکی آدوبونههای تور دارای گواهینامه «پناهگا از باشگاه عدد

به «ایجاد  »٤قهرمانی داچ بانک«و  »٣اپن مدیریت پس�ند فنیکس «های تور�نت به نام

در باشگاه گلف   PGAهای قهرمانی  ت، رقاب۲۰۱۶رویدادهای سبز» اختصاص دارند. در سال  

تن بازیابی غذا را برای جلوگیری از ورود به  ۱۰، نیوجرسی، اسپیرینگفیلددر  ٥بالتورسول

 آوری کرد. محل دفن زباله و تغذیه نیازمندان جمع

 
1- The Professional Golfers’ Association 
2- Audubon Cooperative Sanctuaries 
3- Waste Management Phoenix Open 
4- Deutsche Bank Championship 
5- Baltusrol 
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های گلف به صورت ، انجمنPGA های صورت گرفته توسطها و اقدامفعالیت فراتر از

یک  ١زیستی ورزش هستند. بنیاد جهانی گلفشناخت و کاهش تاثیر محیط فعال درگیر 

های گلف در طراحی و مدیریت زمین یزیستمحیطبرنامه کلی را در ح�یت از مسئولیت 

-که توسط انجمن مدیران زمین »٢)EIFGگلف ( یزیستمحیطموسسه «ایجاد کرده است. 

تحقیقات در راستای استفاده بهینه از ایجاد شده است، از  ٣)GCSAAمریکا (ای گلف آ ه

سازمان «کند. برای جوامع ح�یت می یزیستمحیطزمین، ارتقای ارزش اقتصادی و 

 معرفیهای گلف گیری و بهبود زمینمنابعی را برای اندازه ،»٤) GEOگلف ( یزیستمحیط 

 ی یستزمحیطای و آماتور و همچنین برچسب  کند و همچنین رویدادهای ورزشی حرفهمی

. همچنین، شوندمنجر می ی زیستمحیطکند که به اهداف های گلف ارائه میرا برای زمین

کنند در �نند علف و کود ح�یت میههایی که از زیباسازی و محصوالت مرتبط رشکت

گلف هستند و به ارتقای محصوالت خود به   هایبرای قراردادهای پرسود زمیندایم  رقابت  

مشخص کامًال گلف، رشته ورزشی  درعالقه دارند.  زیستمحیطدار عنوان محصوالت دوست

 ای رضوری برای این بازی لوکس است. ی؛ مولفهزیستمحیطاست که پایداری 

 تنیس

گیری به جای اما ما شاهد تصمیم ،�نند گلف، تنیس نیز یک ورزش انفرادی استه

انجمن تنیس زنان «و  »٥) ATPای تنیس (انجمن حرفه«ورزش در سطح لیگ توسط 

)WTA(هستیم. در ایاالت متحده،  »  ٦») انجمن تنیس ایاالت متحدهUSTA(فعالیت  متام  »٧-

را برگزار   ملاسگرندرویداد بزرگ    ۴اپن، یکی از    ای و جوانان را مدیریت و یو.اسای حرفهه

قابل  های دیگر با گلفهای بزرگ در قارهکند. هرچند تنیس از نظر برگزاری رقابتمی

 
1- The World Golf Foundation 
2- The Environmental Institute of Golf 
3- Golf Course Superintendents Association of America 
4- Golf Environment Organization 
5- Association of Tennis Professionals 
6- Women’s Tennis Association 
7- United States Tennis Association 
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اما محل هر رویداد ثابت است و تاریخ و میراث خاص خود را دارد. دامئی  ،مقایسه است

بودن و مرکزیت رویدادهای بزرگ در کنار طرفدارانی که درآمد جهانی و نسبی باالتری 

تر باشند که قابل توجه یزیست محیطهای گذاریدارند، باعث شده که در تنیس رسمایه

 تر هستند. ازپرداخت طوالنیهای بورهنیازمند د

که  »)1NRDCشورای محافظت از منابع طبیعی (« در کنار انجمن تنیس ایاالت متحده

های پی�ن ورزش«و    هستند،  زیستشورای محافظت از یک گروه پیرشو حفاظت از محیط

انجمن اند. تهاجمی بودهپیرشو و  کامالًو  یزیستمحیطهای فعالیت خط مقدمدر  »٢سبز

های که هر ساله میزبان مسابقات یو.اس اپن است، درگیر برنامهتنیس ایاالت متحده 

ونقل عمومی در مسابقات از حمل  حارضانکند که  بازیافت و کمپوست است و پیشنهاد می

کنند، همچنین به غذا و خدمات توجه زیادی دارد، طرفداران را برای کم کردن استفاده 

دیگر است.  یزیستمحیطفعالیت  یکند و درگیر تعدادتشویق می زیستتاثیر بر محیط

به دنبال «مسئولیت  این انجمندارد.  های کاهش کربن نیز مشارکتهمچنین در برنامه

یو.اس اپن و کمک به ایجاد آینده پایدار است». رویدادهای  یزیستمحیطکم کردن ردپای 

 ۹۵در مسابقات تنیس ویمبلدون،  ؛ مثالًکنندگذاری میمهم دیگر نیز در پایداری رسمایه

شود که به صورت هایی استفاده میفرنگیو همچنین از توت  س�ند تفکیک گردیدهدرصد پ

 »یزیستمحیطراهربی در انرژی و طراحی « یاند؛ گواهینامه طالیمحلی پرورش یافته

که میزبان مسابقات اپن اسرتالیا است،  ی پارک ملبورنهانساخت�به  3LEED موسوم به

رگ تنیس دنیا، طرفداران های انگیزشی که در آن بازیکنان بز ویدئو  همچنین .تعلق گرفت

مسابقات در    کنند،می  های مناسبآشغال  به بازیافت و کمپوست زباله در سطل  را تشویق

 . گیردانجام می گاروسرولند اپن فرانسه در 

 
1- The Natural Resources Defense Council 
2- Green Sports Alliance 
3- Leadership in Energy and Environmental Design 



  مبانی ورزش و پایداري محیط زیستی1بخش :  

 
 

 های دانشگاهیورزش

که بسیار حایز اهمیت هستند،  ورزشکاران در دنیای ورزش  گروههای مهم  ی دیگر از  یک

ورزشکاران دانشگاهی در کل و ورزشکاران و آن عبارت است از:   .باید در نظر گرفتنیز را  

چند از  فرد است. هربهمریکایی منحرصتایم به طور خاص که یک رشکت آ دانشگاهی بیگ

انجمن ورزشکاران دانشگاهی ملی های غیرانتفاعی است (نظر فنی این امر شامل بدنه

)NCAA(در رابطه با توسعه محصول، بازاریابی و  هاآناما رفتارهای  و موسسات عضو)، ١

-حقوق مالکیت مانند سایر نهادهای تجاری است. بسیاری از عوامل مشرتک در سطح حرفه

شوند که باعث می  وجود دارند  اما ابعاد دیگری  ،ها نیز قابل کاربرد هستندای برای دانشگاه

 فرد باشد. زیست، منحرصبه ورزش دانشگاهی در رابطه با محیط

 .کند، بیشرت رخدادهای این صنعت را مدیریت میNCAAول از همه، یک نهاد اصلی، ا

از جمله اع�ل کنرتل انحصاری، قدرتی که مدیون دولت است. دوم، نهادهای بیشرتی 

واحدهای  ، ه�نند:هاآنای های دانشگاهی هستند تا رقبای حرفههستند که درگیر ورزش

التحصیالن و ت علمی و مدیران، دانشجویان، فارغدولت ایالتی و فدرال، اعضای هیئ

اجت�عات محلی. فشارها اغلب بر این نهادهای تحصیالت تکمیلی به صورت خارجی و 

از جمله نژاد   .پاسخ دهند  ی زیستمحیطشوند تا به مسائل رایج اجت�عی و  داخلی وارد می

های ابستگی به سوختو قومیت، جنسیت و هویت جنسی، بازیافت، استفاده از انرژی و و 

و وضعیت غیرانتفاعی، ممکن  گوناگوناین نهادهای  دلیلرو، به فسیلی و پایداری. از این

را در این نهادهای   یزیستمحیط است انتظار داشته باشید که آگاهی بیشرتی در مالحظات  

 دانشگاهی مالحظه کنید. عالوه بر این، با توجه به ماهیت جمعی ورزشکاران دانشگاهی 

  - دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مدیران در یک مکان مرتاکم (یعنی پردیس دانشگاه)-

 دهی یا اعرتاض پایین است. های سازمانهزینه 

 
1- National Collegiate Athletic Association 
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به  های مرتبط، ورزشکاران دانشگاهی شدیداً العمل پایداری و فعالیتاز نظر دستور

دارند. با توجه به میزان   مدیریت پس�ند و اتخاذ رویدادها یا تسهیالت بدون پس�ند تاکید

ها به نقاط مختلف کشور زیاد منابع مورد نیاز برای حفظ تسهیالت پروازی برتر، پرواز تیم

التحصیالن، دانشجویان، و مردم و میزبانی از مسابقات در دانشگاه برای طرفداران (فارغ 

ها هستند.  رنامهترین بترین و کم هزینه های بازیافت و جداسازی زباله راحتشهر) برنامه

همچنین، از طریق بازیافت یا مدیریت پس�ند بین طرفداران و دانشجویان رابطه مستقیم 

ی طرفداری در دانشگاه یا هر ورزشی، هافعالیت تنوعشود. در عین حال، این برقرار می

شوند تا رسگرم شوند و . مردم در رویدادهای ورزشی حارض میآیدیک چالش به ش�ر می

یا یادگیری فراتر از  یزیستمحیطبر جداسازی زباله، کاهش ردپای  مترکز و توجهیاغلب 

 ،ها دارندگیری این چالشهای دانشگاهی فرصت باالتری برای هدفورزش، ندارند. ورزش

مند به ح�یت از نهادهای آموزشی را التحصیالن عالقهتوانند دانشجویان و فارغمی زیرا

 درگیر کنند. 

 هایفعالیت  گسرتشهای دانشگاهی در و ورزش »انجمن ورزشکاران دانشگاهی ملی«

های ی سبز، حفظ انرژی و اتخاذ یا ایجاد انرژیهانبرای ساخت ساخت� یزیستمحیط 

ای را صفحه ۱۰۰یک گزارش  این انجمن،، ۲۰۱۳اند. در آگوست تجدیدپذیر فعال بوده

تغییردهندگان بازی دانشگاهی: چگونه ورزش دانشگاهی در حال سبز شدن  -منترش کرد

مریکای ش�لی» ترین اقدامات سبزسازی صنعت ورزش آ تا «مطالعات موردی موفق -است

پذیر، بازیافت، را نشان دهد. دومین گزارش به بیان راندمان انرژی و انرژی تجدید

پردازد؛ این گزارش شامل �ن سبز میهای ساختسازی، حفاظت از آب و کاربستکمپوست

ی هاناهای کلیدی پی�یش دپارمتهای دانشگاهی، یافتهمطالعه موردی بر روی محیط ۱۰

ورزشی دانشگاهی و فصولی در مورد اهمیت سبزسازی ورزش دانشگاهی؛ مبنای سبزسازی 

رتی هر روزه های بیشهای موفق است. دانشگاه برای اجرای برنامه  پیشنهادهاییها؛ و  ورزش

های حیاتی عملیات موسسات را از طریق کنند و مولفهپایداری در ورزش را اتخاذ می

های دانشگاهی اقدامات دانشجویی به عنوان ورزشکار، طرفدار، محقق و محافظ پردیس

از   یزیستمحیط توانند به کاهش تاثیر  بخشند. دانشجویان به عنوان ورزشکار، میارتقاء می
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توانند در در حالی که طرفداران نیز می ،های ورزشی کمک کنندها بین تیمطریق رقابت

گیری تفکیک های روز بازی حضور داشته و تحقیقاتی را برای اندازهرویدادها و چالش

ها برای ها و دانشکدهپس�ند، کاهش استفاده از آب و حفظ انرژی انجام دهند. دانشگاه 

توانند به بازده غیرمستقیم در  یداری مشوق دارند که میایجاد آگاهی از طریق اقدامات پا

زیست مانند دانشجویان، کارمندان، اعضای هیئت علمی و جذب افراد دوستدار محیط

 طرفداران ورزشی منجر شوند. 

 های بیشرتگیری و دستورالعمل تحلیلخالصه، نتیجه

های ورزشی به کار وکسب، اقتصاد یا به طور عمومیسال گذشته، اقتصاد  ۶۰در طی 

ی عمومی مشهای خطها در حوزهو دغدغه زیستمحیط های اقتصاد طور خاص، و کمک

ابتدا برخی اصول اقتصاد   بخش،  این  هایقسمتاند. در کل،  و خصوصی کنار هم جمع شده

زش از جمله بازاریابی و ای برای اقتصاد ور وکالسیک را مطرح و سپس پیش زمینه نئ

کنند. سپس این فصل به صورت موازی به اصول پایه اقتصاد ئه میشناسی را ارامردم

این سه مولفه ارائه  فصل مشرتکپرداخته و پس از آن ارزیابی دقیقی از  یزیستمحیط 

برای  یهای نظری و کاربردکه وارد پشتیبانی -زیستاقتصاد، ورزش و محیط-کند می

 شود. ای و ورزشکاران میهای حرفه�نند املپیک، لیگههای شناخته شده و رایج فعالیت

توان افزود و چطور ادامه داد؟ تواند باشد یا چه چیزی را میادامه چه میدر نهایت؛ 

 دهیم. را با چند پیشنهاد خامته می بخشما این 

است که  یامات سبز ابتدا، یک مسیر برای تحقیقات بیشرت، بررسی میزان توجه به اقد

های امداقبا توجه به نوع ورزش متفاوت هستند. دوم، مقایسه رسعت و میزان 

بنابراین؛ حاوی مالحظات حال در برابر آینده هستند و  است که معموالً  یزیستمحیط 

در مقایسه با مواردی که مسائل » ممکن است یزیستمحیطیا تخفیف اثرات  «کاهش

 دهند (مانند تبعیض نژادی، نابرابری یا سیستم سیاسی)، قرار می  اجت�عی یا سیاسی را هدف

  تری داشته باشد.آنی کمرنگ ترضور 
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باشد در اقتصادهایی    یزیست محیطهای  اقدام  تلفیقتواند مقایسه بین  می  ؛سومین حوزه

ایالت نقش  هاآنکه بیشرت بازارمحور هستند و ردپای دولتی اندکی دارند با مواردی که در 

در بازارهای هایی که بیشرت رقابتی هستند.  و در بخش،  کندکننده را بازی میتر، کنرتلرگبز 

های مشرتیان خود تطبیق پیدا کنند (در این مورد، ها باید تا حدی با خواستهرشکت  ،رقابتی

و بوده جاری  یزیستمحیط های چه میزان از برنامه طرفداران ورزشی). بدین معنی که

 ء «پایین به باال» در برابر «باال به پایین» دارند؟پیشنهاد منشا

به منظور  یزیستمحیط  هایگیری خروجیرو، تاکید بر اندازهجدا از مسیر(های) پیش 

ها مهم است تا مسیر ارزیابی بهرت پیرشفت حاصل شده و همچنین ارزیابی مزایا و هزینه

و صنایع ورزشی بهرت مشخص شود. در نهایت، بیشرت این  یزیستمحیطهای اقدامبرای 

کنندگان، آیا مسائل نیازمند پاسخ به دو پرسش هستند: از دیدگاه فرانشیز، لیگ یا رشکت

کننده سود هستند یا آیا سود بیشرت برای بودن» یا «سبزشدن» �اینده رفتار بیشینه«سبز

تواند از عبارت «پایداری» برای این صنایع میشود تا افراد درگیر؟ و تا چه  جامعه ایجاد می

 ها استفاده کرد؟یا فعالیت

ها یا رویکردهای متعاقب هرچه که باشد، این حوزه غنی است و پاسخ به این پرسش

 برای ادامه مطالعه پتانسیل باالیی دارد و این رشایط در آینده نیز پایدار خواهد بود. 
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 ۳گفتار 

 اصول اخالقی برای پایداری در ورزش

 ١گبه قلم: دنی روزنرب 

پردازد و تاکید های اخالقی مبحث پایداری در ورزش میاین بخش به ارزیابی زمینه

زیست دارد. های اخالقی ما در قبال محیطبه افزایش آگاهی نسبت به مسئولیت ایویژه 

هایی اشاره  چندین دهه است که اصطالح «پایداری» در سطح جهان رواج یافته و به حوزه

ای تعیین و محقق اف و راهربدهای انسانی و غیرانسانی توسعهاهد هاآندارد که با 

 شود. هر زیست، جامعه و اقتصاد شناخته میهای محیطشوند. اغلب پایداری در زمینهمی

) معتقد است که دو زمینه ۱۹۹۰چند این سه حوزه به شدت به هم مرتبط هستند، رشمن (

رو، رشد وابسته هستند. از این )زیستمحیط (یعنی آخر (جامعه و اقتصاد) به اولی 

 دستیابیو  یزیستمحیطاقتصادی و عدالت اجت�عی وابسته به نحوه پاسخ ما به پایداری 

های متناهی هستند و زندگی برش و زمین ماهیت دلیل این ادعا آن است کهبدان است. 

 به هم وابسته است.  هاآن

اند که عنوان منبع نامحدودی در نظر گرفتهدر بیشرت طول تاریخ، مردم طبیعت را به 

به مشکالت زیادی  ،نگرش غالبنوع اقتصادی و اجت�عی باشد. این منافع باید در اختیار 

نابودی ها و پس�ند و دفن آن، کاهش جنگل تولید، پاکدر رابطه با آلودگی، آب و هوای 

استفاده نامناسب از زمین، ی اسیدی، هاناجهانی، بار ، تنوع زیستی، گرمایش هااکوسیستم 

پراکندگی شهری، انفجار جمعیت، گیاهان و حیوانات در معرض انقراض، کمبود منابع غذایی 

دانیم وهوا منجر شده است. اکنون ما میو تغییر آب ژنتیکی شدهو منابع غذایی اصالح 

برای اهمیت زیادی دارد و  هاناانسزیست برای رفاه جاری و آینده جامعه و که محیط
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ها و طبیعت در مقیاس جهانی تاثیرات زیادی به همراه دارد. اما پایداری چه سایر گونه

 ارتباطی به ورزش و آینده آن دارد؟

و تاثیر آن بر مسائل  استزیست محیط در ارتباط نزدیک و دوسویه با ؛ورزش مدرن

ا یک شاخصه دار است. انگاره مکان یا جغرافیرفاه اقتصادی و جامعه معنی امرتبط ب

کند. هر ورزش تحت تاثیر مکان ورزشی و رشایط پذیر میاست که ورزش را امکانساختاری  

کنند که در یک رویداد ؛ تعیین میورزشحاکم بر قوانین  ی خاصی قرار دارد.زیستمحیط 

توانند به ایجاد رشایط عادالنه برای و ساختارهای انسانی چگونه می زیستمحیطورزشی، 

ورزش همچنان به عالقه انسانی قرار است که  اگر  کمک کنند.    هابازین رویداد یا  همه در آ 

تواند این کار را انجام دهد، و به پایداری �یجانبه همهپاسخ بدهد، بدون بررسی و تعهد 

 زیست است. باالترین مسئله محیطاین 

ویژه به  توسعه ورزش، چه برای اهداف عمومی و چه اهداف خصوصی، نیازمند توجه 

زیست و تاثیر آن بر بهبود زندگی اقتصادی و اجت�عی مردم امروزی سالمت و رفاه محیط

های تفریحی مکان عمومی برای ورزش یا فعالیتیک های آتی است. هر زمان که و نسل

عوامل از  پس�ند�نند آب و هوای پاک، زمین و دفن هداری اختصاص یافت، مسائل پای

، یک مجموعه مهم از معیارها  ریزی و طراحی هستند. به طور مثالهمهم مرتبط با برنام

و  یزیستمحیطشامل حفاظت در یک منطقه، ی املپیک هابازیبرگزاری برای پیشنهاد 

. اما این یک �ونه از ارتباط بین ورزش و پایداری و باشدمیهواشناسی های جنبه ارزیابی 

اهمیت   با وجودالزام رهربان ورزشی و عموم برای شناخت و توجه به این بُعد ورزش است.  

-شامل تصمیم و �ودهای پایداری، به صورت کلی و در ورزش، معتقدم که پایداری اساساً 

های انسانی بنیادین و تحقق ارزش گیری در مورد نحوه زندگی و رفتار اخالقی ما در جهت

 مشرتک است. 
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 تعریف پایداری 

گیرد و اغلب به صورت عبارت پایداری چندین دهه است که مورد استفاده قرار می

نشده  حاصلدر مورد معنی آن  توافقیشود. تا به امروز، هیچ ناقص و مبهم تعریف می

کننده»، «متناقض» و «نامفهوم» اهاین عبارت را مفهومی «گمر نظران،  از صاحباست. برخی  

، ٢له؛ له۱۹۹۹، ١زکنند (جاکوبدانند و آن را گاهی به جای توسعه پایدار نیز استفاده میمی

). گاهی، پایداری به فرآیند حفظ و ادامه تغییر مثبت در اقتصاد، ۱۹۹۰، ٣؛ رشمن۱۹۹۱

سانی اشاره دارد. همچنین فرهنگی زندگی انسانی و غیران  –های اکولوژیک و اجت�عی  حوزه

ها و ارزیابی عملیاتی اشاره ها و اهداف، روشها و ارزشآل این عبارت به تخصیص ایده

 و همکاران ٤کیتس توان شناسایی کرد و بدست آورد. رشایط پایدار را می هاآندارد که با 

این  هایربستها و کاها، ارزش) توسعه پایدار را با بررسی تاریخ، اهداف، نشانگر۲۰۰۵(

 در این بخش استفاده خواهد شد. هاآنرویکرد  کهعبارت تعریف کردند 

که از سوی  ۱۹۸۷لند در سال ت، گزارش برانگفتار پیشین اشاره شدطور که در ه�ن

زیست و توسعه سازمان ملل ارائه شد، پرکاربردترین تعریف ارائه شده از کمیسیون محیط

که «نیازهای حال را بدون به داند ای میو توسعه پایدار را توسعهتوسعه پایدار است 

های آینده در برآوردن نیازهای خود، برآورده کند» (کمیسیون خطرانداخنت توانایی نسل

). عالوه بر تداوم و مسائل میان نسلی، این گزارش ۱۹۸۷زیست و توسعه سازمان ملل،  محیط

 کند. یست و بهبود اقتصادی برای برش را نیز بیان مینیاز به حفاظت از محیط

» ٥نشست زمین «املللی در مورد پایداری به نام ای بینلند، جلسهپس از گزارش برانت

زیست و در مورد محیط تحت نظارت کنفرانس سازمان ملل ۱۹۹۲در ریودوژانیرو در سال 

 
1- Jacobs 
2- Lélé 
3- Shearman 
4- Kates 
5- Earth Summit 
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  ی زیستمحیطبرگزار شد. هرچند مترکز این کنفراسن بر روی پایداری  ١) UNCEDتوسعه (

اما مسائلی را در رابطه با فقر، زنان و سالمت مطرح کرد. این نشست یک برنامه  ،بود

ود و ای بو توسعه  یزیستمحیطرا ارائه کرد که اعالمیه اصول    ۲۱٢دستورکارعملیاتی به نام  

 ود. وهوا و تنوع زیستی نیز بشامل اصول جنگل و دو معاهده برای تغییر آب

) در WSSD( نشست جهانی توسعه پایدارسال پس از نشست زمین در ریو،  ۱۰

تلفیق  ۲۰۰۲در سال قای جنوبی برگزار شد. گزارش رسمی این نشست، فریژوهانسبورگ، آ 

را به   ی)زیستمحیطعه اجت�عی و حفاظت  توسعه اقتصادی، توسسه مولفه توسعه پایدار (

 ).۲۰۰۲(سازمان ملل متحد،    کردکننده و به هم مرتبط تشویق میهای تقویتعنوان ستون

به عنوان چهارمین ستون، در بیشرت تعاریف پایداری  »فرهنگ« ه همراهاین سه ستون ب

های کلیدی درون حوزهرو،  نیز دیده شدند. از این  این نشست  شوند و در خروجیدیده می

برنامه عملیاتی عبارت بودند از آب و بهداشت، انرژی، گرمایش جهانی، تنوع زیستی و 

، مفهوم ۲۰۰۲در سال  .  حسابی سازمانیمنابع طبیعی، تجارت و اقتصاد جهانی، سالمت و ذی

 شد. پایداری در روایت دنیا و زندگی بهرت برای مردم نیز دیده می

مورد پایداری، کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار نشست مهم دیگر در  

بود. مسائل اصلی بررسی شده عبارت بودند از اقتصادهای  ۲۰۱۲در ریودوژانیرو در سال 

های توسعه و بهبود کن کردن فقر، کمک به توسعه کشورها برای اجرای مسیرسبز و ریشه

در انتهای این کنفرانس سه ). ۲۰۰۲ل متحد، (سازمان مل املللی توسعه پایدارهمکاری بین

رو، اجرای کمرت از حد انتظار بود. از این »٣خواهیمای که میآینده«روزه، توافقی به نام 

کردند، کافی بود و کشورهای قدرمتند اع�ل نفوذ می قدرتوهوا فاقد برنامه تغییر آب

های نوپا بدون و رشکت هاسازمانشدند، و بسیاری از تعهدات دولت به درستی انجام �ی

 
1- United Nations Conference on Environment and Development 
2- Agenda21 
3- The Future We Want 
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). کنفرانس ریو ۲۰۱۲، ١کردند (رومرو و برودرها خود را دنبال میها، برنامهتایید دولت

 تر ادامه یافت. معنی توسعه پایدار با بررسی مسائل متنوع گسرتشهمچنان برای  ۲۰+

، ۲۰۰۰ف آن اشاره دارد. در سپتامرب  توسعه پایدار به شناخت اهدا  رویکرد دیگر در مورد

با  ٢)MDGپس از نشست سه روزه سازمان ملل در شهر نیویورک، اهداف توسعه هزاره (

) ۱اعالم شدند. این هشت هدف عبارت بودند از   ۲۰۱۵  ی پانزده ساله و تا سالالعجلرضب

ابری جنسی و ) ارتقای بر ۳) رسیدن به آموزش ابتدائی در کل دنیا،  ۲حذف فقر و گرسنگی،  

، HIV) مبارزه با ایدز/۶) بهبود سالمت مادر، ۵) کاهش مرگ کودکان، ۴توا�ندسازی زنان، 

) توسعه همکاری جهانی ۸و  یزیستمحیط) تضمین پایداری ۷ها؛ یماالریا و سایر بی�ر

 .برای توسعه

 هاینشان داد که در بسیاری از حوزه )،۲۰۱۵اهداف توسعه هزاره ( خالصه گزارش

کرد که هرچند، این گزارش همچنان تایید می .مشخص شده بهبودهایی حاصل شده است

نابرابری جنسی در بین فقرا و نیروی کار همچنان ادامه دارد؛ خالء بزرگ بین کشورهای 

  ی زیستمحیطوهوا و تنزل فقیر و غنی و نواحی شهری و روستایی وجود دارد؛ تغییر آب

سطح جهان، توسعه انسانی را با ها در کنند؛ درگیریهمچنان مشکالت جدی ایجاد می

کنند و به حداقل ها نفر در فقر زندگی میاند؛ و همچنان میلیونمواجه کردهجدی نع موا

دهند، و این گزارش نشان میاهداف توسعه هزاره طور که خدمات دسرتسی ندارند. ه�ن

ها تلفیق کرده و معنی ون توسعه پایدار را در بسیاری از جبههمحور، سه سترویکرد هدف

 پایداری را توسعه داده است.

اجرا شد، زمانی که مجمع  ۲۰۱۵محور جدید به پایداری در سپتامرب یک رویکرد هدف

استفاده کرد.  »٣دگرگونی دنیای ما«های جدید به نام العملعمومی سازمان ملل از دستور

را مشخص کرده است که باید تا سال  ٤) SDGتوسعه پایدار (متعالی  هدف ۱۷ ،این سند

 
1- Romero & Broder 
2- Millennium Development Goals 
3- Transforming Our World 
4- Sustainable development goals 
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نشانگر پایبندی    ۳۰۴و  عملیاتی  هدف    ۱۶۹محقق شوند. این اهداف همچنین شامل    ۲۰۳۰

 هدف عبارتند از: ۱۷این ). ۲۰۱۵(سازمان ملل متحد،  هستند

 کن کردن فقرریشه  .۱

 گرسنگی کن کردنریشه  .۲

 سالمتی و تندرستی .۳

 یتآموزش با کیف .۴

 پایان دادن به نابرابری جنسی .۵

 بهبود آب و بهداشت .۶

 ارزانپاک و دسرتسی به انرژی  .۷

 رشد اقتصادیکار مناسب و  .۸

 هاصنعت، نوآوری و زیرساخت .۹

 کاهش نابرابریها .۱۰

 پایدار ایجاد شهرها و جوامع .۱۱

 پایدار تولید و مرصف .۱۲

 وهوامبارزه با تغییر آب .۱۳

 هاحفظ اقیانوس .۱۴

 هاجنگلتقویت تنوع زیستی و حفظ  .۱۵

 ارتقای صلح و عدالت  .۱۶

 ایجاد همکاری و مشارکت برای دستیابی به اهداف .۱۷

 

عدم  دلیلبه  آیند،هم به نظر می طلبانهجاهکه مقداری  اهداف متعالی توسعه پایداراین 

 اند. برجستگی و تضاد بین اهداف اقتصادی و اهداف پایداری، مورد انتقاد قرار گرفته

گیری از طریق نشانگرها و عالوه بر اهداف، توسعه پایدار گاهی توسط نحوه اندازه

شود که تالش دارند تعیین کنند آیا پروژه پایداری با های مختلفی تعریف میشاخص

محلی، ملی   اران پروژه توسعه پایدار در سطوحهز   جا کهاز آنیر.  اهدافش تطبیق دارد یا خ
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هزار نشانگر نیز برای ارزیابی راندمان پایداری ایجاد شده  هااملللی وجود دارند، دهو بین

 دارای  ،۲۰۳۰های  SDGنیز گفته شد،    پیشرت  طور که). ه�ن۲۰۰۵(کیتس و همکاران،    ستا

به صورت  نگرها برای تعریف پایداری سودمند هستند. زیرا. این نشاباشندمینشانگر  ۳۰۴

نفعان کنند، ذیپایدار را مشخص میتوسعه ضمنی و آشکار نرخ و میزان پیرشفت اهداف 

محور پایداری را مشخص و ابعاد موقت و آینده  �نند عدالت را شناساییهو تاثیرات پایدار  

 ). ۲۰۱۴، ۲۰۱۲، ١کنند (فردریکس می

یک باور یا  ها قرار دارند. یک ارزش معموالًهر تعریف توسعه پایدار، ارزشدر شالوده 

. در بیان یک فهرست خالصه شودآل، یا رفتار ارزشمند، بیان چیزی است که در یک ایده

هایی باید در این فهرست قرار دارد: چه ارزشاساسی وجود پرسش  ، چندهادقیق از ارزش

هایی که معنی ترین فهرست ارزشکامل است؟ شاید دقیق  بگیرند و آیا این فهرست جامع و

آمده باشد. شش ارزش اساسی  ۲۰۰۰در اعالمیه هزاره در سال  ،کنندپایداری را بیان می

) مسئولیت ۶ ) احرتام به طبیعت و۵) تحمل، ۴) اتحاد، ۳) برابری، ۲) آزادی، ۱عبارتند از 

ها ممکن است برای برخی ست ارزش، این فهر هر چند که ).۲۰۰۰(سازمان ملل، مشرتک 

زیادی معنی پایداری  اما تا حد. مناسب باشد و برای برخی دیگر کمبودهایی داشته باشد

 کند. را مشخص می

ممکن است توسعه پایدار را در رابطه با ح�یت عملی بشناسیم که به یک  ،در نهایت

، براساس ردیم. هرچند، بیشرتاهده کدهد که در باال مشهایی را میعبارت انتزاعی، مشخصه

)، پایداری باید به عنوان یک جنبش اجت�عی شناخته شود ۲۰۱۵و همکاران (  کیتسنظرات  

تی یا غیردولتی، بخشد یا شامل هزاران آژانس دولکه یک ایدئولوژی خاص را ارتقاء می

بی، های آموزشی و مذهکانونهای تجاری، های مدنی، اتحادیهی نوپا، گروههاسازمان

باشد. کاربست پایداری تحت های اتحاد جهانی میهای مسئولیت سازمانی و جنبشنانجم

است و به عنوان یک اولویت به صورت نابرابر در  هاآنتاثیر جغرافیا و ثروت، یا فقدان 

از حد در  بیش های این جنبش تالش دارند تا مرصفدنیا مشخص شده است. سایر بخش
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یق مردم به مرصف کمرت، کم کنند. ایده توسعه پایدار در بسیاری از جوامع غنی را با تشو

املللی پول و �نند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینهاملللی نهادهای بین

ی دیده املللی ورزشی ملی و بینهاسازمانو سایر  املللی املپیکبانک جهانی و کمیته بین

های واقعی را برای مسائل ایجاد شده توسط حلکه راهوری  آ شده است. صنایع علمی و فن

کنند. در حقیقت، مفهوم پایداری را دنبال می ،کنند نیزسه ستون توسعه پایدار ارائه می

مورد اخیر باعث ایجاد انگیزه برای اقدام جدی و رسیدن به تعادل و عدالت بین رفاه 

 ت. زیست، رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم شده اسمحیط

های به طور کل، پایداری همچنان مفهومی مبهم و سیال است که شامل مسائل و چالش

تعابیر، خصوصیات و انتقادات  با وجوداست. اما  گوناگونهای ها و بافتزیادی در محیط

آل مثبت است زیادی که دارد، بین بیشرت مردم این توافق وجود دارد که پایداری یک ایده

 کند، ارزش دنبال کردن را دارند. و فرآیندهایی که ایجاد می

 یزیستمحیطهای قومی برای پایداری زمینه

 ب، با اعتقاد بر این اصل کهبخش از کتا، این آورده شددر مقدمه  پیشرتطور که ه�ن

ح�یت  فرهنگی توسعه پایدار -های اقتصادی و اجت�عیاز ستون یزیستمحیطپایداری 

 مطالببدین روی، مترکز اصلی ادامه  ، تدوین گردیده است.ستهاآنکرده و مبنایی برای 

 زیست، اخالق و ورزش است. بر روی پایداری محیط

حل مسائل مرتبط با آن، مسائلی جدی هستند.  راهزیست و ها در مورد محیطدغدغه

نظر قرار ، مشخص کردن نیازی است که باید مددر بحث پایداری اکولوژیک مورداولین 

، تنوع های محیطی، آلودگیییوهواآب اتبگیرد. هرچند بیشرت مردم موافقند که تغییر 

مهمی هستند که  وری عواملآ ، جمعیت، سبک زندگی و فنهای انسانیزیستی، سکونتگاه

 زیست، جامعه و اقتصادبر محیط هاآنبر زندگی معارص تاثیر عمیقی دارند و میزان تاثیر 

تعدادی  ،یزیستمحیطشود. در رابطه با اخالق پایداری به اختالف نظرات زیادی منجر می
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 را  هاآن  های مرتبط باجنبه تنها سه رویکرد مهم و    . در این بخش،مکتب فکری وجود دارند

  .کنیمبررسی می) مورد بحث قرار گرفته است، ۲۰۰۶و سایرین ( ١کری که توسط

نام دارد و �اینده دیدگاهی است که  »٢عمقاخالق سبز کمرنگ یا کم« هاآناولین 

توان محور را می). این رویکرد انسان۲۰۰۲معتقد است انسان ارشف مخلوقات است (بری،  

ها توسط انسان و برای انسان ارزش متامکند که لین مورد بیان میاز دو نظر درک کرد. او 

رو، بحث پایداری اکولوژیک در مورد زمین و موجودات غیرانسانی اند. از اینایجاد شده

چند، چیزی که این دیدگاه نشان  های انسانی است. هرهمیشه شامل عالئق و اولویت

نده یا سوژه اصلی عالئق انسان نباشد. اگر دهد، این ایده است که برش ممکن است گیر �ی

غیرانسانی هرگز اولویت مردم نیستند، پس دیدگاه ارشف مخلوقاتی به   تموجودات و هوی

گیرد که در نتیجه به سمت تبعیض رفته و دغدغه برای انسان دومین منطق را به خود می

 ). ۲۰۰۱، ٣د» (ونزگیر های زندگی غیرانسانی را به خاطر خودش نادیده میزندگی و فرم

دهد. را نشان می ٤اخالق سبزکمرنگ ،دیدگاه ارشف مخلوقاتی به انسان دومین مفهوم

به عنوان راهی برای رسیدن به اهداف، امیال   یزیستمحیط در این دیدگاه، مسائل پایداری 

). برش تنها کسی است ۲۰۰۰، ٥شوند (کوهاکهای انسانی شناسایی و بررسی میو خواسته

زندگی بر روی زمین اقدام کند.  ه جای طبیعت و غیرانسان برای حفظ کلیتتواند بکه می

طور که کنند و طبیعت نیز ه�ن برای خودشان معاش می معموالً جانوراندر حالی که 

بدون ادراک را برای  نند سایر موجودات باادراک و هویتتواهست، وجود دارد، مردم می

 ). ۲۰۰۰، ٦یر کنند (دیویدسونتضمین زندگی انسانی، درگ

کند که در از دیدگاه خودخواهی عمل می اخالق سبزکمرنگمشخص است که  تقریباً 

برداری از منابع تا حدی معین مجاز زیست محدود است و بهرهآن دغدغه برای محیط

 
1- Curry 
2- Light green or Shallow ethics 
3- Wenz 
4- Light green ethics 
5- Kohak 
6- Davidson 
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). دیدگاه ارشف ۱۹۹۸،  ١شود (اوهاراگرایی تحریک میاست. نفوذ در طبیعت توسط مرصف

شود. در عرص مدرن، طرفداران قاتی به انسان در تفکر مذهبی نیز پشتیبانی میمخلو 

کنند. در مانند خوشحالی فردی و جمعی ح�یت می ،کارکردگرایی از مقاصد انسانی

محاسبات کارکردگرایی، عالئق مشرتک انسانی و کاالهای اجت�عی ارجحیت دارند و 

گیری را اندازه یزیستمحیط ان تعارض با مشکالت تو ای هستند که با آن میاستاندارد اولیه

 ). ۲۰۰۵، ٢کرد (مرچانت

(کری،  ٣اخالق سبز متوسط یا میانهبه عنوان  ،دومین رویکرد اخالق اکولوژیک پایدار

مخلوقاتی به  پردازان اجت�عی دیدگاه ارشف، نظریهمورد شود. در این) شناخته می۲۰۰۶

 کنند. هری ادراک را شناسایی میارونی سایر موجودات دار داده و ارزش د  گسرتشانسان را  

های های انسانی و غیرانسانی در تعارض قرار بگیرند، اهداف و خواستهچند، زمانی که ارزش

شوند. حداقل دو جریان برای این رویکرد وجود دارد که به انسانی برتر قلمداد می

 ؛ن مورد بر روی آزادی حیوانات مترکز داردموجودات غیرانسانی با ادراک ارتباط دارند. اولی

کنند. دو خروجی درد و رنج را حس می هانامعتقد است که حیوانات نیز مانند انس زیرا

خوار شوند و که مردم باید گیاه عبارتند از این ٤متوسط اخالق اکولوژیک سبزعملی 

 پیامدهایی که موافق این هاآن، باید متوقف شود. جانورانعلمی با استفاده از  اتآزمایش

داوری غیرعادالنه در مورد پیشنوعی  شدند که  گرا شناخته مینیستند، گاهی به عنوان گونه

 بود.  هرگونه دلیل قابل قبول،بدون  ،ای دیگرهای یک گونه بر گونهخواسته

نام دارد که یک احرتام  ٥مترکزگراییزیست ،دومین جریان اخالق اکولوژیک پایدار میانی

دهد ای قائل است که دنیای طبیعی را شکل میاساسی و بدون رشط را برای هر موجود زنده

دارای ارزش  ایموجود زنده). این دیدگاه که توسط باور جهانی که هر ۲۰۰۷، ٦(نورتون

 
1- O’Hara 
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4- Mid-green ecological ethics 
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د،  تفکر هستن درتشود، معتقد است که موجوداتی که دارای قذاتی است، پشتیبانی می

مترکزگرایی، موجودات گسرتش دهند. یک مشکل زیست متامبرای را وظیفه دارند خوبی 

در تعارض هستند، مالحظات زمانی که ها که خوبی ؛ به این معنیمبنای منطقی آن است

مترکزگرایی برای برخورد با ند. دومین انتقاد، ناتوانی زیستنکعملی معین را غیرممکن می

تر درون اکوسیستم بزرگ هاآنها و وابستگی به عنوان گونه به شکل جمعی موجودات

 است. 

 ١محور ‐اخالق سبزپررنگ یا بومدیدگاه کلی دارد و ، رویکرد اخالق اکولوژیک نهایی

در  هاآنی زیادی برای اخالق سبزپررنگ وجود دارد، اما هانا) نام دارد. جری۲۰۰۶(کری، 

وسیستم، های غیرانسانی و اکیکپارچگی انسان و گونههای مرتبط با ارزش و کل ایده

و اجازه گهگاهی به برتری عالئق غیرانسانی را تلفیق  هاانتظارات تعارض بین این هویت

 فعالشود که توسط شناخته می ٢اخالق زمینگرایی به عنوان کنند. یک نسخه بوممی

طرح شد. این دیدگاه تاکید ) م۱۸۸۷-۱۹۴۸( ٣آلدو لئوپولدمریکایی یعنی زیست آ محیط

کوفایی اکوسیستم دارد. قضاوت بین درست و ای بر توجه حداکرثی به حفظ و شویژه

 هاآناغلب نیازمند توجه به اصول کارکردگرایی است که در    ،از دیدگاه اخالق زمین  نادرست

(بانون شود  برای رفاه همه مطرح می  جنبه مثبتها و مزایا ارزیابی شده و بیشرتین  هزینه 

ای است که ). یک مشکل این دیدگاه خاص، تاکید آن بر جامعه۲۰۱۱، و همکاران ٤گومیس 

وجود  هاآناما تبادل اندکی یا عدم تبادل بین  ،اعضایش ممکن است به هم وابسته باشند

ای ندارد حل سادهدارد. عالوه بر این، با برتری دادن به اکوسیستم، اخالق زمین گاهی راه

د و انتخاب بین کار خوب برای شونهای متضادی ایجاد میزمانی که ارزش به ویژه

 های فردی باید صورت بگیرد. و اولویت زیستمحیط 
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که در دهه  شودنامیده می ١عمیق ژیکاکولو ، با عنوانجریان دوم اخالق سبزپررنگ

، یک الگوی مطرح شد. براساس نظرات او ٢آرن نائستوسط فیلسوف نروژی به نام  ۱۹۷۰

های زندگی فرم  متامو    هاناای انستجربیات رابطه  کلیاتجدید و رادیکال اکولوژیک براساس  

 یی که شخصاً هاآنو  تتوانند به هویوغ و شناخت، مردم میلمورد نیاز است. از طریق ب

اهش رنج و درد دیگر موجودات توانند به کمی هانارو، انسد. از اینشناسند، توجه کنن�ی

توان به مراقبت از کل وجود دنیا تاکید کنند. در نهایت، برای برخی، این شناخت را می

که ما با کل دنیا  به نحوی ،دناممی »٣خودتحقق« نائسبسط داد و این چیزی است که 

زندگی از  نوعی  شده،  ). یک زندگی انسانی غنی۲۰۰۱شویم (ونز،  فراتر از خودمان متحد می

که به دنبال رضایت عمیق است و این امر مستلزم حضور فعال در دنیا در همه  است 

 های انسانی و غیرانسانی است. گونه

بحثی محدود  ،، بخش بعدییزیستمحیطبا توصیف این سه رویکرد اخالقی پایداری 

 کند. در مورد پایداری اکولوژیک و ورزش را ارائه می

 و ورزش یزیستمحیط پایداری 

مدارک کافی را برای جدی گرفنت  ،انواع مشارکت ورزش در کل دنیا متامبزرگی محض 

کند. این دغدغه در یست فراهم میزدر رابطه با محیط به ویژهتاثیر ورزش بر پایداری و 

 ی زیستمحیطبدنه رو به رشد ادبیات مربوط به ورزش و پایداری و به طور خاص پایداری 

 . ٤مشهود است

 
1- Deep ecology 
2- Arne Naess 
3- Self-realization 
4- Barker et al., 2014; Brymer et al., 2009; Camporesi & Knuckles, 2014; Chard et al., 2013; 
Collins et al., 2007; Dingle, 2009; Dolles & Soderman, 2010; Horton & Zakus, 2010; Lindsey, 
2008; Loland, 2006; Malle et al., 2010; Mallen & Chard, 2011, 2012; Mallen et al., 2011; 
Mallen et al., 2010; May, 1995; Paquette et al., 2011; Schmidt, 2006; Smith, 2009; 
Trendafilova et al., 2013. 
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کنند و ها انسان ورزش میمیلیون زیرا ،ستیبرانگیز نالقه عمیق به ورزش تعجبع

جویی و حفظ سالمتی ما الزم است که این ای برای ح�یت از میل رقابتزیرساخت گسرتده

ی فیزیکی طبیعی و مصنوعی هاناشود. اگر مکزیست میامر خود باعث آسیب به محیط

ودگی و پس�ند مربوط به ورزش و خطرات اکولوژیک (ساخت برش) برای ورزش، میزان آل

ش�ر ایجاد شده توسط ورزش را در نظر بگیریم، جای تعجب نیست که تاثیر ورزش بر بی

طور که زیست بر ورزش به شدت مورد توجه قرار بگیرد. ه�نزیست و تاثیر محیطمحیط

های مشرتک، ا و کاربستهنیز گفتیم، این عالقه اساسی اخالقی دارد که از ارزش پیشرت

 کند. اکنون و در آینده ح�یت کرده و دیدگاه ما مبتنی بر نحوه زندگی را برآورده می

های سبز (عبارتی ی زیادی به طور خاص به توسعه و ارتقای ورزشهاسازمانامروزه 

پایداری سطح از چهار ) ۲۰۰۸( ١لیندزی) اختصاص دارند. یزیستمحیطدیگر برای پایداری 

را شناسایی کرده است که عبارتند از فردی، اجت�عی، سازمانی و  مرتبط با توسعه ورزش

های ورزشی اجت�عی های ورزشی و مدارس و برنامهنهادی. امروزه، افراد زیادی در باشگاه

های ورزشی هستند. همچنین، بیشرت لیگ  هاآنهای پایدار ح�یت کرده و درگیر  از کاربست

کنند و نظارت می یزیستمحیطهایی دارند که بر مسائل مدیران و بخشای اکنون حرفه

کننده تضمین  دارند که    ییهاسازمانها و  سطوح دولت در بسیاری از کشورها وزارتخانه  متام

 های تفریحی با استانداردهای اکولوژیک هستند. ورزش و برنامه همخوانی

ای فرانشیز در مسیر خود را به ورزش حرفهی املپیک، جریان سبزشدن هابازیعالوه بر 

یک  ٢) MLB، لیگ اصلی بیسبال (۲۰۰۸ایاالت متحده و کانادا نیز باز کرده است. در سال 

به   ٣)NRDC(  طبیعی  در سطح لیگ را با شورای دفاع از منابع  یزیستمحیطراهربد حفاظت  

به نام برنامه سبزسازی  وب)شبکه (افزاری مبتنی بر از ابزار نرم MLBاجرا گذاشت. هر تیم 

�نند استفاده ه  .را ارزیابی و پیدا کند  یزیستمحیطگوناگون  کند تا عوامل  تیم استفاده می

لیگ ونقل. های بازیافت، خرید، عملیات اعطاء، و حملاز انرژی، مدیریت پس�ند، برنامه

 
1- Lindsey 
2- Major League Baseball 
3- Natural Resources Defense Council 
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سال  ۱۵طی با یک مدیر است و در  یزیستمحیط ) دارای یک برنامه NFLفوتبال ملی (

جرا کرده است. در مسابقات اخیر ا  ١بولسوپر نامه را در برگزاری مسابقات  گذشته چندین بر 

را تفکیک کردند. دکور، مصالح ساخت�نی و لوازم تولید شده پس�ند  ٪۷۰حدود  بولسوپر 

کاشت هزاران درخت به جربان انتشار  در عین حال،استفاده شدند؛  به طور مجدداداری 

 ). ۲۰۰۸، ٢کند (لنونی کمک میاانهلخگازهای گ

همکاری ) NRDCشورای دفاع از منابع طبیعی ( نیز با ٣)NBAانجمن ملی بسکتبال (

اجرا  ٤استار در فونیکس، آریزونا در طی هفته آل ۲۰۰۹کرده و یک برنامه سبز را در سال 

کند تا از مسائل میها را تشویق و کمک همه تیمانجمن ملی بسکتبال کرد. از آن زمان، 

های اقدامات اجت�عی، در حوزه به ویژه .گاهی بیشرتی کسب کنندی آزیستمحیط 

، لیگ ملی هاکی ۲۰۰۸). از سال ۲۰۰۹، ٥یت ورزشگاه و مسابقات (بریونقل و مدیرحمل

)NHL (های سبز برای اجرای برنامه ٧زندگی سبزو سازمان  با شورای دفاع از منابع طبیعی ٦

بازیکن دارد که به  ۴۰۰بیش از  ی کرده است. انجمن بازیکنان لیگ ملی هاکیهمکار 

دن انتشار کربن از اند و هدفشان کم کر پیوسته ٨چالش کربن خنثی به نام  یهایبرنامه

، ٩های اعتباری سفر با یک سازمان غیرانتفاعی در مونرتال است (الوطریق خرید کارت

۲۰۰۹ .( 

های زیست تاثیر دارد، نقشی است که آژانسبر ورزش و محیطحوزه مرتبط دیگری که  

 ١٠) EPA( این کشور زیستمحیطکنند. در ایاالت متحده، آژانس حفاظت دولتی بازی می

های ورزشی یست نظارت دارد. حوزهزملی است که بر سالمت و امنیت محیط  یک ساختار
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9- Love 
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با  EPAگیری و شکار؛ هرچند هستند، عبارتند از ماهی آژانساصلی که تحت نظارت این 

 در به ویژهکند های سبز همکاری میهای زیادی برای کمک به فعالیتها و تیملیگ

کاربری زمین  تغییر این آژانس،های در مورد توسعه گلف، بخش تاالب مدیریت تسهیالت.

نادا منابع طبیعی کااداره ). ۲۰۰۸، ١کند (بارتونرا درون و اطراف نواحی آبی نظارت می

یک بدنه فدرال است که بر دولت کانادا نظارت کرده و قوانین شکار و ماهیگیری را نظارت 

دارای   ٢)FCMهای کانادا (چند، آژانس فدرال دیگری به نام فدراسیون شهرداری  کند. هرمی

در رسیدن به استانداردهای باالتر انسانی صندوق شهری سبز است که به اجت�عات 

 کند. کمک می ،از جمله تسهیالت ورزشی و تفریحی ،نواحی مختلفدر  یزیستمحیط 

های دولتی دارند که براساس ساختار اداری فدرال نیز آژانس هاناها و استایالت

های سازی شده و توسعه پایدار، کیفیت آب و هوا، حفاظت، منابع طبیعی و سایر حوزهمدل

های دولتی با بخش خصوصی و سایر آژانسها کنند. این بدنهرا نظارت می یزیستمحیط 

های ورزشی را های ایالتی و استانی، تسهیالت ورزشی و برنامهیی که پارکهاآنمانند 

مریکا و کانادا مانند یکی دارند. همچنین، شهرهای بزرگ آ کنند، همکاری نزدمدیریت می

ها و ، کمیسیونهاناسیاتل، ونکوور، سن فرانسیسکو، شیکاگو و تورنتو، مدیران، دپارمت

کنند (پورتال نظارت می ی زیستمحیطهای نظارتی باالتری دارند که بر اقدامات بدنه

 ). ۲۰۰۹تورنتو،  یزیستمحیط 

های دولتی که در ای و آژانسهای حرفهها و تیم املللی، لیگبین ساختارهایعالوه بر 

وجود دارند که در سطح ی غیرانتفاعی هاسازمانکنند، زیست فعالیت میزمینه محیط

 ۳۸۰۰کنند. یک جستجوی اینرتنتی نشان داد که بیش از  املللی فعالیت میمحلی، ملی و بین

در ایاالت متحده  هاآنمورد  ۲۳۰۰ سازمان اکولوژیک در کل دنیا وجود دارد که تقریباً 

دوستان ،  ٤باشگاه سیرا،  ٣صلح سبزمانند    ،ها شناخته شده هستندبرخی از این گروه.  هستند
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های جهانی و محلی پایداری و سایرین که بر روی حوزه   ٢وحشصندوق جهانی حیات ،  ١زمین

ها و اقدامات بر تولید، ارائه و اجرای مترکز دارند. بخشی از این تالش یزیستمحیط 

 های سبز تاثیر دارند. ورزش

 گیرینتیجه

های مورد مسائل پایداری در حوزه، افزایش آگاهی در ه شدطور که نشان داده�ن

شود. پاسخ ورزش را نیز شامل می که این امرناپذیر است زندگی معارص اجتناب گوناگون

نه تنها نیازمند تغییرات عملی و فنی  یو سایر مسائل پایدار  یزیستمحیطهای به چالش

های خصوصی یی که در بخشهاآنبلکه نیازمند پاسخ اخالقی نیز هست. مانند همه    ،است

کنند، رهربان ورزشی و مدیران باید به قوانین، مقررات و الزامات و عمومی کار می

همخوانی داشته   هاآنپایبند باشد که با جایگاه تجاری یا اجت�عی    ی،و پایدار   یزیستمحیط 

نفعان تا چه میزان افراد و سایر ذیپرسش اصلی آن است که  باشد. فراتر از این همخوانی،  

زیست و پایداری اجت�عی، فرهنگی و اقتصادی مسئولیت ی باید در برابر محیطورزش

 اخالقی داشته باشند؟

طور که سبزشدن زندگی روزمره ما را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است، ورزش ه�ن

کند. افراد بیشرتی از مسائل اکولوژیک و پایداری آگاه امروزی نیز از همین الگو پیروی می

 ها و ورزش برای توجه به این مسائل افزایش یافتهکار و کسبها، و تقاضا از دولت اندشده

استفاده   این بدان معنی نیست که اگر مردم در خانه برخی موارد را بازیافت و مجدداً   است.

ی ورزشی، هاسازمانزیست هستند. از دیدگاه اخالقی،  طرفداران جدی محیطدر ش�ر  کنند،  

(در صفحات پیشین   نایع فعال در سطوح پایه اخالق اکولوژیک قرار دارندمدیران و بیشرت ص

 یعنی عالئق و خوشحالی انسان ارزش اصلی است که معموالً  در این مورد توضیح داده شد).

گیری کلی آید. این یک نتیجهو سایر نیازهای پایدار فائق می یزیستمحیط زهای ابر نی
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هایی که با کمک (ورزش ١های حیوانینند ورزش�هاز ورزش  موضوعاتی را کهچ ،نیست

دوانی و ...) شود، نظیر: سوارکاری، ماهیگیری، سگانجام می هاآنحیوانات و یا به واسطه 

های ها مانند ورزشوجود دارند که توجهشان رفاه حیوانات است. همچنین برخی ورزش

غیرانسان   هاآناند و در  دهی شدهوجود دارند که با رویکرد اکولوژیک سازمان  ٢در طبیعت 

 اند. و طبیعت نیز ارج نهاده شده

هنگام  مسایل مربوط به پایداری را دردر این راستا، رهربان و مدیران ورزشی باید 

در این  در نظر بگیرند وریزی، ارتقاء، حاکمیت و ارائه ورزش دهی، برنامه، سازمانطراحی

های زیست به روشنگر داشته باشند. قبول مسئولیت محیطخالق بوده و تفکر آیندهزمینه  

پی�ن، کاربست خوبی نفعان همباال در همه سطوح ورزش عمومی و خصوصی، در کنار ذی

را ایجاد کرده و برای آینده ورزش و کل دنیا مهم است. مردم در جامعه ورزش امروزی 

ی نوپا به مسائل هاسازمانها و ، موسسات، دولتهاسازماند که ببینند خواهان این هستن

خواهند بدانند که صنعت ورزش در حال می هاآنو پایداری توجه دارند.  یزیستمحیط 

زیست، جامعه، فرهنگ و اقتصاد است. حضور های سبز برای پایداری محیطانجام فعالیت

و  هاسازمانالقی دارد و بدین روی، رهربان، های پایدار ریشه در رفتار اخدر کاربست

نفعان ها و مزایای کلی را متعادل کنند و به ذینهادهای ورزشی باید نوآور باشند، هزینه

 کنیم را باید ارج بنهیم. نشان دهند که دنیایی که در آن زندگی می
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 ۴ گفتار

 املللیو آینده رویدادهای بین اقلیمتغییر 

 ی املپیک و پاراملپیکهابازی :مطالعه موردی

 ١کوک و فرد شلی-به قلم: لیزا دیکانو

های ، زمینطور مثالبهطبیعی دارند.  زیستتاثیر جدی بر محیط فضای بازهای ورزش

چمن   کیفیتحفظ    های گلف از حجم زیادی آب برایکنند. زمینفوتبال خاک را فرشده می

دهد. مسیر مسابقات وسایل  افزایشآب را  مرصفتواند میامر این  کهکنند استفاده می

 را کهچ ؛تاثیر دارند ،ای که در آن قرار دارندناحیه میکروکلی� (خرد اقلیم)موتوری بر 

 شود. آسفالت زیادی برای فرش کردن مسیر استفاده می

زیست نیز بر اما محیط ،زیست تاثیر دارندبر محیط باز فضایهای هرچند ورزش

منجر شده   زمین  جهانی به افزایش دمای سطح  اقلیمتاثیر دارد. تغییر    فضای بازهای  ورزش

دیگر   ،شدندتانی استفاده میهای ورزشی زمسی ورزشی نیز که بیشرت برای رقابتهاناو مک

تر شده است و برف و یخ هوا گرم زیرا .برخوردار نیستنداین کاربری از قابلیت سابق برای 

های طوالنی و سایر ورزشکاران تاثیر منفی نیز وجود ندارد. آلودگی هوا بر دوندگان مسافت

بگذارد و شهرهای  های آبی تاثیرتواند بر ورزشگذاشته است. باال آمدن سطح دریاها می

 های بزرگ باشند. توانند میزبان رقابتدیگر �ی  ٢ساحلی مانند نیواورلینز، آمسرتدام و میامی

زیست بر ورزش تاثیر دارد. بررسی این پرسش است که چگونه محیط ،گفتارهدف این 

ضای فی املپیک و پاراملپیک و سایر رویدادهای ورزشی مهم هابازینگاهی داریم به آینده 

 کنیم. های ورزشی مترکز میجهانی بر رقابتاقلیمو به طور خاص بر تاثیرات بالقوه تغییر    باز
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 زیستمحیط -تعامالت ورزش

هستند.   مرتبطزیست به هم دانند که ورزش و محیطمحققان و مشتاقان ورزش می

گلف یا ، ساخت زمین جدید طور مثالبهزیست تاثیرات مختلفی دارد. ورزش بر محیط

آب  سطح ، زیراهای اطراف تاثیر جدی داردتاالب تسهیالت ورزشی جدید بر اکوسیستم

دهد ها را مختل کرده یا به شدت تغییر میآید. این امر اکوسیستمپایین میذخیره شده 

ی هاناها وارد جریکشها و آفتکشآلوده به قارچ آبروان). ۲۰۰۶، ١کانو و هروسکا(دی

بر رشد ماهیان، پرندگان و حرشات تاثیر  و شودها میها و دریاچه خانهاطراف، رود 

، هاآنها و تسهیالت مرتبط به گذارد. با ادامه استفاده زمین از سوی ورزشمی

کانو و هروسکا، ؛ دی۱۹۹۵،  ٢روند (بیمنهای طبیعی گیاهان و حیوانات از بین میسکونتگاه

وحش برای حفاظت از حیات ٣آدوبون اهینامهگو های گلف دارای ). برخی زمین۲۰۰۶

کنند، ممکن است بوقلمون، ها بازی میبازان بر روی این زمینهستند. در حالی که گلف

مریکن را مشاهده کنند. ورزشگاه آ  ٤پشت و حتی پلنگ در معرض انقراض فلوریداالک

است، از سوی شورای ساخت�ن سبز   NBAدر مسابقات    ٦هیتکه میزبان تیم میامی  ٥ایرالینز 

انرژی  راز جمله تکیه ب یزیست محیطپایداری  اقداماتبه خاطر  ٧) USGBCایاالت متحده ( 

تجدیدپذیر، بازیافت گسرتده و م�نعت از استفاده موارد شیمیایی در نگهداری از ساخت�ن 

ورزش به اولین  که ممکن است آب محلی را آلوده کنند، تجلیل شده است. در نتیجه، این

) USGBCتسهیالت ورزشی در ایاالت متحده تبدیل شده است که به گواهینامه طالیی (

 دست پیدا کرده است. ٨)LEEDو انرژی (  یزیستمحیطرهربی در طراحی 

 
1- DeChano & Hruska 
2- Beeman 
3- Audubon-certified 
4- Endangered Florida Panther 
5- American Airlines Arena 
6- Miami Heat 
7- United States Green Building Council 
8- Environmental and Energy Design 



  مبانی ورزش و پایداري محیط زیستی1بخش :  

 
 

افزایش آگاهی در مورد روابط بین طراحی تسهیالت  رغمبهها و این موفقیت با وجود

تاثیر زیادی بر ورزش دارد  زیستمحیطورزش،  یزیستطمحیو تالش برای جربان تاثیرات 

، عملکرد ورزشکار به خاطر کیفیت طور مثالبه  یابد.�ود می  تربزرگ  تقریباً   یکه در مقیاس

 هوا،کیفیت  پایین بودن  ) بیان کردند که  ۲۰۰۸(  ١مافولیو   گوئیدی،  لیپیآید.  هوا پایین می

عملکرد ورزشکار باعث کم شدن  دهد که دهانی را افزایش می  -نرخ تهویه و تنفس دماغی

) این نکته را بررسی کردند که چطور ورزشکاران املپیکی ۲۰۰۸(  ٢بولتو    کنزیمک.  شودمی

این در مقایسه با افرادی که آسم ندارند.    ،شوندمیمواجه  های بیشرتی  دارای آسم با چالش

یی هاآناما    ،گیرندها پایین است، همه ورزشکاران تحت تاثیر قرار میکیفیت  یعنی زمانی که

 گیرند. که آسم دارند، بیشرت و زودتر تحت تاثیر قرار می

ی املپیک و هابازیاملللی در دوی استقامت قبل از تاثیر آلودگی هوا بر رقابت بین

به عنوان یکی از  هابازیاز  پکن، چین مورد بررسی قرار گرفت. پکن قبل ۲۰۰۸پاراملپیک 

را  های هواشاخصکه  علوم جویشد. دانشمندان ترین شهرهای دنیا شناخته میآلوده

ن در هوای ز و امعلق  به این نتیجه رسیدند که سطوح آلودگی ذرات  ،کردندگیری میاندازه

). ۲۰۰۷همکاران،  و ٣پکن در روزهای معمول تابستان بیش از میزان سامل است (اسرتیتس 

 ۲۰۰۸های املپیک در نتیجه، چندین دونده در سطح مسابقات جهانی از حضور در رقابت

 انرصاف دادند. 

مترین  فضای باز ی که درورزشکاران کند. به ویژهبرق نیز ورزشکاران را تهدید میرعدو 

ند شوک �نه ،باید از این خطر آگاه باشند. رعدوبرق تاثیرات مختلفی داردکنند، می

 ،تاثیرات بلندمدتو یا  های پزشکی است،  الکرتیکی، حمله قلبی و تنفسی که نیازمند فوریت

 . ٤های مرگبارهای عصبی یا آسیب�نند اختالل خواب و اختالل سیستم ه
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Lopez, & Holle, 1994 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

های در مسابقات ورزشی که در تابستان و در محیط رشکت کننده ورزشکاران

شوند، در معرض حمالت برگزار می  ١تریل مونت بالن  اولرتاو    دو فرانستور کوهستانی مانند  

پیوندند دادها در بعد از ظهرهای تابستان به وقوع میبیشرت این رخ  زیرا  .رعدوبرق هستند

 ). ۲۰۰۵، ٣؛ کوپر و مارشربن۲۰۱۵، و همکاران  ٢(برورشی

 و ورزش اقلیم تغییر

تاثیر   هاآنکنندگان  ها و رشکتبر رقابت  یزیستمحیطرعدوبرق، آلودگی و سایر مسائل  

باشد که انسان تا به   زیستمحیط در  ترین مسئله  شاید چالشی  اقلیمچند، تغییر    دارند. هر

بر ورزش قابل توجه  زیستمحیطست. تاثیرات واقعی و بالقوه اامروز با آن مواجه شده 

دارد که تحت آن  یزیستمحیطجهانی تاثیرات زیادی بر رشایط  اقلیم تغییر چرا که است،

آژانس حفاظت  مطابق با تعریفی که در تارگاهشوند. های ورزشی انجام میرقابت

 ):EPA ،۲۰۱۶) بیان شده است (EPAمریکا (آ  زیستمحیط 

ی یک اشاره دارد که برا اقلیمی دار در معیارهایبه هرگونه تغییر معنی اقلیمتغییر 

شامل تغییرات جدی در دما، بارش  امه دارند. به عبارت دیگر، تغییر اقلیمدوره طوالنی اد

 شوند.یا الگوهای باد است که در طی چندین دهه یا بیشرت ایجاد می

افزایش   سانتیگراد  درجه  ۱سال گذشته، میانگین دمای سطح زمین به میزان    ۱۰۰در طی  

اند که میانگین بینی کردهپیش  شناساقلیمدانشمندان    سال آینده،  ۱۰۰داشته است. در طی  

 دهند که تاها نشان میترین تخمینکارانهسطح زمین همچنان باال برود. محافظه دمای

ها دیگر باال برود. برخی مدلسانتیگراد درجه  ۳/۰، دمای سطح زمین میالدی ۲۱۰۰ سال

. حتی تغییرات رسدنیز ب سانتیگراد درجه ۶اند که این میزان ممکن است تا بینی کردهپیش

و بارش  لشوند. تغییرات دما باعث افزایش سیمی اقلیماندک باعث تغییرات خطرناک در 

شوند. بارش شدیدتر به این دلیل رخ های گرمای زیادی میشدید و خشکسالی و موج
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د. افزایش تر منجر شو ی شدیدتر و قویهاناتواند به طوفدهد که گرمایش جهانی میمی

 برند.های یخی قطب شده که سطح دریاها را باال میدما باعث آب شدن کوه

تحده، نواحی نیز زیاد هستند. در ایاالت مانسانی    وامعبر ج  اقلیمتغییر  جهانی  تاثیرات  

ی ساحلی و هاناکند، طوفجمعیت با رسعت باالیی رشد می هاآنجنوبی و غربی که در 

یی هاناکنند. مکهای گرما را تجربه میین آلودگی هوا و موجهای جدی و همچنخشکسالی

های شدید هستند و کالیفرنیا و صحرای جنوب غربی هم اکنون شاهد خشکسالی ندمان

تر خواهد تر و خشکهای آینده گرماین منطقه در سال   اقلیمکنند که  بینی میها پیشمدل

در شهرهایی که به رسعت در حال  ژهبه وی ،شد. کمبود آب ممکن است افزایش پیدا کند

. تاثیر دیگری ١الس وگاسو  فونیکس�نند ه .کنندخشک را تجربه می اقلیمرشد هستند و 

وقوع ریسک سبب شده است، افزایش تر در غرب ایاالت متحده تر و خشکگرم که اقلیم

 با بسامد بیشرتی در حال وقوع است.  ٢وستمونتین منطقه سوزی است که درآتش

همچنان بر کشاوری و تامین غذا و همچنین تامین و  اقلیمتغییر در مقیاس جهانی، 

خشکسالی و تنش گرمایی را بیشرت   ؛د. افزایش دماگذار کیفیت آب و سالمت انسان تاثیر می

های خشکسالی حوزهکند. وری دام را کم میکند که در مقابل بازده محصوالت و بهرهمی

شود. عالوه بر این، تقاضا برای بیشرت شده در حالی که میزان آب منابع پربازده قبلی کم می

جمعیت جهانی رو به رشد است و در نتیجه تنش تامین آب در شود، زیرا آب بیشرت می

 . )۲۰۱۶(سازمان بهداشت جهانی،  تر دنیا بیشرت خواهد شدمناطق خشک

مرتبط با  هایپدیدهناپذیر هستند. بر ورزش نیز اجتناب اقلیمییر تغ جهانی تاثیرات

و  ٣کند (دیپولیتیافزایش یافته است که سالمت انسان را به شدت بدتر می ییموج گرما

های اخیر، گرمای شدید وارد ). در سال۲۰۱۴، و همکاران ٤؛ زاخاریس۲۰۱۰همکاران، 

شد و این احت�ل  ۲۰۱۶تنیس اپن اسرتالیا برزیل و مسابقات  ۲۰۱۴جهانی مسابقات جام
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در قطر نیز با چنین مشکلی مواجه شود. در برزیل، گرمای   ۲۰۲۲جهانی  وجود دارد که جام

، از فیفا ١روجریو نیو پینیرو کار در برزیل به نام  حقوق  شدید باعث شد که یکی از قاضیان  

شد، ورزشکاران سانتیگراد ه درج ۳۲بخواهد که اگر در حین مسابقات دمای هوا بیشرت از 

کرد بتوانند به مدت یک دقیقه اسرتاحت کرده و آب بنوشند. فیفا اگر این قانون را اجرا �ی

 ). ۲۰۱۴، ٢شد (کروهدالری مواجه می ۹۰۰۰۰با جریمه 

 ،در معرض دماهای باال نه تنها بر عملکرد ورزشکار تاثیر داردمدت قرار گرفنت طوالنی

شوند که بدن برای کند. دماهای شدید باعث میبلکه حتی جان ورزشکار را نیز تهدید می

شود و زمانی که دمای بدن به عرق به راحتی تبخیر �یرا که چ .رسد ماندن بیشرت کار کند

بینند که در نهایت به مرگ منجر ها از بین رفته و آسیب میمعین برسد، پروتئین اینقطه

) ۲۰۱۴(اپن اسرتالیا مسابقات ی تنیس در طی هابازیها، ایه این ریسکشود. در سمی

منظور مبارزه با گرمای شدید یده بود. بهرسسانتیگراد درجه  ۴۳دما به  زیرا ؛متوقف شدند

را از اواخر بهار به  هابازیکه بدون شک در قطر رخ خواهد داد، مسئوالن فیفا تاریخ 

تاثیرات گرمای شدید را کم  ،). هرچند این تغییر۲۰۱۵، ٣گراند (لربفینزمستان منتقل کرده

تواند به دمای هوا حتی در زمستان نیز می را کهچ .اما قطر خنک نخواهد بود ؛کندمی

 . )۲۰۱۵، ٤(شوبه نیز برسدسانتیگراد درجه  ۹/۲۸

روی در برف نیز تحت سواری، اسنوبرد و پیاده�نند موجه فضای بازهای سایر ورزش

سواری به دلیل افزایش دما و سطوح دریا به شدت اثیر افزایش دما هستند. صنعت موجت

. برخی از ها وابسته استها و ساحلاین ورزش به سالمت اقیانوس زیرا .در خطر است

ها ممکن است از بین سواری در دنیا به دلیل اسیدی شدن اقیانوسهای اصلی موجمحل

کربنات کلسیم   زیرا  .برندمیهای مرجانی را از بین  سیدی صخرهتر و اهای گرمبروند. این آب

های مرجانی تاثیرات جدی برای دیگر وجود نخواهد داشت. نابودی صخره هاآنمورد نیاز 
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شوند. افزایش سطح های طبیعی باعث ایجاد موج میهاین سکونتگا زیرا .سواری داردموج

هایی که به جای کنند. موجنحوه تشکیل موج ایجاد میآب دریا نیز مشکالتی برای مکان و  

 سواری خطرناک شود. شوند که رشایط موجشکنند، باعث میها میشن بر روی قلوه سنگ

های اسکی نیز با کمبود برف طبیعی و به طور غیرمستقیم کاهش درآمد هاقامتگا

های مدل سازی). شبیه۲۰۱۰، ٢؛ یانگ و وان۲۰۱۵، ١گردشگری مواجه هستند (ریچاردسون

، رشایط متوسط اسکی با چیزی که امروزه شاهدش  ۲۰۲۵دهند که تا سال برف نشان می

تر و کمبود برف باعث شده ی گرمهانا). زمست۲۰۱۵کند (ریچاردسون، هستیم، تغییر می

مایل به سمت ش�ل در آالسکا در سال  ۲۲۵نقطه آغازین خود را  ٣ایدیرتودکه مسابقات 

تغییر دهد. این تنها دومین باری در تاریخ برگزاری این مسابقات است که چنین  ۲۰۱۵

به همین دلیل دقیقاً و  ۲۰۰۳بار در سال ایجاد شده است؛ اولین یننقطه آغاز در یتغییر 

 ). ۲۰۱۵، ٤نکسوس(کالیمت رخ داد

جلوگیری   املللی نیز در برابر تغییرات بارش برف یای ورزشی بینهاناحتی مک  ؛همچنین

، مدیران ٥در سوچی، روسیه ۲۰۱۴از آب شدن برف در امان نیستند. در املپیک زمستانی 

هوا گرم بود و  . زیراها را به شب منتقل کننداین رویداد مجبور شدند که برخی مترین

اما مسئوالن املپیک متقاعد  ،استوایی استنیمهسوچی  اقلیم منطقهشدند. ها آب میبرف

مایل دورتر از مرکز شهر تحت تاثیر گرما در طول زمستان  ۴۰شه کوهستانی شدند که خو 

رسید میسانتیگراد درجه  ۱۵به باالتر از ها چند، در طی روز، دمای باز گیرد. هرقرار �ی

درست ه�نند املپیک  .کرد از برف مصنوعی استفاده کنندکه مسئوالن را مجبور می

 از برف مصنوعی استفاده شد. که ۲۰۱۰زمستانی ونکوور در سال 

 
1- Richardson 
2- Yang & Wan 
3- Iditarod 
4- Climatenexus 
5- Winter Olympics in Sochi, Russia 
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ی هابازی رسد شهرهای زیادی که در گذشته  جهانی به نظر می  اقلیمبا توجه به تغییرات  

ی مناسبی نباشند. این ایده در هانااملپیک و پاراملپیک را میزبانی کردند، در آینده میزب

 به دقت بررسی شده است.  ادامه

 در آینده   املپیک و پاراملپیکی  هابازی داوطلب میزبانی  و شهرهای    اقلیمتغییر  

کرده است،  رش، در پنجمین گزارش ارزیابی که منت١)IPCC( املللی تغییر اقلیمبینپنل 

تا  ۸/۱سانتیگراد (درجه  ۴تا  ۱بین میالدی،  ۲۱۰۰تا سال بینی کرد که دمای جهانی پیش

وهوای ارزیابی آب انجمننل با همکاری این پافزایش خواهد یافت. درجه فارنهایت)  ۴/۵

 ۲۱۰۰سانتیمرت تا سال  ۱۲۰تا  ۳۰کند که سطوح آب دریا نیز بینی میپیش )2NCA( ملی

 . کننددریافت میباال بیاید. شهرهای ساحلی بیشرتین تاثیر را از باال آمدن آب دریا میالدی 

بلکه بر  ،های انفرادینه تنها بر ورزش اقلیمرو، این اثرات تغییر های پیشدر سال

تاثیر مقیاس ی املپیک و پاراملپیک و سایر رویدادهای ورزشی بزرگ هابازیانتخاب مکان 

ی هابازیاین امر مسئله مهمی در محل    ،گذارند. با توجه به افزایش دمای سطحی جهانمی

که بر سوچی و ونکوور تاثیر گذاشتند، نشان  زمستانی است. دماهای بیش از حد گرم

دیگر محتمل نیست.  ،دهند که احت�ل انتخاب مجدد این شهرها با مسابقات زمستانیمی

آنجلس نیز در معرض باال آمدن سطح �نند سیدنی و لسهشهرهای قبلی املپیک تابستانی 

طر دما یک گزینه آب دریا هستند. سایر شهرهای ساحلی مانند آمسرتدام نیز که به خا

. زیرا آمسرتدام به شد، به خاطر افزایش سطح آب دریا حذف خواهد شدمحسوب می

، ۲۱۰۰بینی گرما توسط ناسا برای جوالی زیرآب خواهد رفت. براساس پیش احت�ل زیاد به

-میانه به شدت گرم خواهند بود که �یفریقای ش�لی و خاور ت که نواحی آ مشخص اس

 ۴۵تا    ۴۰به    هاآندمای    را کهچ  .ی املپیک و پاراملپیک تابستانی باشندهازیباتوانند میزبان 

 ). ۲۰۱۵خواهد رسید (ناسا، سانتیگراد درجه 

 
1- The Intergovernmental Panel on Climate Change 
2- National Climate Assessment 
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تر به ) با قراردادن این مسئله در یک دیدگاه تاریخی بزرگ۲۰۱۴( و همکاران ١اسکات

های املپیک زمستانی گذشته برای میزبانی این دنبال تعیین این نکته بودند که آیا سایت

  ؟مناسب خواهند بود ۲۰۵۰ سال تا هابازی

 شامونیی زمستانی بودند: هابازیمیزبان میالدی،  ۲۰۱۴تا  ۱۹۲۴ سال شهر از نوزده

، ۱۹۳۲، ایاالت متحده (لیک پالسید)، ۱۹۴۸، ۱۹۲۸، سوئیس (موریتزسن)، ۱۹۲۴فرانسه (

، ایتالیا آمپتزوکورتینا دی)، ۱۹۵۲، نروژ (اوسلو)، ۱۹۳۶، آملان (رشنپارتنکی‐گارمیش)؛ ۱۹۸۰

، گرینوبل)؛ ۱۹۷۶، ۱۹۶۴، اتریش (اینسربوک)؛ ۱۹۶۰، ایاالت متحده (اسکوآ والی)؛ ۱۹۵۶(

، کانادا کالگری)؛ ۱۹۸۴، یوگوسالوی (سارایوو)، ۱۹۷۲، ژاپن (ساپورو)؛ ۱۹۶۸فرانسه (

سالت )؛ ۱۹۹۸، ژاپن (ناگانو)؛ ۱۹۹۴، نروژ (رهامیلیل )؛۱۹۹۲، فرانسه (آلربتویل)، ۱۹۸۸(

، سوچی)؛ و  ۲۰۱۰، کانادا (ونکوور )؛  ۲۰۰۶، ایتالیا (تورینو)؛  ۲۰۰۲، ایاالت متحده (سیتیلیک

، ۲۰۵۰در سال  هابازیتخمین پایداری هر شهر برای میزبانی  ه منظور). ب۲۰۱۴روسیه (

 ستفاده کردند:ا اقلیمو همکاران از دو نشانگر اصلی  اسکات

 ها باقی مباند این احت�ل که دمای حداقل روزانه زیر دمای انج�د در هنگام رقابت .۱

های طبیعی و مصنوعی سانتیمرت توده برف از طریق روش ۳۰این احت�ل که حداقل  .۲

  .را بتوان در ارتفاعات باالی رویدادهای آلپاین حفظ کرد

کارانه و بینی محافظههمچنین از دو سناریوی انتشار گاز استفاده کردند که پیش هاآن

دهند که باالتر از را نشان میمیالدی  ۲۰۸۰و  ۲۰۵۰ هایسال از تغییر دما در بدبینانه

هستند. این سناریوها شامل افزایش دمای  ۲۰۱۰تا  ۱۹۸۱ هایسال  میانگین دمای فوریه

و باالتر از افزایش دمای تعیین شده  پاییناست که سانتیگراد رجه د ۴تا  ۱جهانی برابر با 

 هستند.   IPCCدر گزارش ارزیابی پنجم 

توانند شهر همچنان می ۱۹از  عدد ۱۱نتایج ارزیابی انتشار پایین گاز نشان داد که 

شهر  ۴در حالی که  .باشند ۲۰۸۰و  ۲۰۵۰ هایدر سال ی املپیک و پاراملپیکهابازیمیزبان 

 
1- Scott 
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شوند. اگر شهر نیز دیگر گزینه مطلوبی محسوب �ی ۴ر معرض ریسک باال هستند و د

مناسب بوده و  اقلیمشهر از نظر  ۱۰گرفتند، سناریوی انتشار باالی گاز را در نظر می

شهر در معرض ریسک شدید   ۳در حالی که    .باشند  ۲۰۵۰  سال  یهابازیتوانستند میزبان  می

 یهابازیبا نگاهی به  اسکاتزبانی بیش از حد گرم هستند. شهر نیز برای می ۶هستند و 

ی هابازیتوانند میزبان شهر تحت سناریوی انتشار کم می ۱۰معتقد بود که  ۲۰۸۰ سال

شهر قادر خواهند بود که تحت سناریوی انتشار باال  ۶اما تنها  .املپیک و پاراملپیک باشند

ی املپیک هابازیدهند که تعداد شهرهایی که میزبان  میزبان باشند. همه این نتایج نشان می

 دلیل افزایش دما، کاهش خواهند یافت.در گذشته بودند در آینده به 

اما   ،یک و پاراملپیک نبوده استی املپهابازیمیزبان    در گذشتهجود دارد که  و آیا شهری  

سیاری از شهرهایی که  ب آن کهالبته با توجه به  ؟باشد هابازیدر آینده بتواند میزبان این 

 اسکاتبا دنبال کردن تحلیل    .اند، دیگر مکان مناسبی نیستنددر گذشته بوده  هابازیمیزبان  

ی بدین معنی است که ایش جهانشود که احت�ل ادامه گرم) مشخص می۲۰۱۵و همکاران (

. برخی از این باالیی دارند عیی محدود خواهند شد که ارتفا هانای مناسب به مکهانامک

برای  هاآن در و بارش برف که دمای زمستانی ساسکاتونو  مسکوعبارتند از  هانامک

مسطح بودن، نامناسب هستند.   دلیلبه  هانا، اما این مکی زمستانی کافی استهابازی

های رسد و کوهستانی نیز ممکن است از دیدگاه شهرهای واقع در محیط رخیب

 و روسیه. هر  مانند آالسکا در غرب کانادا، ش�ل اسکاندیناوی،  .مناسب باشند  یزیستمحیط 

ی مناسب هستند،  زیستمحیط های بالقوه که از نظر و سایر سایت هان اچند، بیشرت این مک

باشند و زیرساخت کافی را چک هستند یا دورافتاده میدارند؛ کو ی دور قرار هانادر مک

در مسابقات املپیک  نگار و متاشاچیانی کهی هزاران ورزشکار، مربی، روزنامهبرای میزبان

 کنند را ندارند. حضور پیدا می
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 های قبلیارزیابی سایت

و افزایش  IPCCبینی دما توسط آیا براساس پیشاحت�ل را بررسی کردیم که ما این 

توانند میبودند،  املپیک  ی  هابازیمیزبان  شهرهایی که در گذشته  سطح دریا که قبالً گفتیم،  

میانگین دماهای زمستان و تابستان و  ؟ی املپیک باشندهابازیمیزبان  ۲۱۰۰ال در س

همچنین میانگین سطح آب دریا را برای هر شهر تعیین کردیم. دماهای فوریه و آگوست 

کره ش�لی و برای تابستان و زمستان به ترتیب یم تان و تابستان به ترتیب در نبرای زمس

کره جنوبی استفاده شدند. سپس دماهای آینده فوریه و آگوست را با استفاده از برای نیم

محاسبه کردیم. همچنین  ۲۱۰۰ سال بینی شده برایسانتیگراد پیش درجه  ۴تا  ۱افزایش 

 مرت محاسبه کردیم.  ۲/۱تا  ۳/۰ر را براساس افزایش سطح آب دریای هر شه

ی هابازیترین میانگین دمای تابستان تابستان (گرمسانتیگراد درجه  ۴۶حداکرث دمای 

به عنوان آستانه در معرض  سانتیگراد پایهدرجه  صفرزمستانی) به عنوان آستانه مناسب و 

یدیم که ای، به این نتیجه رسدرجه ۱کارانه محافظهتفاده شد. با افزایش دمای خطر اس

ی زمستانی در آینده بیش از حد برای این مسابقات گرم هابازیشهرهای قبلی میزبان 

شهر نیز با افزایش  ۴). ۱-۴خواهند بود و مابقی شهرها نیز مناسب خواهند بود (جدول 

یز در ریسک هستند و تنها  شهر ن  ۱۰مناسب خواهند بود و    ۲۱۰۰ای در سال  درجه  ۳دمای  

درجه نیز مناسب است. جالب  ۱۵با حداقل  ساپوروشهر مناسب خواهند بود. یک شهر،  ۵

یزبان املپیک شهر قبلی م ۵ گاهدرجه سانتیگراد افزایش پیدا کند، آن ۳آن که اگر دما تنها 

مونرتال،   ن، هلسینکی،مناسب خواهند بود (پک  ۲۱۰۰  سال  ی زمستانیهابازیتابستانی برای  

 ۱۵کهلم) میانگین دمایی نزدیک . هرچند سه شهر (پکن، سئول و استکهلم)سئول و است

باشد، هلسینکی و مونرتال سانتیگراد  درجه    ۳دارند. اگر تغییر دما نزدیک به  سانتیگراد  درجه  

 رمناسب خواهند بود. سای ۲۱۰۰ سال ی زمستانیهابازیتنها شهرهایی هستند که برای 

دام، آنتورپ، برلین، مونیخ و �نند آمسرت هزبان املپیک تابستانی در گذشته یشهرهای م

اما بنا به دالیل دیگر مانند  ،ها هستنداس میانگین دمای فوریه جزو گزینهلوئیس براسسن

 شوند. فقدان کوهستان، حذف می
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ی املپیک هابازیدر گذشته میزبان در شهرهایی که  ۲۱۰۰ی املپیک در سال هابازیارزیابی امکان برگزاری . ۱-۴جدول 

 فوت  ۹/۳تا  ۱درجه فارنهایت و افزایش ارتفاع از سطح دریا به میزان  ۴/۵تا  ۸/۱اند، براساس افزایش بوده

 کشور  شهر 

 افزایش سطح آب دریا ی تابستانی هابازی  ی زمستانی هابازی 
افزایش  

درجه  ۸/۱
 فارنهایت

افزایش  
درجه  ۴/۵

 فارنهایت

افزایش  
درجه ۸/۱

 فارنهایت

افزایش  
درجه  ۴/۵

 فارنهایت

افزایش  
 ۱ارتفاع 
 فوتی 

افزایش  
ارتفاع 

 فوتی۹/۳

 AR U S S U U هلند  آمسرتدام
 AR AR S S S S فرانسه  آلربتویل
 AR U S S U U بلژیک  آنتورپ 

 U U U U S S یونان آتن
 U U S U S S آمریکا آتالنتا

 U U S U AR AR اسپانیا بارسلونا
 S AR S U S S چین پکن
 AR AR S S S S آملان برلین

 S S S S S S کانادا کالیاری
 AR AR S S S S فرانسه  چامونیکس

 S AR S S S S ایتالیا کورتینا آمپزو
 S AR S S S S آملان کیرشنگارمیش پارتن
 AR U S S S S فرانسه  گرنوبل

 S S S S U U فنالند  هلسینکی 
 AR AR S S S S اتریش اینسربوک 
 S S S S S S آمریکا پالسید 

 S S S S S S نروژ لیلی هامر
 U U S S S S بریتانیا لندن 

 U U S U U U آمریکا انجلس لس
 U U S S S S اسرتالیا ملبورن

 U S S S S S مکزیک  مکزیکوسیتی 
 S S S S S S کانادا مونرتال
 AR AR S S S S آملان مونیخ 
 AR AR S U S S ژاپن ناگانو
 S AR S S AR AR نروژ اسلو

 U U S S S S فرانسه  پاریس
 U U U U U U برزیل ریودوژانیرو

 AR AR S U S S آمریکا سالک لیک سیتی 
 S S S S AR AR ژاپن ساپورو
 AR AR S S S S یوگوسالوی(سابق) سارایوو
 S AR S U S S جنوبیکره سیول
 U U S S S S روسیه سوچی

 U U U U S S آمریکا اسکوآ ولی 
 AR AR S U S S آمریکا سنت لوییس
 S S U S S S سوییس سنت موریس

 S AR S S S S سوید استکهلم
 U U S S S S اسرتالیا سیدنی
 U U U U S S ژاپن توکیو
 U U S S AR AR ایتالیا تورینو
 AR AR S S AR AR کانادا ونکوور 

 : نامناسبU     : دارای ریسک    AR: مناسب Sراهن�: 
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ی تابستانی استفاده کردیم. شهرها هابازیمشابه برای ارزیابی میزبان  ما از روشی

درجه (رسدترین دمای آگوست شهر قبلی   ۱۵مناسب بودند اگر میانگین دمای تابستان بین  

ی املپیک هابازیزبان می باشد. چندین شهری که قبالًسانتیگراد درجه  ۲۸میزبان املپیک) و 

ربه خواهند کرد. برای را تجسانتیگراد درجه  ۲۸تابستانی بودند، دماهای تابستانی بیش از 

انیرو و توکیو برای میزبانی گرم ژ دما، مشخص شد که آتن، ریودوسانتیگراد  درجه    ۱افزایش  

درجه  ۲۸لوئیس نیز نزدیک به آنجلس، سئول و سنبود. آتالنتا، بارسلونا، پکن، لسخواهند 

ی هابازیمانی که شهرهای میزبان قبلی خواهند بود که آستانه گرما است. ز سانتیگراد 

 ی تابستانی ارزیابی کردیم، مشخص شد کههابازیا به عنوان میزبانان بالقوه زمستانی ر 

ک به دمای سیتی نزدیم خواهد بود و ناگانو و سالت لیکبرای میزبانی شهری گر  اسکواولی

 ۱۵ا از حداقل دمای ام ،موریتز نیز در آگوست چندان گرم نیستآستانه خواهند بود. سن

 تر است. خنک درجه نیز

ی کردیم، بیشرت شهرهای درجه را ارزیاب ۳ از زمانی که سناریوی افزایش دمای بیشرت

میالدی  ۲۱۰۰ی املپیک و پاراملپیک تابستانی در سال هابازیی تابستانی برای هابازیقبلی 

شود. شهرهای اما به محدوده باالی دما نزدیک می  ،نامناسب بودند. ملبورن یک گزینه است

سیتی و اسکواولی نیز بیش از حد گرم خواهند بود و، سالت لیکزمستانی مانند ناگانملپیک  ا

شوند. مابقی شهرها درون رینو نیز به این محدوده نزدیک میو ساپورو، سوچی و تو 

دهد این شهرهای میزبان قبلی و رسدترین قرار دارند که نشان میترین های گرممحدوده

ی املپیک تابستانی باشند. تا به امروز، هیچ هابازینند میزبانان قبلی  توازمستانی میاملپیک  

های بینیاما براساس پیش .شهری هر دو املپیک تابستانی و زمستانی را میزبان نبوده است

  این اتفاق دور از احت�ل نخواهد بود. اقلیم،تغییر 

 دارای پتانسیلهای ارزیابی سایت

بودند، املپیک  یهابازیمیزبان  ی که در گذشتههرهاییک پرسش که هنگام ارزیابی ش

بینی افزایش دما توانند براساس پیشآن است که: چه شهرهای دیگری می شود؛مطرح می
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ی املپیک و پاراملپیک تابستانی و زمستانی باشند؟ برای هابازی، میزبان و سطح آب دریا

�نند  هجهانی  مهم  های  ه سایر رقابتکردیم کپاسخ به این پرسش، تعدادی شهر را ارزیابی  

ین شهرهایی را اضافه اند. ما همچنجام جهانی فوتبال را برگزار کردهجام جهانی اسکی یا 

اند. بان رویدادهای جهانی نبودهاما هنوز میز ،های خوبی باشندتوانند گزینهکردیم که می

(دارای پتانسیل) ن شهرهای بالقوه های دما و سطح آب دریا برای تعییما از همین آستانه

 استفاده کردیم. میالدی  ۲۱۰۰برای میزبانی املپیک و پاراملپیک در سال 

افزایش سطح دریا تا سال   دلیلشهر به    ۱۴شهر بالقوه برای میزبانی املپیک،    ۶۸از میان  

آیرس ؛ بوینس)شیلی( ارت بودند از آریکاحذف شدند. این شهرها عبمیالدی  ۲۱۰۰

 )؛ گوتنربگاسپانیا(  )؛ گیونفریقای جنوبیآ (  )؛ دوربانفریقای جنوبیاون(آ ت؛ کیپ )انتینآرژ (

؛ )ایتالیا)؛ ناپل (اسپانیا( )؛ ماالگاایاالت متحده)؛ جونو (آملان)؛ هامبورگ (سوئد(

. همچنین به این نتیجه رسیدیم )اسپانیا(  )؛ و ویگواسپانیا(  )؛ والنسیاروسیه(  پرتزبورگسنت

واهد افزایش خ هاآندما در  زیرا ،های تابستانی مناسب نیستندشهر برای املپیککه هفت 

 دما درجه افزایش ۳ی املپیک بیش از حد گرم و شاهد هابازییافت. شهرهایی که برای 

 )؛ مادرید مکزیک( )؛ گواداالخاراایتالیا( )؛ فلورانسایتالیابولونیا ( :عبارتند از ،هستند

 شهر دیگر،  ۴۳  سایر.  )برزیل(  )؛ و سائوپائولوآرژانتین(  )؛ روزاریورژانتینآ (  زا؛ مندو )اسپانیا(

 کنید. مالحظه می ۲-۴توانند میزبانان بالقوه املپیک باشند که در جدول می

های املپیک زمستانی انتخاب شهر به عنوان شهرهای دارای پتانسیل میزبانی بازی ۳۳

ح آب دریا حذف شدند که عبارت بودند از: شهر به دلیل نزدیکی به سط ۵شدند؛ هر چند 

پرتزبورگ گوتنربگ (سوئد)؛ هامبورگ (آملان)؛ جونو (ایاالت متحده)؛ ماملو (سوئد)؛ سنت

شهر به عنوان شهرهای مناسب برای میزبانی معرفی شدند،   ۶(روسیه). از نظر افزایش دما،  

ه)؛ آروزا (سوئیس)؛ فیربانکس حتی با باالترین افزایش دما که شامل: آنکوراژ (ایاالت متحد

باتور (مغولستان)  کامپیلیو (ایتالیا)؛ وایتهورس (کانادا) و اوالن(ایاالت متحده)؛ مادونا دی

 بودند. 
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 ی املپیک و پاراملپیکهابازیتعداد شهرهای تابستانی مناسب و دارای پتانسیل برگزاری . ۲-۴جدول 

 سطح آب دریا براساس افزایش دما و میالدی  ۲۱۰۰در سال  

 کشور شهر کشور شهر

 ایتالیا  کامپیلیو مادونا دی  آمریکا اژ آنکور 
 انگلستان  منچسرت سوییس بازل 

 آرژانتین ماردل پالتا  برزیل بلوهوریزونت
 اسلووانی  ماریبور آملان تسگادنبرک 

 مکزیک مکزیکوسیتی سوییس برن 
 اروگویه  ویدیومونته  انگلستان  بیرمینگام 

 اتریش کریشربگ ‐مورآو آفریقای جنوبی فونتین بلوم 
 اسپانیا  اویدیو فرانسه  بوردو
 فرانسه  پاریس برزیل برزیلیا
 آفریقای جنوبی پورت الیزابت  برزیل کوریتیبا 
 آفریقای جنوبی پرتوریا آملان دورمتوند

 شیلی سانتیاگو آملان دوسلدورف
 فرانسه  اسرتاسبورگ  آمریکا کس افیربن

 آملان اشتوتگارت آملان فرانکفورت
 فرانسه  تولوز  آملان کیرشنگلسن

 مغولستان  اوالن باتور  سوییس ژنو
 اسپانیا  واالدولید آملان هانوفر

 شیلی واله نوادو  ایتالیا  کاندیدوسان
 ایتالیا  ورونا  آفریقای جنوبی ژوهانسبورگ 

 کانادا ویستلر  اتریش کاپرون
 سوییس زوریخ انگلستان  لیورپول

   فرانسه  لیون 

 
اما در  ،مناسب باشند اقلیمبرخی از شهرهای فهرست شده ممکن است براساس تغییر 

اقتصاد و سیاست گزینه مناسبی ونقل، سهولت دسرتسی، رابطه با زیرساخت، حمل

بسیاری از این شهرها کند.  نان املپیک زمستانی بیشرت صدق میباشند. این امر برای میزبا�ی

�نند هنفر است. سایرین    ۲۵۰۰۰وایتهورس که جمعیت آن تنها    مثالً  .جمعیت اندکی دارند

زیرساخت   دارند که  اما در کشورهایی قرار  ،باتور جمعیت زیادتری دارندریکجاویک و اوالن 

 ناکافی است.  هابازیبرای میزبانی  هاآن

ی هاناتوانند مکتوسعه یافته �ی دارند. کشورهای کمرتاقتصاد و سیاست نقش مهمی 

املپیک را ساخته و حفظ کنند و حتی برخی کشورهای توسعه یافته  مناسب برای ورزشی 

ها گذاریدالری نیز در انجام این رسمایه  ۱۱۰۰۰مانند مغولستان با رسانه تولید ناخالص ملی  

دموکراسی است، بسیاری کشور دارای    با مشکل مواجه هستند. در حالی که مغولستان یک
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ای دارند. کودتاهای موفق یا تالش برای های شکننده ز کشورهای کمرت توسعه یافته دولتا

را به خطر  هابازیای اخیر در مرص و ترکیه نیز هکودتا مانند موارد تجربه شده در سال

 اندازند. می

 گیرینتیجه

دریاها آب زمین و باال آمدن سطح  �نند گرمایشه زیستمحیطتغییرات جهانی 

های دمای زمین و گسرتش آلودگی، رقابت سزایی بر روی ورزش دارد. افزایشهتاثیرات ب

تر این ثیر قرار داده است. امر بسیار مهمهای انفرادی و ورزشکارها را تحت تاورزش

انی و دیگر  ی املپیک، پاراملپیک، جام جههابازیی محل زیستمحیطکه تغییرات  باشدمی

ی هابازیاله در دو رقابت اخیر  های ورزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این مسرقابت

محل برگزاری داده است، جایی که دمای گرم  ی و ونکوور تاثیر خود را نشان  چزمستانی سو 

 ی هوای آزاد را متوقف کرد. هابازیزمستانی به شدت  مسابقات

تر کردند به دلیل گرمی را برگزار میی زمستانی و تابستانهابازیبسیاری از شهرهایی که  

تلقی  هابازییگر میزبان مناسبی برای این تان دبسشدن در زمستان و یا رسدتر شدن در تا

مسابقات در آینده در حال کاهش  های میزبان برگزاری اشوند. در نتیجه، کاندید�ی

ی زمستانی در بسیاری هاترین مشکالت برگزاری املپیکاصلیاله یکی از باشند. این مسمی

مانند اسکی و اسنوبورد پوشش  هابازییرا برای برگزاری بسیاری از ز .باشدمی هانااز مک

ی مکان بسیار خوبی زیستمحیطچه مناطق ش�لی از نظر  برف مناسبی وجود ندارد. اگر

از نظر جمعیت و  هانااشت که این مکما باید در نظر دا ،باشدمی هابازیبرای این 

) و  IOC. سی (او .ی) و آ FIFAباشند. در آینده، فیفا (ساخت برای میزبانی مناسب �یزیر 

بر روی  ایویژه توجه باید  ،باشنداملللی که با ورزش در ارتباط میی بینهاسازماندیگر 

  داشته باشند.ی زیستمحیطتغییرات 
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 ۵ گفتار

  ورزشی -ی زیستمحیط آموزش پایداری 

)ES-SPORT(١ 

  2گرگ دینگل و چریل مالنبه قلم: 

های بزرگ مقیاس برش زمین در حال تغییر است و فعالیت  وسیع سیارهمحیط طبیعی و  

ها و مشاهدات تجربی د. با استفاده از تحلیلنباشین محرک چنین تغییراتی میتراصلی

جو ها و های شیرین، خشکیها، آبتغییراتی را که برشیت در اقیانوستوان می، گوناگون

د وضعیت ترین ارزیابی سازمان ملل در مور . تازهثبت کرد، است پیرامون زمین ایجاد کرده

رشیت در سیستم زمین در تاریخ بتغییرات ایجاد شده  «گوید که  اکوسیستم زمین، به ما می

های پیشین سازمان ملل این موضوع بدین صورت بیان در ارزیابی .»سابقه بوده استبی

های زندگی برشی با رسعت و حجم بیشرتی در سیاره ما نسبت به دیگر دوره« است شده

 داوریجهان و  ها نتیجه کار هزاران دانشمند زبدهمتامی این ارزیابی »ل تغییر است.حا

 . )۲۰۱۲سازمان ملل متحد،  زیستمحیط(برنامه  باشدتحقیقات گوناگون میی همتابی

تغییرات اقلیمی  انسان است،با ی که مرتبط زیستمحیط مشکالت ترین یکی از اصلی

و  ٤؛ وین۲۰۰۷، ٣است (پرینز و رای� در مقیاس جهانی مشکلی هولناک باشد کهمی

ها و می، مانند باال آمدن سطح اقیانوستغییرات اقلی. پیامدهای ناخواسته  )۲۰۱۱همکاران،  

دریاها و کاهش پوشش  آب آمدن سطح  دمای زمین، تغییرات شدید آب و هوایی، باال

بسیار دشوار و  هاآنبوده و همچنین مدیریت و کنرتل بینی غیرقابل پیش های قطبی،یخ
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 شوندطبیعی تلقی می  زیستمحیطشدید به  به عنوان صدمات    که  ،باشدتغییرناپذیر نیز می

، ایدامنه ی در چنین مقیاس و زیستمحیط. در نتیجه، تغییرات )۲۰۱۴و همکاران،  ١(بن

ورزش  در ساختارپایداری سازی اصول پیادهباشند. چنین امری نیاز به نیازمند پایداری می

و همکاران،  ٢چرا که ورزش نیز مانند دیگر صنایع از این امر مستثنا نیست (مالن  ،دارد

۲۰۱۰.(  

. این رابطه )۲۰۱۱، ٣(مورلی ای دوگانه با یکدیگر دارندطبیعی و ورزش رابطه محیط

ه عنوان مثال، بدون وجود شود. برا شامل می بخشوگانه بین هر دو یک وابستگی د

، ورزش دیگر چه جایگاهی خواهد داشت؟ و م اسکی و اسنوبوردانجایی برای هان اکوهست

مسابقات کایاک، کانوی و شنای ماراتون چگونه برگزار   ؛طبیعی  هایرودخانهیا بدون وجود  

ند، سزایی را ایفا کهباید نقش ب طبیعیخواهد شد؟ پس در نتیجه ورزش در حفظ محیط 

 باشد. س می های آینده بسیار حسابرای نسل موضوع که این چرا

و نحوه کند ی و یا توسعه پایدار را بررسی میزیستمحیطپایداری  ،گفتار از کتاباین 

مرور های یادگیری و تدریس را سطح باال در مدیریت ورزش به چالشگویی آموزش پاسخ

کل دادن به چنین چالشی، بحث را با فلسفه اصلی پایداری رشوع . به منظور شکندمی

ی ورزش یا زیستمحیطد شد؛ پایداری ناز آن دو مفهوم مرتبط معرفی خواهکنیم. پس می

(مالن و  شود) یاد میSPORT-ES( زیستمحیطآموزش پایداری ای که از آن به عنوان حوزه 

 ).۲۰۰۳و همکاران،    ٥(کوردانو  داری طبیعیرسمایهو    )۲۰۱۱؛ مالن و همکاران،  ۲۰۱۱،  ٤چارد

 دارآموزش برای توسعه پایاز آن به عنوان  اری که معموالًمربوط به آموزش پاید ادبیات

)6ESD آموزش برای پایداری  از آن با عنوانکه گاهی  )  ۲۰۱۵؛ سازمان ملل،  ۲۰۱۲،  ٧) (اسرتلینگ 
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)١EfS ،همراه با برند، نام مینیز ) ۲۰۱۲؛ اسکات و همکاران، ۲۰۱۰) (جونز و همکاران

چهار قدم بنیادین  ؛شود. در نهایت) پیشنهاد میSPORT-ESی (زیستمحیطآموزش پایداری 

 در نظر گرفته شده است.  یزیستمحیطو دو رویکرد تربیتی برای آموزش پایداری 

 ورزش در ی زیستمحیطآموزش پایداری  پیشینه

 یزیستمحیط فلسفی پایداری   هایریشه 

از یک بحث فلسفی بسیار عمیق نسبت به رابطه  زیستدیدگاههای پایداری و محیط 

خود قرار شعاع  الحتاین بحث را ت  ،متضاد  یدگاهدنوع  گیرد. دو  انسان و طبیعت نشات می

 اند.داده

ا با ، نگاهی که بر روی نیاز انسان مترکز دارد و طبیعت تنه٢انسان محوری دیدگاه .۱

 ، اهمیت دارد.کندتوجه به ابزاری که فراهم می

به خاطر   ، نگاهی که بر روی طبیعت مترکز دارد و طبیعت تنها٣محوریطبیعتدیدگاه   .۲

 خودش اهمیت دارد. 

برای  ،)متضاد این دو نگاه کامالً (دربین انسان و طبیعت سازی رابطه مامفهومریشه 

(برایمر و  گرفت شکل زیستمحیطشناسی های روانو در نوشته  ۱۹۶۰بار در دهه اولین

من و ؛ هاف۱۹۹۴تامسون و بارتون،  –نون ؛ گگ۱۹۸۰؛ کاتون و دانلپ، ۲۰۰۹، همکاران

 . )۲۰۰۷4؛ ولک و استیج، ۲۰۰۵ساندلندز، 

ت از آن چیزی که طبیعت ادراک برشی ،محوریمحوری و انسانطبیعت دیدگاههای

 موضوع را ازکند. هنگامی که ما می تعیینبا انسان را ابطه تاریخی آن شود و ر نامیده می
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چیزی است که  هر آن زیستمحیطکنیم، نگاه میگرایانه محوری و مادینظر انساننقطه

. )۲۰۰۶،  ٢؛ ماتیوس۲۰۰۹و همکاران،    ١(برایمر  شودتلقی می  »به غیر از برشیت«انسان  برای  

 ایرابطهدر نظر داشته باشیم که پایداری باید این را  سطح بااین در حالی است که، هم

 گاهیدهد که )؛ رشح می۲۰۰۲( ٣شولتزنشدنی میان انسان و طبیعت وجود دارد. رها

  :هستیم »بخشی از طبیعت«کنند که ما فراموش می هاناانس

 

های ما از طبیعت تشکیل شده است؛ حتی ما ایم؛ بدنما در طبیعت به دنیا آمده «

کنیم. به عنوان افراد مجزا ما شهروندان جهان طبیعی زندگی می با قوانین طبیعت

ی به یکدیگر متصل زیستمحیطهستیم: به عنوان جوامع نیز ما از طریق منابع 

 »ما نیز به تعادل بستگی دارد. یهستیم؛ به عنوان موجودات بقا
 

یاد  »تضاد ادراکی مردمی«از آن به عنوان  )۲۰۰۹و همکاران ( برایمرکه  هخالف آن چبر 

د. پس این باشمی »انسان بخشی از جهان طبیعی«قابل انکاری به صورت غیر  ،ندنکمی

و فراهم  زیستمحیطدست آوردن پایداری در ههای ما برای بحقیقت بنیادین با تالش

های آتی و موضوع باشد. ما در بحثسازگار می  )ESD/EfSر (ادکردن آموزش برای توسعه پای

محوری باز محوری و طبیعت به بحث انسان  زیستمحیطپایداری    آموزشهای مستقل  دوره 

 خواهیم گشت. 

 ی ورزش زیستمحیطآموزش پایداری  ادبیات

پیشینه در حال افزایش است. در ورزش،  یزیستمحیط پایداری مرتبط با تحقیقات 

ی ا راهربدهایی براام ،تاثیر منفی دارد زیستمحیط دهد که ورزش برتحقیق نشان می

) به نام ۲۰۱۵( ٤فالو  کسپرکتاب  ،آناز ها وجود دارند. یک �ونه کاهش این آسیب
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ای برای است که مقدمه »١ریه و کاربستطبیعی: نظ زیستمحیطمدیریت ورزش و «

گوناگون مدیریتی های را از دیدگاه زیستمحیطورزش با  پیشینه تحقیقی است که رابطه

 کند. بررسی می

 ی ورزش یزیستمحیط پایداری و پایداری  برای آموزش

در متامی ی، زیستمحیط که بیش از یک دهه است که در زمینه توسعه پایداری  با آن

در  یزیستمحیطپایداری  آموزشدر های زیادی صورت گرفته است؛ اما ، پیرشفتةآرشته

کند، این ) بیان می۲۰۱۵( ٢کونیگطور که ه�ن .ورزش همچنان خالء وجود داردساختار 

ی پشتیبانی زیستمحیطهای صورت گرفته برای بررسی مشکالت پیچیده امر توسط تالش

را به بازسازی و یادگیری مجدد در مورد   –از جمله تحصیالت تکمیلی    –شود که جامعه  می

 کند. دعوت می زیستمحیطابطه انسان با ر 

 ۲۰۰۵  هایسال  دوره  متحد،  ، سازمان مللESD/EfSپشتیبانی از این دعوت برای    منظوربه

(یونسکو،  معرفی کرد »٣آموزش برای توسعه پایدار«دهه را به عنوان میالدی  ۲۰۱۴تا 

های توسعه پایدار درون اربستتشویق تلفیق اصول و ک هدف از این نامگذاری. )۲۰۰۵

گزارش سازمان ملل در . )۲۰۱۴، ٤(باکلر و کریچ یادگیری است آموزشی وهای همه جنبه 

د که تالش دارد آموزش را به توان دین داد که جریانی قوی را اکنون میمورد این دهه نشا

مواجه است. به  هاآنو اقتصادی ربط دهد که دنیا با  یزیستمحیطهای اجت�عی، چالش

ای طور خاص، فرآیندهای یادگیری مشارکتی، تفکر انتقادی و یادگیری مبتنی بر مسئله بر 

 مهم هستند.  یزیستمحیطآموزش پایداری 

وزش پایداری به دانشجویان ) معتقدند که «در بهرتین حالت، آم۲۰۱۴( ٥تیلهو  تارانت

کند تا از دنیا آگاهی پیدا کرده و آن را به صورت انتقادی تحلیل کنند، عوامل کمک می
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) ارزش آموزش پایداری ۲۰۰۵(  ١مور.  »را نیز بشناسند  زیستمحیط از    فاظتموثر تغییر و ح

 را از دیدگاه دانشجوی دکرتی بیان کرد و نشان داد که:

 

و اجت�عی   یزیستمحیطاگر قرار است افزایش نرخ تنزل  است؛ساده  پیام کامالً

دشوار این  پرسشرخ بدهد.  باید تغییر الگو ،ناشی از مداخله انسان را کم کنیم

تواند شامل گفت�ن و اقدامات رضوری برای ایجاد این است که چطور آموزش می

 نوع تغییر باشد؟

 

 :معتقد است )۲۰۰۵( مور

کند، ود که بر مفهوم پایداری مترکز میشپایدار به عنوان آموزشی تعریف میآموزش  

دهیم،  زش میشد. چیزی که آمو های پایداری تناسب داشته باکه با ارزش به نحوی

دادن ما همگی هنگام ایجاد دهیم و نحوه آموزش چیزی که آموزش �ی

 گیرند.های آموزش پایداری مدنظر قرار میکاربست

پایداری  آموزشچهار گام بنیادین و دو رویکرد آموزشی برای کمک به فرآیند 

 پیشنهاد شده است. ،ورزشدر  یزیستمحیط 

 ورزش یزیستمحیطاساسی در آموزش پایداری  هایگام

 ) Sport-ES(یورزش یزیستمحیط اول: نقش تحقیق و بحث در تعریف پایداری  گام

آموزان و دانشجویان کارشناسی دانش  کنند که اوالًپیشنهاد می گفتارنویسندگان این 

را برای جوامع متعدد در صنعت   Sport-ESارشد باید تحقیق، بحث و گفتگو کرده و تعریف  

 گاماین اولین  ی ورزش،زیستمحیطپیچیدگی تعریف پایداری ورزش ارائه کنند. با توجه به 

) ۲۰۰۹( ٢شوارتزنظر است. با توجه به این مبحث به عنوان یک معیار کلیدی در آموزش 
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. گرددمی ی ورزشزیستمحیط پایداری در  راهربیها و مسائل چالش سبب ایجاد پیچیدگی، 

در   است»آنچه در حال وقوع  «ابهام، اختالف و عدم اطمینان در رابطه با  وجود  با توجه به  

و   ١سیسیتکا   -(لوتز  پیشنهاد شده استمبحث مدیریتی  این    ،»آنچه باید انجام شود«  مقابل

تواند به طور جزئی مدیریت می  حمل و نقلها و مسائل مربوط به  ). چالش۲۰۱۵همکاران،  

پیدا کرد که در مورد   Sport-ESتوان یک تعریف برای  شود: آیا می. این پرسش ایجاد میشود

یک تعریف قابل   تواندر ورزش قابل استفاده باشد؟ برای مثال، می  جزییات و عنارصهمه  

ای های عمومی و خصوصی ورزشی، و همچنین به عنوان آماتور به ورزش حرفهاجرا به نهاد

تر این تعریف زمانی پیچیده و غیرانتفاعی ارائه کرد؟ شاید تعاریف چندگانه مورد نیاز باشد.  

طیف وسیعی  توسطتواند تعریف میاین چگونه  شود:یک سوال دیگر مطرح که  شودمی

از این نهادهای متنوع   رخیب ؟گیردمورد استفاده قرار  از نهادها در آموزش مدیریت ورزش  

های اجت�عی، سازی، رسانهها، جهانیبازاریابی، ح�یت، اخالق، قانون، رسانه عبارتند از:

های ورزشی، سیاست ورزش، مالی و حسابداری، فروش / مرصف و تجهیزات ورزشی سیاست

توانند توانند شامل عنارصی باشند که میمیریف چندگانه  او تولید پوشاک. عالوه بر این، تع

د؟ این شامل درک مناطق به عنوان منابع ندر هنگام اقدام به طور مداوم در نظر گرفته شو 

گیری استفاده شده؛ تولید پاک و مدیریت زباله (به عنوان مثال، بازنگری، کاهش، اندازه

مربوط به هوا،  اهربدهایر بازیافت، منابع تجدیدپذیر، حفظ منابع)؛ منابع انرژی پاک؛ 

 ها باشد. نویسی؛ شفافیت؛ و نوآوریزمین، و مدیریت آب؛ گزارش

ها در  زمینه  متامیکه مناسب    )Sport-ES(  یی ورزشزیستمحیطپایداری    از  ی جامعتعریف

 صنعت ورزش است، در حال حارض دشوار است.

 ) Sport-ES( یورزشی زیستمحیط پایداری  برای اندازچشم دوم: شناسایی گام

 .)۲۰۱۲، ٢ساز» بوده است (مکوا و نورتونمشکل آموزش پایداری «ذاتاً اشاره شد که 

، عدم شناخت در مورد هستیممواجه  یی ورزشزیستمحیط پایداری یکی از مسائلی که با 
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انداز به ارائه چشماست تا نسبت  است. نیاز    یآموزشنوع رویکرد  ورزش با این    هدف نهایی

صورت ، اقدامی داری طبیعیو رسمایه ورزش ی درزیستمحیطپایداری آینده در رابطه با 

های مربوط به اگر ما ایدهچگونه است؟    و ورزش  زیستمحیطترکیب پایداری  . آینده  گیرد

چگونه موفق ، آموزشگران را ارائه نکنیم یی ورزشزیستمحیطمسیرهای آینده در پایداری 

رایج است، پایداری  هاسازماناز پایداری که در سایر تعریف با بق خواهند شد؟ مطا

 سود خواهد برد هبینی اتفاقات و ظاهر آن در آیندورزش از فرآیند پیش  یزیستمحیط 

  ).۲۰۰۶، ١(هانتینگ و تیلبوری

 یورزش یزیستمحیطها برای آموزش پایداری : توسعه بهرتین کاربستسوم گام

)Sport-ES( به مربیان 

ویان همزمان با دانشج یکه مربیان مدیریت ورزش باید شودکه، پیشنهاد می آنجالب 

مربیان در زمینه دگرگونی  زیرا ،آفرین باشدلتواند مشکآموزش ببینند. این رشایط می

در تضمین توان دانشجویان برای تغییر در پایداری  هاآننهادهای آموزشی و کارآمد کردن 

قیق و  ). پس از تح۲۰۰۸همکاران،  و ٢گارسیا-اهمیت زیادی دارند (لوزانو یزیستمحیط 

، کارهای  ی ورزشزیستمحیط ها برای آموزش مربیان پایداری  بحث در مورد بهرتین کاربست

 زیادی باید انجام شود. 

و طراحی    یورزش  یزیستمحیطآموزش پایداری  موجود برای  درک موانع    :چهارم  گام

 راهربدهایی جهت غلبه بر موانع

موانع زیادی باید غلبه کرد. بر ، یورزشی زیستمحیطبرای پیرشفت در آموزش پایداری 

ی غیرورزشی عبارتند از: زیستمحیط، موانع شناسایی شده برای آموزش پایداری  طور مثالبه

دانشجویان (پررا و توسط کارکنان دانشگاه، مقاومت در میان  عدم درک ارتباط مفهومی

 
1- Hunting & Tilbury 
2- Lozano-Garcيa 
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 ها آن). همچنین، ۲۰۱۶؛ پررا و هیوج، ۲۰۰۹، ٢) و کمبود منابع (کلی و آالم۲۰۱۶، ١هیوج 

نداشته باشند  یزیستمحیط آینده با توجه به پایداری رشایط ممکن است درک درستی از 

شود گفته میداری طبیعی باشد. برای رسمایه هاآن ) یا ذهنیت ۲۰۰۹، و همکاران  ٣(کاتون

های مطالعاتی ورزش متایلی به غنی کردن برنامه درسی خود با تلفیق پایداری متام برنامهکه  

، درسی یابرای انتخاب محتو  ،ورزشی ندارند و هر مربی آموزش تکمیلی یزیستمحیط 

 . اختیار عمل دارد

د. همچنین، وجود دار  یشی ورز زیستمحیطدر کل، چندین مانع برای آموزش پایداری 

. یکی از مطرح شده استتعدادی پیشنهاد در پیشینه تحقیق برای غلبه بر این موانع 

های مشاوره مربی را بود که برنامه آن) ۲۰۰۹( ٤دانفیو  بنپیشنهادات ارائه شده توسط 

ایی هرد. این پیشنهاد باعث ایجاد پرسشتوان برای ح�یت از آموزش پایداری استفاده کمی

چه چیزهایی باشد؟   ، برنامه مشاوره باید مستلزمیورزش  یزیست محیطشود: در پایداری  می

ها را منابع کدام هستند و کدام گزینه و لتوان ارائه کرد؟ همچنین، مسائآن را چطور می

برای پاسخ به این توان برای مدیریت این مسائل استفاده کرد؟ تحقیقات دانشگاهی می

روی مربیان با توجه به آموزش های پیشبه غلبه بر دشواریها و سایر موارد مربوط  پرسش

 ورزش الزم هستند.   یزیستمحیطپایداری 

 ) Sport-ES( یورزش یزیستمحیطرویکرد درسی برای آموزش پایداری 

که بتواند نقش خود را در برای آن  ورزش    بهجهانی و نیاز    زیستمحیطیه رشایط  در سا

پایداری  شبازی کند، معتقدیم که دو احت�ل درسی برای آموز  زیستمحیطحفاظت از 

 یدرسیک دوره ) ۱های درسی عبارتند از ی ورزش وجود دارد. این گزینهزیستمحیط 

 
1- Perera & Hewege 
2- Kelly & Alam 
3- Cotton 
4- Benn & Dunphy 
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در  یورزش یزیستمحیطپایداری  ادغام) ۲و  یورزش یزیستمحیطمقدماتی برای پایداری 

 کنیم. دو رویکرد را در ادامه مطالب بررسی می . هریمدیریت ورزش یبرنامه آموزش

 یزیستمحیط : یک درس مقدماتی برای آموزش پایداری ۱رویکرد درسی  

 ورزشی

 یزشهای مدیریت ور ارای نقطه آغازین باشند و برنامهمعتقدیم که همه تغییرات باید د

ورزشی رشوع  یزیستمحیط پایداری  دورهتوانند با برنامه درسی و به شکل یک نیز می

 یی ورزشزیستمحیطیک درس دامئی است که در آموزش پایداری اما، این درس؛ شوند. 

شود. این رویکرد را باید با یک کار بلندمدت طراحی میای بر این موضوع  برای ارائه مقدمه

ی تلفیق کند. این رویکرد را در برنامه درس یورزش یزیستمحیطری دنبال کرد که پایدا

 ای درسی برای واقعیات درون موسسه آموزش تکمیلی مناسب است. دومرحله

 ورزش؟ یزیستمحیطبرای پایداری  یدرس دوره چرا تنها یک

اول، مولفه سه مولفه دارد.  یورزش یزیستمحیطبرای پایداری  یدرسدوره منطق یک 

شناخت منجسم از مسائل  ارتقایمنظور برای دانشجویان بهبه این نکته اشاره دارد که 

و همکاران،   ١(ویک  الزم است  یدرسدوره  یک  بزارهای رویکردی،  پایداری، مفاهیم کلیدی و ا

باید بین ورزش و  ی. هرچند، معتقدیم که همه دروس برنامه مدیریت ورزش)۲۰۱۱

در ن آموزش و یادگیری را به این موضوع محدود کنند. باشند و ایمشرتک  زیستمحیط 

عدم شناخت   احت�ل  گردد،به یک موضوع محدود    رصفاً   آموزش پایداری ورزشیصورتی که  

  افزایش خواهد یافت.دانشجویان 

پایداری مرتبط با شناخت مسائل  ارتقای جهتبر این نکته اشاره دارد که  ؛دوممولفه 

پایه الزم است تا منشاء   یدرسدوره  یک    دانشجویان مدیریت ورزشی،ی در نزد  زیستمحیط 

در بافت ورزش را به طور انتقادی ارزیابی کرده و راهربدهای  هاآن فهوماین مشکالت و م

 
1- Wiek 
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عاتی که مطالتوسط  رویکردوجود دارند را نیز ارائه کند. این  هاآنورزشی که برای بررسی 

ای ههای مت�یز و ویژورزش شاخصهکه  معتقد است    وده  گردی  ، تاییددر گذشته انجام گرفته

رشوع بر آن است که برای  . اعتقاد ما  ١کندتبدیل می  فردمنحرصبهدارد که آن را به یک نهاد  

اقدام �ود. این درس باید به نحوی تنظیم شده باشد که در زمینه با یک درس  توان تنها  می

 میان ورزش وتا پیوند  بدهدن این فرصت را به دانشجویا یی ورزشزیستمحیطپایداری 

) و ۲۰۱۲، ٢وا و نورتونای عبور کنند (مکزیست را درک کرده و از مرزهای رشتهمحیط

 را باهم ادغام کنند.  یمدیریت ورزش یهمچنین مسائل پایداری و راهربد

شاهد اقدامات صنعت ورزش هم اکنون  مولفه سوم نیز بر این نکته اشاره دارد که

، ٣به عنوان بخشی از الزامات ادراک شده اجت�عی است (کارول و شابانا یزیستمحیط 

موضوعی مناسب برای تحلیل  یورزش یزیستمحیط) در نتیجه پایداری ۲۰۱۵، ٤؛ فال۲۰۱۰

 در برنامه مدیریت ورزش است. 

و مطالعات گذشته،  های پیشینه تحقیقچند، الزم به ذکر است که برخی بخش هر

تلفیق را پشتیبانی رویکرد تنها استفاده از  و قویاً دارند  »درسیتک «دیدگاه نظری برخالف 

ماهیت دانشگاهی  این وجود، باشود. در بخش بعدی در این مورد بحث می د کهنکنمی

توانند به همکاران تحصیالت تکمیلی بدین معنی است که در عمل، اعضای هیئت علمی �ی

ورزش باید درون دروس ی  زیست محیطآموزشی خود این موضوع را دیکته کنند که پایداری  

جاری تلفیق شود. در نتیجه، واقعیت این است که برنامه مدیریت ورزش باید یک درس 

ارائه کند که براساس آن دانشجو بتواند این موضوع را  یزیست محیطاساسی برای پایداری 

 درک کند. 

 
1- Crosset & Hums, 2012; Foster et al., 2006; Hoye & Cuskelly, 2007; Kerwin et al., 2007; 
Smith & Stewart, 2010; Stewart & Smith, 1999 
2- MacVaugh & Norton 
3- Carroll & Shabana 
4- Pfahl 
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 از کجا رشوع کنیم؟

دوره توانند برای طراحی یک پرسش مهم آن است که دانشجویان و اساتید از کجا می

های زیادی ایجاد رشوع کنند؟ پرسش یی ورزشزیستمحیطپایداری  منظورهب یدرس

توانیم این درس چه باید باشند؟ چطور می ، اهداف یادگیری برایطور مثالبهشوند. می

داشتیم، تلفیق کنیم؟ یا آیا باید با  را با منابع یادگیری که قبالً یزیستمحیطدرس پایداری 

های آموزش پایداری تو شناسایی فرص  ینامه مدیریت ورزشبازبینی دروس موجود درون بر 

ای خودمان وع کنیم؟ آیا باید با دانش رشتهبه عنوان یک موضوع رش  یورزش یزیستمحیط 

اشیم؟ یا آیا باید با با پیشینه تحقیق پایداری ب آن فصل مشرتکرشوع و سپس به دنبال 

شناختی خودمان به عنوان پژوهشگر رشوع کنیم؟ در شناختی و معرفتمواضع هستی 

باید به جهت معرفی  وکنیم یا با اعضای هیئت علمی دانشکده خودمان رشوع آمقابل، 

   را جلب کنیم؟ هاآناین درس اعت�د 

ودمان را در های دانشگاهی مدرن، ممکن است خبا توجه به تنوع و پیچیدگی محیط 

، گفتارباشیم. در این  هاآنها ببینیم یا در عین حال در چند مورد هر یک از این جایگاه 

هایی را براساس پیشینه تحقیق در این حوزه و از تجربه عملی خودمان در طرفداری نگرش

طراحی آن از ( یدر برنامه درسی مدیریت ورزش یزیستمحیطاز شمول یک درس پایداری 

، ارائه خواهیم کرد. در انجام این کار، هدف ما پاسخ به )آمیز آنپایه و آموزش موفقیت

 ی، چرا و چگونه» است که هنگام معرفی یک درس رایج هستند. های «چی، چه کسپرسش

دانش و   ترجامعهای  درون دیدگاه  یورزش  یزیستمحیط پایداری    ندنگنجا

 شناختی و دیدگاه طبیعتشناختی، معرفواقعیت: انتخاب الگو، هستی

 

برای  زیستمحیطو  یزیست محیط توسعه پایدار مفاهیم  دارند متایلبرای مربیانی که 

ه درس باین طراحی  نقطه آغازینرا در مدیریت ورزش تدریس کنند، ) ESD/EfS( ورزش

 از طریق  یزیستمحیط، رشوع با طراحی درس پایداری  . بدین معنی کهخودشان استاختیار  
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شناختی که تدریس و  شناختی و هستیهای کاربردشناختی، معرفت تفکر در مورد دیدگاه

الگوی اصلی وجود در حال حارض، پنج  .  پذیر است، امکانکنندرا پشتیبانی می  هاآنتحقیق  

 قرار دهند؛ این پنج الگو عبارتند از:  هاآندرون  توانند خودشان را  دارند که پژوهشگران می

(دنزین و  ١گرایی، نظریه انتقادی، ساختارگرایی و عمل اشرتاکیمثبتگرایی، پستمثبت

  ).۲۰۱۱، ٢لینکلن

ورزش شاید دوست داشته باشند با پرسیدن  یزیستمحیطمعل�ن و محققان پایداری 

 های زیر از خودشان رشوع کنند:سوال

 گیرد؟و یادگیری من در کدام الگو قرار می آموزش .۱

 شناسی)؟ در مورد نحوه ایجاد دانش، چه فرضیاتی دارم (معرفت .۲

 شناسی)؟ نحوه ایجاد واقعیت دارم (هستیچه فرضیاتی در مورد  .۳

و  هااین الگوها دارای معیارها، فرضیه کدام از  هر زیرا ،ها مهم هستنداین پرسش

) که برای آگاه ساخنت ۲۰۱۱شناختی خودشان هستند (دنزین و لینکلن، های روشکاربست

تجربه ما در  طبق، طور مثالبهباشند. و انتخاب ابزار ارزیابی مفید می های کالسیفعالیت

از ارزش  ورزشی در چند سال قبل، پیش آگاهی یزیستمحیططراحی درس پایداری 

های کالسی سازی طرح منسجم درسی مهم بود، کلید تاثیر فعالیتساختارگرایی برای آماده

های کمک کنند، و استفاده از ارزیابی وی درسبه دانشجویان در یادگیری محت که قرار بود

های ین رویکرد ساختارگرایانه بر پرسشکیفی که با الگوی ساختارگرایی تطبیق داشتند. ا

 کیفی «چگونه» و «چرا» در درس تکیه داشتند. 

مالحظه اولیه دیگر برای کارکنان در یک برنامه مدیریت ورزشی که طرفدار آموزش 

از رابطه بین انسان و   هاآنبه نحوه درک    اندیشیدنورزشی هستند،  ی  زیستمحیطپایداری  

شناختی و های انسانتفکر فردی در مورد دیدگاهطبیعت است. منظور ما این است که 

سودمند  هاآنبرای مربیان مدیریت ورزش و دانشجویان مبتنی بر اکولوژی ممکن است 

 
1- positivism, post-positivism, critical theory, constructivism, and participatory action 
2- Denzin & Lincoln 
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سازی تفکر ی ورزشی را برای شفافتزیسمحیطباشد. اول، چنین تفکری مربیان پایداری 

کشد. خود در مورد طبیعت، رابطه انسان با طبیعت و ارزش تفکر پایداری به چالش می

سبب بینی فرد مبتنی بر انسان است یا مبتنی بر اکوسیستم، که آیا جهانآگاهی از این

های محتوی و انتخاب  گردیدهطبیعت تسهیل    –شناخت انتقادی از رابطه انسان  گردد تا  می

ورزشی ممکن است  یزیستمحیط. دوم، دانشجویان یک درس پایداری درس مشخص شود

های مبتنی بر انسان یا مبتنی بر اکوسیستم در مورد طبیعت سود از تفکر در مورد دیدگاه

 فقدان آندهد که تری از تفکر سیستمی میشناخت عمیق هاآنزیرا این آگاهی به  ،بربند

ی / زیستمحیط توسعه پایدار  است. یزیستمحیطعامل کلیدی در مشکالت پایداری 

چیزی بیش از آموزش بازیافت یا استفاده کمرت از آب ) EDS/EfSبرای ورزش ( زیستمحیط 

ان را برای تفکر انتقادی �نند بیشرت تحصیالت تکمیلی باکیفیت، ما باید دانشجویهاست. 

از دنیا، به چالش بکشانیم. دعوت از دانشجویان برای تفکر در مورد   هاآندر مورد شناخت  

ها نیز همخوانی های فکری در سایر رشتهاین دو دیدگاه اساسی از نظر درسی با کاربست

 دارد. 

های مدیریت ی ورزش در برنامهزیستمحیططرفداری از درس پایداری 

 یورزش

متقاعد کردن همکارن هیئت  یزیستمحیطنکته مهم دیگر در معرفی درس پایداری 

علمی است که متوجه شوند این یک نوآوری رضوری و مهم برای شمول این درس در برنامه 

سازی منطق قوی برای درس پایداری است. برای انجام این کار، آماده مدیریت ورزشی

ای قوی برای د هر نوآوری درسی دیگر، مجادلهننورزش، رضوری است. ما یزیستمحیط 

 تغییر به منظور پشتیبانی از همکاران خودمان الزم داریم. 

درسی تحصیالت تکمیلی در  در برنامه ESD/EfSمعتقدیم که شمول این درس با رشد 

؛ والز و بلویت، ۲۰۱۱؛ تیلبوری، ۲۰۱۲ها همخوانی دارد (اسکات و همکاران، سایر رشته

ها  با انتظارات دولت و جامعه که معتقدند دانشگاه ESD/EFS مباحث مربوط به ).۲۰۱۰
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و این )  ۲۰۰۱،  ١(گانی  ، همخوانی داردنیز  کنندنقش هادی را در ایجاد آینده پایدار بازی می

همچنین یک بخش مهم از فرآیند حفظ ارتباط برنامه مدیریت ورزشی و بروزرسانی آن با 

-بخشی و اجت�عی است. در پاسخ به پرسش «چرا»، این به معنی آمادههای بیشرت توسعه

تواند بین همکاران هیئت علمی اولیه از درس پیشنهادی است که میسازی یک فهرست 

این طرفداری امروزه با وجود های برنامه بحث شود. خوشبختانه، توزیع شده و در بازبینی

 تر شده است.ساده برخی از کشورها) ی (دردولت هایمشیای و خطهای حرفهنانجم

سازی توان مفهومورزشی را چطور می یزیستمحیطآموزش درس پایداری 

 کرد؟ 

به یک یک درس در دوره تحصیالت تکمیلی بتواند به خوبی طراحی شود،    که  آنقبل از  

دگیری هایی که برای تجربه یاهارچوب مفهومی نیاز است، تا بتوان براساس آن تصمیمچ

. برای رسیدن به این است را اتخاذ کرددار دانشجویان، نیاز  دقیق، منسجم، منطقی و معنی

د است. اصل مجادله هدف، معتقدیم که دیدگاه ساختارگرایانه به یادگیری و آموزش سودمن

های یادگیری رآیند یادگیری را با طراحی خروجیکه معل�ن فکند  ساختارگرا چنین فرض می

کنند. ها طراحی میارزیابی خود را براساس آن خروجی راحی و سپس آموزش ودانشجو ط

توسط بلکه  ؛شوداز معلم به یادگیرنده منتقل �ی شود که یادگیری، فرض می همچنین

. این رویکرد یادگیری فعال در گیردهای یادگیری شکل میدانشجویان و از طریق فعالیت

 شود. نیز دیده می EDS/EfSپیشینه تحقیق 

که گونه ارزشمندی از  یابیم در می ، یزیستمحیطتجربه ما در طراحی درس پایداری  از

نیکلسون و  ٢)SALM( »مدل یادگیری تطبیقی راهربدی«مدل تطبیق ساختاری وجود دارد: 

بخشی است که شامل  ۴یک چهارچوب راهربدی،  مدل یادگیری تطبیقی). ۲۰۰۴استوارت (

 
1- Guni 
2- Strategic Aligned Learning Model 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

های ) فعالیت۳) منابع یادگیری، ۲ها)، ) اهداف یادگیری (خروجی۱عنارص زیر است: 

 های یادگیری. ) ارزیابی۴یادگیری و 

نیکلسون و راستا با این مدل، باشد. هممی »١مدل ساختاری بیگ« این مدل، موسوم به

ربی باید با پرسیدن این پرسش از خودش رشوع کند: من از استوارت معتقد بودند که هر م

دانشجویان انتظار یادگیری چه چیزی را دارم؟ این پرسش تا حد زیادی پاسخ داده خواهد 

 SALMهای یادگیری را تعیین کند. برای کمک به یادگیری، اگر مربی اهداف/خروجی ،شد

کند. ها را همراستا میو ارزیابی هامند اهداف یادگیری، منابع، فعالیتبه صورت نظام

های یادگیری و اهداف یادگیری براساس منابع های یادگیری براساس فعالیتیعنی، ارزیابی

یادگیری هستند که در مقابل خودشان براساس اهداف یادگیری اصلی هستند. نیکلسون و 

سازند» رتبط میهای یادگیری ماستوارت معتقدند که «دانشجویان معنی را از طریق فعالیت

�نند خواندن، بحث کردن و نوشنت و در نتیجه معلم به کاتالیزوری برای یادگیری تبدیل ه

برای درس پایداری   .ایمکرده  مدل یادگیری تطبیقی راهربدی را مرور  ۱-۵شود. در جدول  می

 منجر شود.   ۲-۵های ارائه شده در جدول  تواند به �ونهاین مدل میورزشی،   یزیستمحیط 

 چه چیزی باید آموزش داده شود؟

تفکر  زیستمحیطخوشبختانه برای پژوهشگران که در مورد دوره آموزش پایایی 

باشد، اگرچه مدرسین های قبل بسیار ساده میکنند، پاسخ به این سوال نسبت به سالمی

 د کنند. باید تصمیم بگیرند بر روی چه چیزی باید تاکی

  

 
1- Bigg’s constructive alignment model 
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 برای یادگیری و تدریس  )SALM(تراز مدل یادگیری راهربدی هم  .۱-۵جدول 

اهداف  -۱مرحله 
 یادگیری

منابع  -۲مرحله  
 یادگیری

های فعالیت -۳مرحله  
 یادگیری

های ارزیابی -۴مرحله  
 یادگیری

ا  ادگیری دوره (ـی ایج ـی نـت
وع) مـشخص کردن   موـض

ــت ــالی ــابع، فع ــا و  من ه
های مناســب در ارزیابی
 ۴و ۳، ۲مراحل 

ــاه و    ــاـبع ـفراـهم آم ـمن
مشـخص شـده برای به 
دســـــت آمــدن نتــایج 

 مشخص شده

هـای پـذیرفتـه،  فعـالیـت 
ــده در مرحله ،  ۲ثابت شـ

ه�هــای قـطع کردن در 
و  ۴ســــازی مرحـله آـماده

ایج  ه دســــت آوردن نـت ـب
 ۱مرحله 

ــابـی بـرای   ــایـف ارزی وظ
ــات ایــن ــایــج اثــب ــه نــت ک

آمده و   به دســت ۱مرحله
ت هفعـالـی ا  ۳هـای مرحـل ـب

موفقیـت تکمیـل شــــده  
 است.

 . آیدکار میهب SPORT-ESتراز چگونه در دوره مستقل که مدل یادگیری راهربدی هم دو مثال از این .۲-۵جدول 

اهداف  -۱مرحله 
 یادگیری

ه   منابع یادگیری -۲مرحله   ت -۳مرحـل الـی ای  فـع ـه
 یادگیری

های ارزیابی -۴مرحله  
 یادگیری

ــی   ــل ــل اصـــ درک دالی
ــی  ــان ــه ــکــالت ج مشـــ

 زیست.محیط
ــی  ــایـ ــایـ ــی پـ ــابـ ارزیـ

زیـست در ـسازمان  محیط
 ورزشی موجود

مقاالت مجالت، گزارشات  
علمی، مســتندات/ فیلم،  

ایتوب تهـس های ها، نوـش
پــــایــــایــــی  آمــــوزش

ــت، مطالعات محیط زیس
 موردی

هــای مطــالعــات، بحــث 
کالســی، بازتاب حســاس 

 روی منابع یادگیریبر 
ــه، ـبحــث ــاـلع هــای ـمط

ها کالسی در مورد نوشته
ــات ـموردی،  ــاـلع ــا ـمط ی
ــاثیرات کربنی   ــل ت تحلی
ــی،  ــازمان ورزشـ یک سـ
ورزشــگاه ورزشــی مورد 
ه  اری ـب د، ســــفر ـک ایـی ـت

LEED 

ــات  ــاالت/ تـحـقـیـق ،  مـق
ات موردی  گزارش مطـالـع

ـها، گزارشــــات ـکه  و اراـئه
امل تحلیل تاثیر کربنی   ـش

 باشد.می

 

به شدت رشد  یزیستمحیطی موجود برای آموزش پایداری اهای اخیر، محتو در سال

ق . کار این محققان عم١اندمینه به چاپ رسیدهمقاالت زیادی در این ز  زیرا .کرده است

قبلی   ها و مطالعاتبراساس کمک  که البتهویژه ورزش بخشده    EDS/EfSهای  زیادی به جنبه

ی رایج در این منابع هانااست که برای متخصصان و پژوهشگران نوشته شده بودند. جری

های برای پایداری، پاسخ یزیست محیط عبارتند از بحث اولیه در مورد مبنای ،یادگیری

 راهربدی و تاکتیکی و سپس مالحظات ورزشی (بازاریابی، ح�یت مالی، مدیریت تسهیالت). 

شناختی پایداری یا تاثیرات نبال تاکید بیشرت بر ابعاد جامعه که به دچند مربیانی  هر

هستند (مانند تغییر آب و هوا) نیز باید این متون  یزیستمحیطسازمانی مشکالت خاص 

 
1- Casper & Pfahl, 2015b; Inoue & Kent, 2012; Mallen, Chard, Keogh, & Mansurov, 2015; 
McCullough, Pfahl, & Nguyen, 2016; Pfahl, 2011; Trendafilova & Nguyen, 2015 
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ورزشی را با پیشینه تحقیق مدیریت غیرورزشی ترکیب کنند. با این  یزیستمحیط پایدار 

 یزیستمحیطرای پشتیبانی از درس پایداری حال، اکنون پیشینه تحقیق ورزشی خوبی ب

 مریکای ش�لی بیشرت و چشمگیرتر هستند.  ها در آ وجود دارد که البته این پیرشفت

وجود ندارد، اما  یزیستمحیطچند یک راه مشخص برای طراحی درس پایداری  هر

شایستگی به عنوان نوع  ۵اتخاذ رویکرد مبتنی بر شایستگی است.  ی برایاحت�ل

برای پایداری  هاآنتوان از اند که میبرشمرده شده EDS/EfSهای مناسب آموزش وجیخر 

) ۲) تفکر سیستمی، ۱ارتند از ها عبورزشی استفاده کرد. این شایستگی یزیستمحیط 

همکاران، های میان فردی (ویک و ) شایستگی۵) راهربدی و ۴، ) هنجاری۳بینی، پیش 

دن به عوامل تغییر در آینده  ک به دانشجویان در تبدیل شها برای کم). این شایستگی ۲۰۱۱

) ۲۰۱۰؛ ویالرد و همکاران،  ۲۰۱۱کنندگان مسائل ارزشمند هستند (ویک و همکاران،  و حل

  ی زیستمحیطتوان برای هدایت توسعه اهداف یادگیری برای درس پایداری می هاآنو از 

 ورزش استفاده کرد. 

شایستگی شناسایی شده توسط ویک و همکاران، مربیان پایداری نوع  ۵از میان این 

در  EDS/EfSورزش باید بدانند که تفکر سیستمی ابزاری ارزشمند برای  یزیستمحیط 

در پیشینه تحقیق   کاروکسب، جامعه و زیستمحیط های لی است. سیستم تحصیالت تکیم

ESD/EfS تفکر سیستمی برای  مشخص شده است کهاند و به صورت گسرتده بحث شده

ESD/EfS ۲۰۰۶، ٢؛ هانتینگ و تیلبوری۲۰۰۴، ١سودمند است (کورکوران و والز .( 

اتخاذ رویکرد  ،ورزشی یزیستمحیطی دیگر به طراحی درس پایداری رویکرد احت�ل

تر است. در رویکرد موضوعی، ازمانی جامعهای سموضوعی ح�یت شده توسط دیدگاه

برای  یزیستمحیطورزش باید با موضوع اساسی مجادالت  یزیستمحیطمربیان پایداری 

 نقشه راهجهانی، یک  یزیستمحیطپایداری رشوع کنند. با رشوع میزان و ماهیت تغییر 

توان بر اساس آن مسائل خاص ورزش را میشود که می مناسب برای دانشجویان ایجاد

 
1- Corcoran & Wals 
2- Hunting & Tilbury 
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های این مسائل عبارتند از جمعیت بیش از حد، مرصف منابع طبیعی بررسی کرد. �ونه

توسط انسان، تغییر آب و هوای ناشی از متاس انسان و طبیعت؛ و تاثیرات مربوط به بر 

برای پایداری،  یزیستمحیط زمین، آب و جو و تنوع زیستی اکوسیستم. پس از تعیین مورد 

را به موضوعات تاثیرات   یزیست محیطتغییر    ورزشی باید این  یزیستمحیطمربیان پایداری 

 دهند.  ارتباطاجت�عی و سپس موضوع تاثیرات تجاری 

طراحی   ،با این ساختار پایه به عنوان یک پشتیبان، موضوعات خاص ورزش و خاص رشته

ورزش  یزیستمحیط، مربیان پایداری به طور مثالشود. تر ممکن میشده و تحلیل عمیق

شناختی را به عنوان شناسی ورزشی ممکن است دیدگاههای جامعه با پیشینه جامعه 

چهارچوب مطالعه تعامل پایداری با ورزش انتخاب کنند. در مقابل، مربیان پایداری 

ی نظری هایت ورزشی دارند، ممکن است دیدگاهورزشی که پیشینه مدیر یزیستمحیط 

ی بر منابع) قادی، دیدگاه مبتنها، نظریه نهادی، نظریه تفکر انت(نظریه سیستم هاسازمان

هایی برای این یادگیری انتخاب کنند. براساس این ساختار ساده را به عنوان چهارچوب

های «داخلی» و «خارجی» توانند دیدگاهورزش می یزیستمحیطدرسی، مربیان پایداری 

، ١ر و کرامراند را شناسایی کنند (پورتینه تحقیق مورد ح�یت قرار گرفتهسازمانی که در پیش

(داخل) تاثیری بر  هاسازماناین دیدگاه اشاره دارد که ). دیدگاه درون به بیرون به ۲۰۰۶

منفی بوده و  اند (بیرون). این تاثیرات معموالًی دارند که درونش قرار گرفتهزیستمحیط 

اما تاثیر  .شامل موارد مستقیم مانند آلودگی از همه مدل، استفاده از زمین هستند

ای. در مقابل، وا از طریق انتشار گازهای گلخانهعبارتند از تغییر آب و ه هاآنرمستقیم غی

توانایی  (خارج) زیستمحیط دیدگاه «بیرون به درون» یک دیدگاه ساده است که در آن 

های این تاثیرات بیرون به درون ) را دارد. �ونههای سازمان (درونایجاد اختالل در عملیات

ن و سیل و خشکسالی که به رویدادهای آب و هوایی شدید مانند طوفاعبارتند از 

های زنند. در محیط ورزشی، �ونههای لجستیکی آسیب می ها، تجهیزات یا سیستم ساخت�ن

 تر و رویدادهای آب و هوایی شدید. پدیده بیرون به درون عبارتند از تاثیر آب و هوای گرم

 
1- Porter & Kramer 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

کنند، محققان مدیریت بیشرت بر روی ) بیان می۲۰۰۵(  ١طور که وین و کرکجرجه�ن

 ی زیستمحیطدیدگاه درون به بیرون مترکز دارند و همین امر برای پیشینه تحقیق پایداری 

کند. هرچند، این ادعا از نظر تجربی معترب نیست، اما پیشینه تحقیق ورزشی نیز صدق می

 زیست محیطبر  هاسازمانروی تاثیرات روز بیشرت بر ورزشی تا به ام یزیستمحیطپایداری 

  ی زیستمحیطکه این برای آموزش پایداری  هاسازمانته است تا تاثیر طبیعت بر مترکز داش

هایی است. این بدان ه نقطه کور بالقوه در چنین آموزشکند که نشان دهندنیز صدق می

اند و در برابر به صورت تجربی در ورزش ثبت شدهخاطر است که تاثیرات تغییر جهانی 

یی که وابسته به آب و هوا هستند. برای غلبه هاآن  مخصوصاً   ،پذیر هستنداین تغییر آسیب

خواهند را می  یزیستمحیط بر این محدودیت، معل�ن مدیریت ورزش که یک درس پایداری  

 . ٢، باید آن را با پیشینه تحقیق ورزشی و غیرورزشی تقویت کنندتدریس کنند 

 یزیستمحیطبرای تلفیق پایداری  هیدانشگاچالش 

مناسب و منابع و تخصص کافی وجود دارد، چالش  ساختاریفرض کنیم که ح�یت 

دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که باید بر شکاکیت هیئت علمی غلبه کرد که 

نظر م و رضوری در ای مهعنوان یک «مد» و نه رشته را به یزیستمحیطآموزش پایداری 

از معرفی آموزش  پسو  هنگامگیرند. برای غلبه بر این موضوع، طرفداری قبل، در می

ورزش به دو طریق الزم است: اول، داشنت حامی پایداری  یزیستمحیطپایداری 

. یزیستمحیطهایی متشکل از حامیان پایداری ورزشی و دوم داشنت تیم یزیستمحیط 

دم برای هایی از مر شه زمانی موثرتر است که گروههمی یزیست محیططرفداری از پایداری 

) معتقدند که ۲۰۱۲کنند در نتیجه اسکات و همکاران (این تغییر، مورد معرفی می

، باید ورزش هستند یزیستمحیطدانشگاهیانی که به دنبال معرفی درس پایداری 

عت، جامعه و نهایی را با همکاران حامی خود ایجاد کنند که ارزش پایداری برای صائتالف

 
1- Winn & Kirchgeorg 
2- Berkhout, 2012; Chard & Mallen, 2012, 2013; Dawson & Scott, 2013; Dolf & Teehan, 2015; 
Fairley et al., 2015; Phillips & Turner, 2014; D. Scott, Steiger, Rutty, & Johnson, 2015; Steffen 
et al., 2015 
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  ی زیستمحیطکنند. محدود کردن ح�یت به یک حامی پایداری را درک می زیستمحیط 

 ممکن است باعث حذف این درس شود. 

 ورزش در برنامه درسی یزیستمحیط: تلفیق پایداری ۲رویکرد درسی 

دگان این پس از شمول آنی یک درس تنها برای برنامه درسی مدیریت ورزش، نویسن

در برنامه  یزیستمحیطکنند که یک رویکرد یکپارچه پایداری ز کتاب، پیشنهاد میگفتار ا

مدیریت ورزش برای پیشربد شناخت در مورد این موضوع ارائه شود. این رویکرد تلفیقی 

ها و های مربوط به پیچیدگیوسسات تحقیقاتی برای شناخت آموزهبه درخواست م

). براساس نظرات ۲۰۱۱،  ١اریکسن و ردمن  -، مانوزدهد (میلرهای دینامیک پاسخ میسیستم 

)، «جهت کلی آموزش برای پایداری به سمت یکپارچگی و ۲۰۱۶( ٢رانیگا و آندامون ‐آیر

شود که معتقدند پایداری گاه توسط محققان مختلفی تایید مینوآوری است». این دید 

. در مدیریت ورزش، این یعنی ٣های مختلف قابل آموزش استای است و در رشتهفرارشته

هایی مانند بازاریابی، ح�یت مالی، مالیه، ورزش در رشته یزیستمحیطتلفیق پایداری 

سازی، ورزش برای توسعه و تسهیالت و مدیریت رویداد. براساس نظرات اد، جهانیاقتص

 :٤مور

ها ته رش هاآنبرنامه درسی آموزش پایداری در مورد ایجاد فضاهایی است که در «

شوند. مربیان باید های جدید تلفیق میروشبلکه به  ،شوندروی هم انباشته �ی

ه�هنگ کنندگان و همکاران دانش به جای متخصصان   ، زیراوارد این فضاها بشوند

امکان تبدیل و دگرگونی   ها در کالس درس،رمتخصصان هستند. با تغییر کاربستو غی

 شود.»، فراهم میها برای افراد، سازمانها و سیستم 

 

 
1- Miller, Mu ٌ◌oz-Erickson, & Redman 
2- Iyer-Raniga & Andamon 
3 Christie et al., 2015; Dey, Kurucz, & Colbert, 2010; MacVaugh & Norton, 2012 
4- Moore 
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الق یا مسئولیت اجت�عی اضافه  این نوع تلفیق فراتر از موضوعی است که به موضوعات اخ

 ،بازبینی شوند  یزیستمحیط برای پایداری    شود. اعتقاد بر این نیست که دروس باید کامالًمی

 بلکه تلفیق باید بخشی از بحث مدیریت مسئله و توسعه تولید و مرصف باشد. 

اما  ،های آموزشی تلفیق شودورزش باید درون برنامه یزیستمحیطدگرگونی پایداری 

) ۲۰۱۵( ١گریرونلید و مکسیستکا، والز، ف ‐لوتز). ۲۰۰۵ایجاد آن دشوار است (مور، 

شود که ما باید بدانیم چطور از مرزهای ت ناشی میی از این حقیقمعتقدند که این دشوار 

های ای درون برنامهلفیق یادگیری برای آموزش فرارشتهها عبور کنیم. توسعه و ت رشته

چهارچوب زمانی دلیل اصلی است که  یکشد. این دشوار ها طول میمدیریت ورزشی سال

ی آموزش پایداری ورزش مرحله مقدماتی برا یزیستمحیط معتقدیم یک درس پایداری 

سازی ند منتظر یادگیری، تطبیق و آماده توااست. یک نسل از دانشجویان �ی  یزیستمحیط 

 باشد.  هاآنها برای آینده کامل مربیان و برنامه

بر است، پیچیده، سخت و زمانشود که «اگر یادگیری قابل تغییر این پرسش ایجاد می

). این یک ۲۰۰۵کنند؟» (مور، آن را پیشنهاد میییر جدی به سمت چطور دانشگاهیان تغ

 . استحجم زیادی از تحقیقات  که مستلزم انجامپرسش کلیدی در مدیریت ورزش است 

طور که در باال نیز گفته شد، پیشینه تحقیق مدیریت ورزشی در پایداری در کل، ه�ن

  ی زیستمحیطایداری  اما فقدان مترکز بر برنامه درسی پ  ،در حال پیرشفت است  یزیستمحیط 

خواهان تحقیقات بیشرت برای هدایت مربیان  گفتار،شود. نویسندگان این ورزش دیده می

ورزش هستند. این امر شامل  یزیستمحیطبه سمت برنامه درسی یکپارچه برای پایداری 

باشد. در نهایت، برای می  راهربدهای تلفیقارایه  مطالعه آموزش مربیان برای این موضوع و  

معنی پیرشفت در ورزش و ارائه معانی جدید ورزش از  ،بندی مجددمک به چهارچوبک

 شود.بیشرت احساس می نظر پایداری، نیاز به تحقیقات 

 
1- Lotz-Sisitka, Wals, Fronlid, & McGarry 
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 گیرینتیجه

باشد که پاسخی های نوظهور می، یکی از حوزهیی ورزشزیستمحیطپایداری آموزش 

ش های وسیع آموز پیرشفت دهد و همچنین با می زیستمحیطی به تغییرات جهانی منطق

ه تدریس و یادگیری باشد. به منظور گسرتش دادن حوز برای توسعه پایا نیز ه�هنگ می

پایداری «مفهوم ما به این نتیجه رسیدیم که  ،زیستمحیط در پایداری  پایدار، به ویژه

دخیل های مدیریتی و مطالعاتی آموزش عالی باید در متامی برنامه »ی ورزشزیستمحیط 

های ورزشی آموزش عالی و دوره تخاب اصلی آموزشی را برای برنامهما دو ان  ،باشد، بنابراین

ی زیستمحیطپایداری ) دوره ۲) یک دوره مستقل ۱پیشنهاد دادیم:  کارشناسی (لیسانس)

ل به دانشجویان این باشد. در دوره مستقهای گوناگون درگیر میمتامی دوره که در ورزش

سپس  .را مطالعه کنند یزیست محیطپایداری ای دقیق از شود که مقدمهمیفرصت داده 

را بررسی کرده و در انتهای  توانند متامی مسیرهای اصلی دوره چندگانهمی هاآن

وجه به مقیاس های چندگانه مدیریتی عملی کنند. با تالتحصیلی خود آن را در تخصصفارغ 

ی پایا باشند،  زیستمحیط ت ورزش، باید از نظر ها از جمله، مدیریو رضورت متامی رشته

های کامل مزمان دوره بنیادین مستقل و دورهیک برنامه مدیریت ورزشی پایا باید ه

را شامل شود. این در حالی است که ما بر این باوریم که  یزیستمحیطپایداری چندگانه 

های کامل تقل و دورهن هر دو دوره، دوره مسدر یک برنامه درسی شلوغ، به امتام رساند

باشد. با در نظر گرفنت این حقیقت، ما ی ورزش کار آسانی �یزیستمحیطپایداری 

ی ورزش را با وجود زیستمحیطپایداری  راهربدهایی را در نظر گرفتیم که یادگیری و تدریس  

ها و  چنین دوره . با این حال، به منظور تسهیل سازدپذیر میی امکانهایچنین محدودیت

پژوهشگران ورزشی نیاز دارند تا مسئولیت تحقیقات در مورد تدریس و  ،هاییبرنامه

را قبول کنند. با توجه به این مسائل، تحقیق بر روی  ی ورزشزیستمحیطپایداری یادگیری 

متفاوت از جمله؛ الگوها  باید بر روی مسایل تحلیلیی ورزش زیستمحیطپایداری آموزش 

 .ها مترکز کندها و ارزیابیح دوره، فعالیتتدریس، طراحی سطو های یادگیری و و نظریه
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 ۶گفتار 

 و پایداری  طیمح ورزش، و یسازمان تیظرف

 ی ساز تیظرف یبرا فراهم کردن رشایط

 1به قلم: جولی استیونز

یک زیربنای نوظهور در مدیریت   ٢ی زیستمحیطدر میان پژوهشگران، موضوع پایداری  

از جمله مسائل معارص در   یزیستمحیطباشد. در میان مدیران، مسئله پایداری میورزشی 

درک ما از تاثیرات   ٣صنعت ورزش است. با پیرشفت تئوری و عملی پایداری محیطی ورزشی

شود. اگرچه محققان و ی تکمیل میمحیطی ورزش و اسرتاتژی برای کاهش چنین تاثیر 

  ی زیستمحیط ورزش پایدار  دهد  نشان میای دارند که  قانع کننده   دالیل و مستندات  ،مدیران

آیا «تر که به طور قطعی به این سوال گسرتده کن،است، ولی به عنوان یک الزام مطرح

پاسخ  »ای محیطی هستند؟ی ورزشی قادر به دستیابی و حفظ سازمانی حرفههاسازمان

  زیست محیطی ورزشی توانایی حفظ  هاسازماندهند. این سوال به این معناست که آیا  �ی

 را دارند؟

 » کجا«و    »چه چیزی«ه این سوال، تجزیه و تحلیل باید فراتر از مسائل  به منظور پاسخ ب

ها باید از سودآوری پاسخ داده شود. مترین »چگونه«و  »چرا« هایی نظیرپرسش برود و به

د. اهداف قابل توجهی در ناهداف به تفکر مبتنی بر ارزش در صنعت ورزشی هدایت شو 

ای های ورزشی حرفهدارد، برای مثال در لیگهای خاصی از صنعت ورزش وجود بخش

در بسیاری از صنایع، از  درمتاسفانه، . های ورزشی) و مکانNHL لیگ ملی هاکی (مانند

مبتنی بر  نگاهکه بر پایه یک (مدیریت کالسیک ارتدوکسی جمله ورزش، تغییر رویکرد در 

 
1- Julie Stevens 
2- ES: Environmental Sustainability 
3- SES: Sport Environmental Sustainability 
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گانه ه موضوعی سهموضوع اصلی ب، از یک ریزی شده است)پایهمدت، خروجی و کوتاه

 امری دشوار است. ) زیستمحیطشامل: اقتصاد، اجت�ع و (

های مدل«و به سمت رفته فراتر  ،وریبهره سازوکارهایرهربان ورزشی باید از طریق 

و  یزیستمحیطپایداری در نظر داشته باشید که تقاطع ورزش،  حرکت کنند. »سازماندهی

گرفته است. این تفسیر شامل مروری بر ظرفیت و مورد توجه قرار  گفتارظرفیت در این 

این هایی از ادبیات است. �ونه  ی ورزشیزیستمحیطپایداری  ارتباط بین ظرفیت و تحقیق  

به منظور نشان دادن چگونگی ورزش اتحادیه اروپا و ظرفیت مربوط به آن ارائه  موضوع

تواند درک ما از نحوه شده است. پیشنهادات در مورد ظرفیت ارائه شده در این فصل می

در ورزش سازمان را بهرت کند. همچنین  یزیستمحیطپایداری و چگونگی تغییر تعهدات 

ارایه   گفتارهایی برای تحقیقات آینده برای پیشربد کار مفهومی و تجربی نیز در این  توصیه 

 شده است. 

 تیظرف یدگاههاید یاج�ل یبررس

درک شده اغلب ذکر شده است، اما به ندرت  »١ظرفیت«نامه مدیریت، کلمه در واژه

مدیریت غیرانتفاعی و به میزان کم، تجزیه و تحلیل امللل،  است. این اصطالح در توسعه بین

، ٢وودهینینگز و گرین ؛  ۲۰۰۲برنامه توسعه سازمان ملل متحد،  (کاربرد داشته است  سازمانی  

تحقیقات ابهامات موجود در مفهوم ظرفیت، سبب شده است تا    شکاف و،  ). به تازگی۱۹۹۶

؛ دوهرتی و همکاران، ۲۰۰۶(شارپ،  انجام شودمدیریت ورزشی در این خصوص جدیدی 

  ).۲۰۱۳٣میس� و دوهرتی،  ؛۲۰۱۶؛ میالر و دوهرتی، ۲۰۱۴

 
1- Capacity 
2- Greenwood   & Hinings 
3- Doherty, Misener, & Cuskelly, 2014; Millar & Doherty, 2016; Misener & Doherty, 2013; 
Sharpe, 2006 



  مدیریت و بازاریابی2بخش :  

 
 

، ١(شاکرت  شکل گرفت  ۱۹۹۰املللی در اوایل دهه  مفهوم ظرفیت در چهارچوب توسعه بین

سازمان کار سیستم بخشی از  سال، ۴۰سازی، برای بیش از ظرفیتمداخالت «، اما )۲۰۰۴

ترکیبی از «املللی، بانک جهانی ظرفیت را به شکل در سطح بین. »بوده استملل متحد 

» دهدمی  را  شانها که به کشورها اجازه دستیابی به اهداف توسعهمردم، موسسات و شیوه

توسعه ظرفیت را برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز،  ).  ۲۰۰۴،  ٢احیر ز (می  کندتعریف می

های خود را (به ادارات و جوامع توانایی  ،، موسساتهاسازمانفرایندی که افراد،  «به عنوان  

نشان صورت جداگانه و جمعی) برای انجام کارها، مشکالت و تنظیم و دستیابی به اهداف 

است   »توانایی برای انجام و یا تولید«سازمانی، ظرفیت  در سطح    .کندتعریف می  »دهندمی

و  ٣(هال شودمطرح میو اغلب در اشاره به پتانسیل (به عنوان در حداکرث ظرفیت) 

تقویت موسسات «را به عنوان  سازیظرفیت  )۲۰۰۱( ٤بیکر). همچنین، ۲۰۰۳همکاران، 

 .توانند مأموریت خود را انجام دهندبها بهرت  با این منظور که آن  ،توصیف کرد  »غیرانتفاعی

برای درک ظرفیت سازمانی، دو چارچوب اصلی وجود دارد. از این دو چارچوب، برای 

، تحت عنوان یزیستمحیط شناخت ظرفیت موجود در جوامع ورزشی و ارتباط با ظرفیت 

ی گذار ول، رشکای رسمایهامورد شود. اقدامات پایداری در صنعت ورزش یاد می

سازی در این حوزه تهیه  را به منظور درک ظرفیت و ظرفیت  یگزارش  ٥)VPP(  دوستانهانسان

گذاری رشکای رسمایه .انتفاعی بودسازمان غیر ۱۳ حاصل مطالعه به رویمدل، این کرد. 

سطح  یظرفیترص عنکه شامل سه ارایه کردند یک چارچوب هفت املانی را  دوستانهانسان

پایه (منابع انسانی،  یهای سازمانی)، سه عنرص ظرفیت، مهارتراهربدها، باال (آرمان

برگیرنده (فرهنگ)    درظرفیتی  سازمانی) و یک عنرص  های  مهارتها،  ها و زیرساختسیستم 

سازی را خاطر نشان کرد که که ظرفیتدوستانه، گذاری انسانرشکای رسمایه .باشدمی

 وابسته است. ،ه�هنگی میان همه عنارص ارتباط ور انزوا انجام داد و به توان د�ی

 
1- Schacter 
2- Mizrahi 
3- Hall 
4- Backer 
5- VVP: Venture Philanthropy Partners 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

 ۲۰۰۰  دهه  دوم، از یک تحقیق در بخش غیرانتفاعی کانادا در اوایل  یارچوب ظرفیتهچ

یک مدل مفهومی از ظرفیت )،  ۲۰۰۳و همکاران (  ١هال  در اصل،  ه است.بدست آمدمیالدی  

 ظرفیت: که عبارت بودند از بر سه حوزه ظرفیت تأکید داشت کردند کهسازمانی را ایجاد 

رابطه و  و همچنین شامل مواردی نظیر، ظرفیت ساختاریمالی، ظرفیت منابع انسانی و 

. این مدل بودریزی و توسعه ظرفیت  یند و برنامهفرآها و ظرفیت  ظرفیت شبکه، زیرساخت 

های خارجی تأثیرگذار بر ظرفیت است. همچنین شامل جنبه  سازمان عنارص خاصفراتر از 

های محیطی، دسرتسی به منابع و عوامل تاریخی و نتایج سازمانی سازمانی مانند محدودیت

ه مردم، تولید ها شامل ارائه خدمات، خدمات بباشد. این شیوهسازی میهای ظرفیتشیوه 

 كاال، تأثیر سیاست و ح�یت از خدمات است.

 هالو نظریه  دوستانهگذاری انسانرشکای رسمایههایی بین دیدگاه ها و تفاوتشباهت 

سازمانی الزم برای دستیابی   عواملکند که ظرفیت شامل  هر دیدگاه استدالل میوجود دارد.  

داخلی در هر چارچوب  عوامله، تنوع عالو به سطح مطلوب کارایی و اثربخشی است. به

سازی مستلزم ایجاد کند که ظرفیت سازمانی ماهیتی چندبعدی دارد و ظرفیت تصدیق می

 و گسرتش این عنارص است.

گذاری رشکای رسمایه تفاوت در آن است که عنارص شامل ظرفیت هستند. هر دو رویکرد  

، شامل بعد منابع انسانی برای )۲۰۰۳و همکاران (  هالو    )۲۰۰۱کنزی،  (مک  دوستانهانسان

 هال  .نگاه کنید.)  ۱۲  گفتار  (به   هستندجمعی در یک سازمان    هایشایستگی  کردن  برجسته 

ها و استعدادها را به عنوان بخشی از منابع انسانی در خود گنجانیده مهارت، و همکاران

های سازمانی را به مهارت دوستانه،گذاری انسانرویکرد رشکای رسمایه است، در حالی که

 دهد.ظرفیتی مت�یز قرار می عاملعنوان یک 
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ظرفیت  عاملاسرتاتژی را به عنوان یک  دوستانه،گذاری انسانرویکرد رشکای رسمایه

کند، در حالی که هال و همکاران، این مورد را در ظرفیت معرفی می فردمنحرصبه

 دهند.ریزی و توسعه تحت پوشش قرار میبرنامه

گذاری رشکای رسمایهسیستم و ساختار ظرفیت است؛  عواملدر نهایت، هر مدل شامل 

کند، برجسته می  گیری را در این نوع از ظرفیت و تصمیم   اکمیتیهای ححوزه  دوستانه،انسان

 ازهای مدیریتی است که تر از زمینهای متنوعو همکاران شامل مجموعه هالدر حالی که 

 شود.را شامل میهای سازمانی شبکهفته تا گر وری اطالعات آ فن

منطقه یک اران وجود دارد. هال و همک مذکور دو رویکردمیان  دو تفاوت اساسی

 برجستهظرفیت کلیدی  عاملاز سه  ، را به عنوان یکی»ظرفیت مالیبه نام «، »سخت«

  .کردند

 ها اشاره دارد، در چارچوببدهیها و ها، درآمد، داراییها که به هزینهبندی آنطبقه

تعریف نشده است، اگر چه مدیریت منابع به  )،VPPدوستانه (گذاری انسانرشکای رسمایه 

رشکای رویکرد . های سازمانی ذکر شده استظرفیت مهارت عاملثانویه در  عنوان یک جز

هنگ فر به نام « »نرم«یک منطقه  ،)۲۰۰۱کنزی، (مک دوستانهگذاری انسانرسمایه 

، هاارزش«  سبب اتصال  کهکند  برجسته می  حیاتی و مهم ظرفیتعامل  را به عنوان    »سازمانی

به سمت عملکرد  گیریو مهمرت از همه، جهت هنجارهای رفتاریعملکردهای مشرتک، 

زیرساخت و عامل ، فرهنگ سازمانی تنها در هالدر حالی که در مدل گردد. می »سازمان

 ظرفیت فرآیند ذکر شده است. 

مدل هال و همکاران، گیری است. مربوط به جهت ،تفاوت دوم بین دو رویکرد

ها و های متنی، ظرفیتکه شامل ورودیگیرد در بر میخارجی را  -داخلی گیری جهت

کنزی، (مک دوستانهگذاری انسانرشکای رسمایهمدل  ،برعکساست. های سازمانی خروجی

 های عملیاتیگیرد که به موجب آن ظرفیتگیری داخلی را در نظر میجهت ، یک)۲۰۰۱

ای و دستیابی به نتایج سازمانی دهند و گرچه عوامل زمینه را تشکیل می »کل رشکت«

رشکای ظرفیت چارچوب شناسایی شده است، اجزای ورودی و خروجی به طور خاص در 
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گذاری رشکای رسمایه. در نهایت، رویکردهای اندذکر نشده دوستانهگذاری انسانرسمایه 

. است فقدان یک جدول زمانیشکاف مشرتک دارند، و آن  یک هالو  دوستانهانسان

باید درک کنند که چطور باید ظرفیت روزانه سازمان را به منظور دستیابی به  هاسازمان

) اعالم کردند ۱۹۹۹(  ١رتونگو    آلیبه طور مداوم تقویت کنند.  ی  زیستمحیطپایداری  اهداف  

توسعه ظرفیت مستلزم بازه زمانی طوالنی و در جستجوی پایداری اجت�عی و توسعه 

ساخنت «  ظرفیت  ) توضیح دادند که هدف توسعه۲۰۰۲. مک کی و هورتون (اقتصادی است

در برابر   ی یادگیرنده قادر به پاسخگویی به موفقیتهاسازماناست،    »خودآگاهانه  ظرفیت

رو، ها به منظور حفظ ارتباط و سطح عملکرد در رشایط در حال تغییرند. از اینچالش

مدت باشد تا بتواند سازمان را به طور کامل برای بلندسازی باید اهداف ظرفیت و ظرفیت

 دهی کند. موفقیت تغییر مدیریت و دستیابی به اهداف سازمان

با ظرفیت سازمانی  یزیستیطمحورزش و ادبیات پایداری در مورد ادغام  در ادامه،

 ارتباط هر یک از این مفاهیم با یکدیگر آشکار شود.  یبحث خواهد شد تا در چگونگ

 تیو ظرف یزیستمحیط یدار یپا ورزش،

های از مدل ایهندکه تعداد فزای دادندگزارش  و همکارانش، ٢دوهرتی ۲۰۱۴در سال 

برای  تحقیقاتهمچنان ظرفیت سازمانی به ویژه در بخش غیرانتفاعی وجود دارد، و 

بنابراین، گام های مختلف، توسعه داشته و ادامه دارد. دستیابی به مدل مناسب در زمینه 

است که کشف کنیم که چگونه تفاوت دیدگاههای مربوط به  آنبعدی در این بحث 

شناختی ورزش ی، در این فصل منجر به پایداری روانقبل قسمتهای ذکر شده در ظرفیت

پایداری . برای هدف این گفتگو، به منظور بررسی ارتباط ظرفیت شودمی زیستمحیطو 

سه زمینه تحقیق برجسته شده است. به طور خاص، بحث  )،SESی ورزش (زیستمحیط 
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دهای بزرگ رویدای ورزش، زیستمحیطپایداری ظرفیت و  عواملشناسایی ارتباط بین 

 های بازاریابی ورزشی خواهد بود.رشکت مسئولیت اجت�عیو ورزشی، امکانات ورزشی، 

در بطن یک مفهوم  عمدتاً  ی،زیستمحیطورزشی و مطالعات پایداری  بزرگرویداد 

فوتبال در  در جام جهانی »هدف سبز«اجرای ابتکار . دناملللی قرار دار بینبزرگ  -رویداد 

. کاهش گرفتدر آملان توسط فدراسیون جهانی فوتبال را مورد بررسی قرار  ۲۰۰۶ سال

 زیستمحیطاهداف سبز  «در حوزه آب، زباله و انرژی    بارزیانسیست�تیک و گسرتده اثرات  

برگزاری  در این جام جهانی،های سبز برای مثال، یکی دیگر از هدف بود. »در جام جهانی

کاهش مبنی بر  هواداران    صورت گرفته بابا توافق  فوتبال  نال در تاریخ جام جهانی  اولین فی

تن کربن طی این رویداد تعیین شده بود. تحقیقات در زمینه پایداری  ۱۰۰،۰۰۰

املللی املپیک و کمیته املپیک اتحادیه  ، عدم تقارنی میان اهداف سبز کمیته بینیزیستمحیط 

در هر دو �ونه،  ).۲۰۱۱و همکاران،  ١را نشان داد (پاکویت سازیاروپا در فرایند پیاده 

فدراسیون جهانی فوتبال بر  زیستمحیطو رویکردهای سازگار با املللی املپیک کمیته بین 

عامل ظرفیت و  عاملشوند که به محسوب می  زیستمحیطهای خاصی از اساس برنامه

های یزی و توسعه که شامل شیوهربرنامه یعنی ظرفیت .شودظرفیت ساختاری متصل می

عالوه بر این، اقدامات  ).۲۰۰۳(هال و همکاران،  سازمانی مربوط به طراحی برنامه است

وابسته به ح�یت مالی از سازمان  )۲۰۰۶(مربوط به هدف سبز مسابقات جام جهانی 

این اتحادیه اروپا در این رویداد بود.  راهربدهایفدرال آملان جهت اجرای  زیستمحیط 

با  »هدف سبز«های اجرای طرح ح�یت ریشه در عامل توانایی مالی دارد، زیرا هزینه 

گردید و بنابراین بر اساس منطق گذار خارجی تأمین می کسب درآمد الزم از یک رسمایه

 مالی تأمین شد.

 بیانگر  ی ورزش، اماکن ورزشی، و همچنینزیستمحیط دومین زمینه تحقیقاتی پایداری 

و همکارانش   ٢جینبه عنوان مثال،  .  استی و ظرفیت  زیستمحیطتالقی بین ورزش، پایداری  
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های استادیوم سبز در چارچوب مسابقات رفتار اهداکنندگان و طرح رهای اجت�عی،هنجا 

میزان سازگاری  )،۲۰۱۵و همکاران (  ١کلیسون .ورزشی کالج آمریکا را مورد بررسی قرار دادند

ای آمریکای ش�لی بررسی را در امکانات ورزشی تیمی و حرفه  زیستمحیطابتکارات حامی  

را به منظور توجیه  یزیستمحیط های اجت�عی در نظر داشتند ارزش هاطراحان آنکردند. 

 تجهیزات ورزشی استفاده کنند انمالک رایب »ارزش افزوده«سبز به عنوان جدید وری آ فن

. ترکیب این کار گیرندبه هابازیافت استادیوم ی مانندهایهای جدید را در برنامهشیوهو 

 ، مستلزم جذب تعدادی از عواملهای ورزشیی و مکانزیستمحیطپایداری مطالعات در 

آوری رسمایه برای به ورزش با هدف جمع . با توجه به اهداء کمک مالیاستظرفیت 

) به طور مستقیم به ۲۰۱۵و همکاران ( جینهای تحقیق در اتحادیه اروپا، یافته جهیزاتت

که مالکیت محل تشخیص آن شود. عالوه بر این، و شبکه متصل میظرفیت مالی عوامل

 پشتیبانیهای مالی پایدار از چنین فعالیت ،برگزاری مسابقات ورزشی به دنبال خلق ارزش

  مطرح است. کلیدی عاملکند، به عنوان یک می

و بازاریابی، رفتار   ی ورزشزیستمحیطپایداری در نهایت، مطالعات در مورد 

بابیاک داده است. ها مورد بررسی قرار ای و لیگحرفه های ورزشیدر تیم  ی راستزیمحیط 

را کشف کردند که در تصمی�ت اجرایی  محرک اسرتاتژیکعامل دو  )،۲۰۱۱( ٢و ترندافیلوا

اختصاص  سودآوریهای بازار برای به فرصت اولی ی برای ورزش نقش دارند.زیستمحیط 

در  »سبزتر«ای برای پیروی از فضارهای که انگیزه  محوریت مرشوعیت،با  دیگری، و دارد

ران ورزش، بر این باورند یکه مد مشاهده شد دیگر،در یک مطالعه صنعت را در بر دارد. 

جویی از اقدامات قانونی، رصفه یر یست را به منظور جلوگیط زیمح یکه ابتکارات پاكساز 

های محرک ).۲۰۱۳(ترندافیلوا و همکاران، ام دادتر باید انجدر پول و ایجاد روابط قوی

اصلی عامل ظرفیت مالی هستند که به های سودآوری که قبال اشاره کردیم، یکی از جنبه 

ها و عوامل ظرفیت اسرتاتژیک است که اقدامات سازمانی دنبال تولید سود و کاهش بدهی

ی است که محرک مرشوعیت این در حالکند. می را بر تحقق اهداف کالن سازمان متمرکز
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نفعان خارجی ، ارتباط با ذیدهد و در این راستاتشخیص میرا  یزیستمحیطتاثیرات 

 اولویت دارد.

توان این سوال ، میی ورزشزیستمحیطپایداری برای بررسی چگونگی پیوند ظرفیت و 

و اجرای   یزیستمحیطرا پرسید: یک سازمان ورزشی چطور موفق به پذیرفنت پایداری مفید  

رسد که پاسخ ذکر شد، به نظر می  شود؟ بر اساس نظری که قبالًمی  های مدیریت سبزشیوه 

در ساخنت ظرفیت مالی، ظرفیت ساختاری، و به میزان کم، ظرفیت اسرتاتژیک است. اما این 

در ورزش  یزیستمحیطمدت مناسب است؟ پایداری بلندروش برای اطمینان از تغییر 

، همچنان رانیو اتومبیل سواریموتور  های خاص مانندچالش است و حوزه  همچنان یک

 ). Dingle, 2009دهند (مقاومت نشان می زیستمحیط دوستدارنسبت به پذیرش اقدامات 

 ورزش)-یزیستمحیط یدار یپا-مشرتک (ظرفیتمنظر  کی یبه سو 

که به  شودمعرفی میی پیچیده ظرفیت سازمانی به عنوان عنرص ها، در متامی مدل

برخی تحقیقات نبیانگر اجزای ساختاری، سیستمیک و فرهنگی یک سازمان مرتبط است. 

یک سازمان مربوط است. به طور  هایشایستگی ها و که ظرفیت به تواناییاند آن بوده

فرهنگ، و  ها و دانش در تبدیلمهارت کنند: حوزهها دو ظرفیت را مشخص میخاص، آن

ن، مشخص شده یندها. عالوه بر ایها و فرآها و دانش در تبدیل ساختارها، سیستم مهارت

های یک سازمان شامل اجزای رهربی دانش و همچنین دانش ها و شایستگی توانایی  است که

 فنی و مهارت است.

نیاز به مترکز بر  برساند،خود را به حداکرث سازمان تاثیر اجت�عی  دیری قصد داردم اگر

در    یزیستمحیطجنبه دوم ایجاد ظرفیت پایداری    دارد.کل سازمان خود    سازیظرفیتروی  

 شود، درک درست از زمان است. مورد توجه واقع �یمعموالًو  ورزش که بسیار مهم است

ن بیاسازی به  برای ظرفیترا  کلیدی    سه نکته  نیز)  VPPدوستانه (گذاری انسانرشکای رسمایه

همه چیز در مورد  تقریباً «که  کندمیکه از آخرین آن، صرب، به این شکل یاد  کرده است
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کشد و می به درازاها) سود رشکت ی غیرانتفاعی (و برایهاسازمانسازی در ظرفیت

  ، خواهد شد.رودچه انتظار میتر از آنپیچیده 

در ورزش،  امات پایداریاقد های سازمانی برای افزایش نتایجبا توجه به این، تالش

منعکس کننده تغییرات ساختاری است که بر عنرص بنیادی فرهنگی ظرفیت حاکم است. 

هایی که زیربنای یک سازمان تنها با استفاده از این عامل ظرفیت فراگیر، باورها و ارزش

 ١کلگکالرک و  شود.پذیر میامکان زیستمحیطیابند و اقدامات حامی هستند، تغییر می

های یکی از دشوارترین شیوه»، ادعا کردند ۲۱) در بحث از تحول مدیریت در قرن ۲۰۰۰(

پارادایم در کسب و کار، درک این مسئله است که دستیابی به اهداف سود و رشد به عنوان 

رو، یک رویکرد از این روند.به ش�ر �یدیگر اهدافی پایدار  ،اهداف نهایی رشکت

است که پایداری را به عنوان یک هسته   آن ی ورزشیزیستمحیطری پایداسازی ظرفیت

 ارزش در طوالنی مدت قرار دهیم.

این یک امر آشکار است که هر چه ظرفیت تغییر سازمان بیشرت باشد، توانایی سازمان 

ای مثبت بین برای پذیرفنت تغییرات هدایت شده نیز بیشرت است. از سوی دیگر، رابطه

ی با زیستمحیطبه طور کلی، مسائل  گردد.سازمانی و تغییر عملکرد استنباط میظرفیت 

 ریزی اسرتاتژیک گسرتده، همخوانی بیشرتی دارد.برنامه

آن است که به مسائل  توان داشت،ای که به مدیران ورزشی میدر نهایت، توصیه 

ها باید ین صورت، آنریزی اسرتاتژیک پاسخ دهند. در ای از یک دیدگاه برنامهزیستمحیط 

های ورزشی فراهم های ورزشی و سالنی را برای تیمزیستمحیطهای پایداری  امکان فعالیت

 جویی کنند. ، رصفهزیستمحیطکنند تا بتوانند با تغییر بیشرت، کارآمد و سازگار با 

جنبش سبز باید به عنوان استاندارد سازمان، و نه فعالیت لوکسی توسط سازمان، درک 

سازی باید عامل شود. برای حرکت بیشرت به سمت یک استاندارد سبز در ورزش، ظرفیت
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ی مورد توجه قرار زیستمحیط های ظرفیت فرهنگی را به منظور حرکت به سمت ارزش

 دهد.

ی و ورزش زیستمحیط برای برپایی امکانات مالی در زمینه پایداری   بسیاریهای  فرصت

اما اشاره   ،ت و مفاهیم پایداری الکرتونیکی یک چالش استسازی ظرفییکپارچه وجود دارد.

د و با کاهش خطر مالی و منابع نسازی ممکن است موثر نباشهای ظرفیتکرد که فعالیت

های مناسب افزایش انسانی ناسازگار باشد. مهم است که اطمینان حاصل شود که ظرفیت

 مدت است. طوالنی ،سازماندر یافته و بهبودی انجام شده 

 ی زیستمحیطپایداری اگر چه تغییر . ترین رضورت اسرتاتژیک آینده استمهم پایداری

نشان «ی فعلی هاسازماندر ورزش آشکار است، رسعت آرام پیرشفت در این زمینه در 

ی هاسازماناین نیاز به تغییر مسیر از تغییرات کوچک  .  »است  دهنده آغاز یک سفر طوالنی

 سازمانی پایدار در مقیاس بزرگ وجود دارد.  بزرگ به تغییرات
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 ۷گفتار

 مسابقات املپیک

 پایداریسازی سازی و استانداردنهادینه

 1جان هلگ لسجو و ارلند آس گالرباندسن  به قلم:

، شهر ریودوژانیرو، برزیل، میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲در ماه ژوئن 

دوباره به برزیل و ریو  های جهانچشم ۲۰۱۶و توسعه بود. در اوت  زیستمحیطمورد 

ی املپیک و پاراملپیک در  هابازیین ؛ اولسی و یکمین املپیادبار به عنوان میزبان بود، این

ی ریز ، برنامه۲۱، راه را برای دستورکار زیستمحیطدر  آمریکای جنوبی. این اجالس رسان

و در جهت دولتی در رستارس جهان ی دولتی و غیرهاسازماناجرایی سازمان ملل برای 

کرد. هدف از این کار، تحریک اقدامات در سطوح مختلف در جهت  بازتوسعه پایدار 

ر جامعه مدنی به سوی اهداف ها د، مبارزه با فقر و بسیج گروهزیستمحیطحفاظت 

 سازمان ملل متحد بود.  بیست و یکمای قرن توسعه

ر ی) تحت تاث٢INGOدولتی (املللی غیر املللی املپیک، به عنوان یک سازمان بینکمیته بین

کمیته  ، ۱۹۹۲ی املپیک بارسلونا در سال هابازی، در بنابراین قرار گرفت. ۲۱دستورکار

را تشویق در کشورهای مختلف ) ٣NOCsهای ملی املپیک ( متامی کمیته  املللی املپیک،بین

های آینده های بهرت برای نسلاین سیاره را به خانه«د تا تعهد وعده زمین تحت عنوان کر 

کنگره در و  ۱۹۹۴را به امضاء برسانند. دو سال بعد از اجالس ریو، در ژوئیه  »تبدیل کنیم

به عنوان بخشی از املپیک حائز  زیستمحیطاعالم کرد  املللی املپیککمیته بینپاریس، 
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در کنار ورزش و و  املپیک  منشور  سوم    رکنرا به عنوان    زیستمحیطاهمیت است. کنگره،  

در  زیستمحیطکمیسیون ورزش و  تاسیس ).۲۰۰۰، ١لرتزسانتلون و ( فرهنگ تعریف کرد

های جهانی دوساله در به همراه برگزاری کنفرانس ۱۹۹۵یک در سال جنبش املپساختار 

، از جمله دستاوردهایی بوده است که تا به امروز ادامه پیدا زیستمحیطورزش و زمینه 

کشور برای  ۲۰۰ا در بیش از ر  سازوکارهایی املللی املپیکهمچنین، کمیته بین کرده است.

وسعه سازمان ملل متحد برای ت برنامه کاریدر  یزیستمحیطمشی خطسازی یک پیاده 

 گذارد.میتاثیر  های ملی املپیک در متامی کشورهاپایدار فراهم کرد که بر عملکرد کمیته 

در جنبش املپیک   یزیستمحیطسال، مفهوم پایداری و توجه به مسائل    ۲۰حدود  پس از  

)٢OM .املللی املپیک دستورکار اصلی کمیته بینمنشور املپیک، ، ۱۹۹۶در سال ) نهادینه شد 

تغییر یافت. در نسخه   ،زیستمحیطگیری در راستای با جهتو شبکه رشکای سازمانی آن، 

املللی املپیک املپیک، قید شده است که مأموریت و نقش کمیته بینمنشور  ۲۰۱۶سال 

، ترویج توسعه پایدار یزیستمحیطانی مسئوالنه در مورد مسائل ویق و ح�یت از نگر تش«

 .است »ی املپیک بر همین اساسهابازیبرگزاری در ورزش و نیاز به 

ر یدار در ساختار جنبش املپیک، از طریق درک و تفسیسازی اصول توسعه پانهادینه 

شهرها و کشورهای میزبان پیگیری شد. بعد های مربوط به میراث برای  مثبت اهمیت جنبه 

به واژگان املپیک اضافه شد، «پایداری» و  ۱۹۹۰» در اواخر دهه ٣از آن که واژه «میراث

 سان در نظر گرفته شدند.«میراث» به عنوان مفاهیم مرتادف و هم

 حارض دری دیگر  هاسازمانگذار است که بر تصمیم  یک قانوناملللی املپیک،  کمیته بین

نه تنها در زمینه قوانین بازی، بلکه در مورد  . این کمیتهگذاردجنبش املپیک نیز تأثیر می

 یک بخش خاص. گیرنده استتصمیمبرگزاری نیز  و رشایط برگزارکنندگان مسابقات املپیک

پایداری طور که در ادامه بحث خواهد شد،  به استانداردها اختصاص دارد و ه�ناز قوانین،  

 
1- Cantelon & Letters 
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ی املپیک تبدیل شده است هابازیاندارد برجسته در عملیات و مدیریت به یک است

 ). ۲۰۰۲، ١(برانسون و جکوبسن

 بازیهای سازی در زمینسازی / استانداردنهادینه

 یتوانیم مسائل مربوط به املپیک را در حوزه اجت�عی یا چندین زمینه ارتباطما می

نظریه   .های اجت�عی و سازمانی گسرتده استزمینه دبیات تحقیق در  متقابل بررسی کنیم. ا

متمرکز است که پیرامون برخی موضوعات  هاسازمانبر گروهی از بازیگران یا  زمین بازی

اند. ظهور، تثبیت و تحوالت چنین مشرتک که موضوعی در معرض خطر است، جمع شده

های ، بازارها، جنبش هاسازمانمجامع علمی در رابطه با در مرکز توجه  یهای مشرتکعرصه

 اجت�عی و سیاسی قرار دارد. 

ها به عنوان قواعد سازی است که هنجارها و عادتبه معنای نهادینه   بازی  تثبیت میادین

شوند. این بدان معناست که قوانینی رسمی و غیررسمی وجود دارد که باید بازی تعیین می

هادی بر بازیگران وجود دارد که مطابق ها پیروی کنید. عالوه بر این، نوعی فشار ناز آن

های ه�هنگی و درگیری معموالً در طول زمان بین دوره  های بازیزمین  قوانین عمل کنند.

 متفاوت است، که گاهی ناشی از منافع رقابتی بازیگران و نیروهای خارجی است.

ری و تولید ها و توانایی همکاگران غالباً ناهموار است و مهارتتوزیع قدرت بین بازی

 ت.های قدرت اسی و همچنین به چالش کشیدن موقعیت ائتالف منابع مهمی برای ماندگار 

برانگیز جدید را به عنوان های چالشها و امور مورد اختالف ممکن است گروهدرگیری

ند. ند یا حداقل برخی از تغییراتی را در قوانین بازی ایجاد کنبازیکن مسلط وارد بازی کن

تباطات مهمی با محیط خارج خود خواهد داشت و به مرشوعیت این محیط هر حوزه ار 

وابسته است. واحدهای حاکمیت خارجی و داخلی برای تنظیم قوانین و انطباق با قوانین 

میدانی مهم هستند. ممکن است یک تقسیم کار وجود داشته باشد که واحدهای داخلی 

 
1- Brunsson & Jacobsson  
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و دولت خارجی یا ساختارهای دولتی وظیفه عملکرد قوانین را بر عهده داشته باشند 

 نگر را داشته باشند.صالحیت قضایی و نظارت کل

ها ممکن است به عنوان آن  داوطلبانه.  استانداردها نیز نوعی از قواعد هستند، اما نوعی

توصیه به اشکال خاصی از اقدامات احتیاطی عمل کنند که ممکن است برای مشخص کردن 

املللی ی انجام کارها باشد. به عنوان مثال، سازمان بینیک رفتار خاص یا روش عموم

و  )، مسئول ارائه استانداردها و معیارهای شناخته شده برای قوانینISOاستاندارد (

 .یک منطقه خاص از عملیات استبرای ها دستورالعمل

بر  سازی، به مفهوم وجود سازوکارهایی برای تولید و نگهداری اثراتفرایند نهادینه 

یكی از در ادبیات این زمینه شناسایی شده است:    سازوکارو مؤسسات است. سه    هاسازمان

های احت�لی است. دیگری عمدتاً ها و مجازاتها نظارتی و اجباری است و مشوق انگیزهآن

شناختی است، جایی که   -و سوم فرهنگی ها و هویت اشاره داردهنجاری است که به ارزش

سازی امری بدیهی است. سازوکارهای ها از طریق عینیکردها با اشاعه ایده ساختارها و عمل

ها و ها، شبکهها شامل رسانهها درون و بین زمینهمهم برای انتشار ساختارها و ایده 

 ).۲۰۰۸ها و ابداعات است (اسکات، ای، شیوهی واسطههاسازمان

در نظر گرفته شده  »ی بازیهایک زمین بازی درون زمین«جنبش املپیک که به عنوان 

های توان حالتگذاری و استانداردسازی میدهد که از طریق قانوناست، نشان می

املللی بخشی از رفتار مناسب را نهادینه کرد. جنبش املپیک، تحت نظارت کمیته بین اطمینان

 و داوطلبان.  هاسازمانای است متشکل از اعضا، رشکا، املپیک، شبکه 

ی املپیک، شامل مراحل خاصی از برگزاری املپیک هابازیط به برگزاری قواعد مربو 

گیری رویداد و دوره پس از ریزی، شکلباشد. از جمله مرحله پیشنهادات، مرحله برنامهمی

املللی، میزبان منتخب را به پایبندی کامل . وجود یک قرارداد امضا شده و الزام بینهابازی

یک و رفتار ترجیحی تعیین شده توسط متصدیان مربوطه متعهد نسبت به قوانین جنبش املپ 

این ایده را نهادینه کرد که نامزدهایی که به شهرهای  ۱۹۹۰کند. تفکر میراثی دهه می
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شوند، باید از ه�ن ابتدای پروژه املپیک خود، متام این مراحل، از جمله میزبان تبدیل می

 مرحله آخر را در نظر بگیرند.

، به جنبش املپیکخارج از    هایبخش همکاری با    املللی املپیککمیته بین ،  ۱۹۹۴در سال  

مسائل  را آغاز کرد. )UNEPسازمان ملل ( زیستمحیط ویژه سازمان ملل متحد و برنامه 

تغییر کرده است و این همکاری با سازمان  »جریان سیاسی«به سمت یک  یزیستمحیط 

خواهد بود. عالوه بر این، این یک اتحاد مهم جنبش املپیک ملل متحد برای مرشوعیت 

با این  بخشید.میارتقا را  یزیستمحیطپایداری در مورد اسرتاتژیک را نشان داد که کار 

هویت دارد، کوچک  »جنبش« یک نه تنها یک عنوان رهرباملللی املپیک، کمیته بین حال، 

املللی بزرگ تبدیل شده بلکه از طریق رشد و تحرک اقتصادی موفق، به یک سازمان بین

به عنوان یک رشکت بزرگ فراملیتی بسیار شبیه یک   املللی املپیکبین کمیتهاست. هویت 

سازد. بنابراین، های پایداری در بخش کسب و کار را منطقی میرشکت است که اسرتاتژی

به عنوان یک راهن�ی  همکاریو پایداری  همکاریادبیات مربوط به مسئولیت اجت�عی 

 گیرد.می بعدی مورد بحث قرار گفتارناسب، در م

 بخشالهام یموضوع سازمان؛ یدار یپا

تر گسرتدهتواند به عنوان بخشی از یک روند جنبش املپیک میپایداری در  گنجاندن

هایی با هدف افزایش طور کلی، تالشبه ) و1CSEهای پایداری سازمانی (تالشدیده شود. 

توان سابقه های تجاری بوده است و میمدت طوالنی بخشی از شیوهعملکرد غیرمالی، برای  

این تاریخ ). ۲۰۱۵، ٢سال پیش جستجو کر (هاستد ۳۵۰۰هایی را در بیش از چنین تالش

دستیابی در  جنبش املپیکبرای  یبخشالهامطوالنی در کسب و کار ممکن است به عنوان 

 پایداری باشد. به

 
1- Corporate Sustainability Efforts 
2- Husted 
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ریشه در کسب و کارهای تجاری و صاحبان  ،پدیده رسد شکل مدرن اینبه نظر می

های اخیر، یک رسد در سالکسب و کار در قرن نوزدهم دارد. عالوه بر این، به نظر می

ی خصوصی هاسازماندر  حتی بیشرت های پایداری سازمانی،ی به سوی تالشفشار جهان

ها رشکت ت�عیکند که مسئولیت اج) استدالل می۲۰۱۳( ١توندمیوجود داشته است. 

)٢CSR  ۱۹۹۰در مورد آن از دهه  سازمانی    و تصویب) یک روند عظیم جهانی است و نوشنت 

 ای رسیده است.سابقهبی رشدکنون به تا

چه در واقع پایداری طور خاص، در مورد آنبا توجه به مفهوم پایداری سازمانی به

جمله به معنای استاندارد عینی دهد اج�ع اندکی وجود دارد، از سازمانی را تشکیل می

 های تجاری پایدار.برای شیوه

تعریف توسعه پایدار را به عنوان پایه و اساس پایداری  محققان و متخصصین معموالً

 .)۱۹۸۷و توسعه،  زیستمحیطاند (نگاه کنید به کمیسیون جهانی پذیرفته  زیستمحیط 

عملکرد ) ۱۹۹۷، ٣(الکینگتون گانهسه ، مفهوم خطینظرانمتخصصان و صاحبدر میان 

 یو مالی نیز به عنوان عملیات یزیستمحیطدر راستای ابعاد اجت�عی،  سازمانهمزمان 

این حداقل سطح درک مشرتک، زمانی که صحبت   پذیرفته شده است.  ،مفهوم پایداریشدن  

ضای شود، فگیری پایداری در سطح اجت�عی و سازمانی میسازی و اندازهاز چگونگی کمی

 گذارد.قابل توجهی برای تفسیرهای مختلف به جا می

از آن دیدگاه چیزی باشد که برخی از نویسندگان  اختالف  رسد که نتیجه این به نظر می

برند (گوتی و نام می های پایداری سازمانیتالشدر رابطه با  »ابهام اسرتاتژیک«به عنوان 

توان در ادبیات تحقیق یافت و منتقدان معموًال مینقد این دیدگاه را  ).۲۰۱۳، ٤مورسینگ

 نامیم، پایبند هستند. » می٥به آنچه ما «موقعیت سبزشویی

 
1- Midttun 
2- corporate social responsibility 
3- Elkington 
4- Guthey & Morsing 
5- Greenwashing position 
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ی خصوصی هاسازمانطرفداران این موضع معتقدند که هرگونه آزادی عمل در اختیار 

و  ها منجر به سوء ارتباط گسرتدهآن های پایداری سازمانیتالش در اداره و برقراری ارتباط

عالوه بر این، طرفداران این موقعیت سوء استفاده عمدی از اعت�د عمومی خواهد شد. 

و ، های پایداری سازمانی دارندتالش با ارتباط برداشت ودر مدیریت  یبی اعت�دی عمیق

بسیاری   ).۲۰۱۳،  ٢(پراساد و هولزینگر  کنندهمراستا می  »١دود و آینه«های  آن را با تاکتیک

هایی ممکن است کند که چنین تاکتیک ان این دیدگاه از این واقعیت انتقاد میاز طرفدار 

ی در زیستمحیطمانع یا موجب کاهش تعامل واقعی در افزایش عملکرد اجت�عی و 

از یک مزاحمت به یک آسیب  انتقال ارتباط پایداری سازمانی ،روشوند. از این هاسازمان

 شود.واقعی منتقل می

، پتانسیل و عمل جداکردن ارتباط و شستشوی سبزرفداران موقعیت به طور کلی، ط

 »٣پرونده تجاری«توان با طرفداران  می  را  شستشوی سبزدانند. قضیه  ساز میعمل را مشکل

نه تنها  »پرونده تجاری«طرفداران موقعیت  که قبالً به آن اشاره شد، در تضاد دانست.

تواند سودآور باشد، بلکه هیچ تعارضی واقعی می های پایداری سازمانیمعتقدند که تالش

ی وجود ندارد (پورتر و زیستمحیطبین هدف سودآوری و اهداف پایداری اجت�عی و 

 ).۲۰۱۱، ٤کرامر

 تعیین شده یاستانداردها تا ندهیآ یهادهینفوذ: از ا

از همتای   یزیستمحیط زمستانی با توجه به مترکز بر مسائل  ی املپیک و پاراملپیک  هابازی

 مکان دلیلبیشرت به  امر، این طور حتمبه ).۲۰۰۸، ٥(چپلت اندگرفته  تابستانی خود پیشی

 
1- Smoke and Mirrors 
2- Prasad & Holzinger 
3- business case 
4- Porter & Kramer 
5- Chappelet 
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وساز ساخت هاتر، که در آنها در مناطق حساس کوهستانی، و شهرهای کوچکسایت

 . باشدمیبود،  برانگیزها بحثمدت های جدید،سالن های جدید، و همچنینزیرساخت

ریزی برای ی در مورد استفاده از زمین در طول برنامهزیستمحیطهای اولین جنجال 

دوره آگاهی  ۱۹۷۰رخ داد. دهه  Lake Placidو در  ۱۹۳۰در دهه  ی زمستانی درهابازی

ر در دهه  بای اولینزیستمحیطبود، اما موفقیت در زمینه مسائل  زیستمحیطعمومی از 

 �ود یافت.  ١هامری زمستانی در آلربتویل و لیلهابازیبا  ۱۹۹۰

یک راهپی�یی   که به طوریبرانگیز بودند بحث های آلربتولی بسیاربرخی از محل

املللی وقت کمیته بینگرفت. این اعرتاض توجه رئیس    شکلاز مراسم افتتاحیه    پیشاعرتاضی  

توانند می یزیستمحیطو نشان داد که مسائل را جلب کرد  )٢سامارانشاملپیک (آنتونیو 

(در کشور   هامرلیلی  هابازی. چند سال قبل،  و تحت تاثیر قرار دهند  را تهدید کنند  هابازی

املللی املپیک داده کمیته بین به را  زیستمحیطمیزبانی یک رویداد دوستدار  نروژ) وعده

ای در نهایی شدن که نقش تعیین کننده  املللی املپیککمیته بین در یک سخ�انی در بود.

خواهد بیان داشت که کشورش می  ٣لندگروهارمل برانتهامر داشت، نخست وزیر  کارزار لیل

لند از در آورد. در واقع، آقای برانت زیستمحیطاین رویداد را به عنوان ویرتین پایداری 

و توسعه و معرفی مفهوم   زیستمحیط میسیون جهانی  اعتبار خود به عنوان رهرب پیشین ک

را از  هاطرحاین  هامر،املپیک لیل برگزاریکمیته با این حال،  توسعه پایدار استفاده کرد.

واقعیت این است که فعاالن مردمی نیرویی بودند که با   نکردند.خودشان اجرا  عمل  ابتکار  

کمیته  پس از تصمیم  ار قرار دادند.ی را در دستورکزیستمحیطانرژی بیشرتی موضوعات 

، هابازی یهامر برای میزبانبرای اجازه دادن به لیل ۱۹۸۸در ماه سپتامرب املللی املپیک بین

) را به منظور 5PEFO( »زیستمحیطدوستدار  پروژه املپیک« ٤دوستان زمینگروه نروژی 

املللی املپیک این گروه را با آغوش کمیته بین   ترتیب دادند.  هاریزیبرنامه  روندبر  تأثیرگذاری  

 
1- Albertville and Lillehammer 
2- Juan Antonio Samaranch 
3- Gro Harlem Brundtland 
4- Naturvernforbundet  
5- Project Environment-Friendly Olympics 
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 ،این اتحادو دولت محلی مشارکت �ودند.  هابازیها با کمیته برگزاری باز پذیرفت و آن

. بود ۱۹۹۴سال  یی زمستانهابازیمرتبط با  یزیستمحیط پایه یک �اد قوی و مهم تعهد 

هامر، مستقر در لیل ،زیستطمحی، یک یادداشت از پروژه املپیک دوستدار ۱۹۹۲در سال 

برانگیز شد. در این یادداشت پیشنهاد  املللی املپیک بسیار مهم و بحثبه کمیته بین

به عنوان رکن سوم   زیستمحیط دستورکار جدیدی ارایه شده بود و درخواست شده بود تا

در ساختار  زیستمحیطمنشور املپیک معرفی شود و همچنین ایجاد کمیسیون ورزش و 

با سازمان ملل و مشارکت  املللی املپیکین کمیته توصیه شده بود، و نیز همکاری کمیته بینا

 ، را خواستار بودند. این در واقع یک نقطه رشوع مهم بود.زیستمحیط ها در زمینه با آن

را برای کمک به حوزه ورزش  ۲۱برنامه دستورکار ۱۹۹۹املللی املپیک در سال کمیته بین

یکم وو در انطباق با برنامه کاری سازمان ملل برای قرن بیستجنبش املپیک    رشکای خود در

 تنظیم کرد.

ای از ی را به عنوان �ونهزیستمحیطگیری یک سیاست شکل )،۲۰۰۰( لرتز و کانتلون

محلی مورد بررسی قرار دادند. به طور معمول مردم محلی برای  -پویایی گسست جهانی

ها این مورد را به عنوان تنظیم دستورالعمل در فرآیند جهانی شدن مشکل دارند، اما آن

این ها نتیجه گرفتند که ای عالی از ترکیب بین محلی و جهانی تحلیل کردند. آن�ونه

هامر بود که منجر به سیاست منفی در آلربتویل، و مثبت در لیل«اقدامات محلی 

که بدانید محلی هم در مورد این  -رابطه جهانی  .»املللی املپیک شدی کمیته بینزیستمحیط 

ی هابازیای در چگونه باید این مفهوم را در نظر بگیرید و مترین پایداری به شکل بهینه 

 شوند، بسیار مهم است.املپیک نهادینه 

گیری این نوع ابتکارات اولیه شدند. به طوری که امروزه قوانین و مقررات، سبب شکل

توجه ویژه به پایداری، به صورت روالی استاندارد تبدیل شده است. عالوه بر منشور املپیک، 

یزبان، توان در قرارداد شهر مکند، سایر مقررات را میکه به روند نهادینه شدن کمک می

ها و مطالعات متعدد یافت. ها و ارزیابیهای انتقال دانش، گزارشهای سیستمدستورالعمل
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جنبش املپیک، به عنوان دستورالعملی برای  ۲۱به عنوان یک ابزار عملی، دستورکار

 ته است.های گوناگون جغرافیایی و محلی توسعه یافسازی اصول پایداری در محیط پیاده 

 لندن تا یندی: از سهامثال

اهدا  ۱۹۹۳را به شهر سیدنی در سال  ۲۰۰۰املپیک  یهابازیاملللی املپیک، کمیته بین

ادغام  انپیشگامبه عنوان یکی از ، هابا وجود برخی انتقادها و اعرتاضکرد. سیدنی، حتی 

از ابتدای فرآیند  ).۲۰۰۲شود (چرنوشنکو و همکاران، امور ورزشی شناخته میپایداری در 

صلح ی ه�نند زیستمحیط های دهی این مسابقات، همکاری قابل توجه با گروهسازمان

های تهیه دستورالعملها بازیگران اصلی  آن  گام اسرتاتژیک انجام گرفت.  به عنوان یک  ١سبز

امری مهم و رضوری برای موفقیت در تابستان بودند، که برای    یهابازیبرای    یزیستمحیط 

در پنج  تعهد بود ۱۰۰شامل بیش از دستورالعمل، . این آمدکسب میزبانی به ش�ر می

ی، پاکسازی منطقه بزرگی موسوم به زیستمحیطزمینه اصلی بود. بارزترین گواه مشخصات  

های صنعتی به یک پارک املپیک جدید و یک رهاسازی زبالهتبدیل سایت    ؛و نیز  ٢بوشهوم

به عالوه، طیف وسیعی از ). ۲۰۰۵، ٣منهای آتی، بود (چاشادهمنطقه تفریحی برای استف

کار به هابازیهای گوناگون نظیر انرژی خورشیدی در دهکده آوریمواد بازیافتی و فن

 گرفته شد.

همه  بخشی از اسرتاتژی پایدار سیدنی، تعیین استانداردهای زیست محیطی برای

 ها وبا دولت ها و همکاریانجمن ایجادها، تشویق نوآوری زیست محیطی و مناقصه 

 های سبز به ویژهگروهرا به همکاری ی داوطلبانه بود. برگزارکنندگان اولویت هاسازمان

که   گروههای سبز  ی از(مجمع »۲۰۰۰٤ی سبز  هابازیبان  دیده«  و  »گروه صلح سبز اسرتالیا«

 . ) دادندتاسیس شدند ناظربه عنوان یک ائتالف  هابازیدر طول 
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سازی، مانند سیستم  سازمان ه�هنگی املپیک ابزارهای مهمی را برای اداره روند آماده

پس از ایجاد کرد. ۱۴۰۰۰برای اطمینان از انطباق با استاندارد ایزو  زیستمحیطمدیریت 

ی املپیک هابازیدانش مدیریت  املللی املپیک، برنامهکمیته بینسیدنی، املپیک ی هابازی

)1OGKM ( های و کمیتهدهندگان ها به سازمانبرای انتقال تجربیات و بهرتین شیوهرا

ها از یک ها و توصیه تشکیل دهنده شهرهای میزبان توصیه �ود. با طراحی، انتقال آموخته 

 .تر باشدبه نسخه دیگر، باید بسیار آسان هابازینسخه از 

گزارش یک از ابتدا،  ،در تورینو ۲۰۰۶زمستانی املپیک املپیک ی هابازیکمیته برگزاری 

و دولت  زیستمحیطبا وزارت  مکاریهرا با  )٢SEAی (زیست محیطارزیابی اسرتاتژیک 

این برنامه اسرتاتژیک با چندین برنامه عملیاتی مانند برنامه آب و تهیه کرد. ای منطقه

به ها، . این برنامهدنبال شد زیستمحیطو همچنین یک سیستم نظارت بر  اندازچشم 

، جایی که تغییرات در اکوسیستم هرداری درگیر در مناطق املپیک اع�ل شدش ۴۶ یمتام

، در تورین ۲۰۰۶کمیته برگزاری مسابقات املپیک ت. گرفمیتحت نظارت قرار باید محلی 

و حسابرسی  زیستمحیط نخستین سازمانی بود که در بخش ورزش، برنامه مدیریت 

سیستم  ،۱۴۰۰۰ایزو ها همچنین برای مطابقت با استاندارد آند. اتحادیه اروپا را اجرا کر 

در متام مراحل  ،مدیریت پایدار ) خود را به منظور راهربد٣EMS( زیستمحیطمدیریت 

 د.دهی کردنپروژه سازمان

ای تواند بر و توجه بیشرت به تغییرات آب و هوا، که میشناسایی  درک رضورت  تورینو با  

هکتور  برنامهاقدام به طراحی و اجرای ، امری حیاتی باشدهای زمستانی آینده ورزش

)4HECTOR(  .کاری، نظیر: افزایش جنگلهایی این برنامه در برگیرنده پروژه ؛بنابراین�ود

میان نامه مشرتک بود. در ادامه، یک تفاهم  پذیرانرژی و استفاده از انرژی تجدید وریبهره

)امضا گردید که UNEPسازمان ملل متحد (  زیستمحیطبرنامه    با  هایباز کمیته برگزاری این  
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پیامدهای ها اولین شهر میزبان بودند که  آنبود.  های زیست محیطی  اجرای پروژه هدف آن

 ی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. زیستمحیطجدید 

املللی املپیک ارصار داشت تا چنین مطالعاتی را برای دستیابی به یک بعدها، کمیته بین 

آوری دانش در مورد اثرات و میراث انجام دهد. این کمیته، جمع  هابازیتصویر بهرت از تاثیر  

با نام  داند و بنابراین، اقدام به ایجاد یک سیستم مطالعات اثرات،را مهم می هابازی

راهن�ی  باشد، �ود.می  ساله۱۲) که شامل یک دوره  ١OGI(  »ی املپیکهابازیتأثیر  مطالعه  «

هر یک   کند کهوضوعی اصلی را برای بررسی ذکر میسه مبحث م  ارزیابی اثرات،مطالعات  

مباحث  دهی استاندارد قرار گیرند.مورد ارزیابی و �رهمترکز خاص است که باید    نکاتدارای  

اجت�عی و اقتصادی  -، فرهنگی یزیستمحیطگانه، های سهجنبه  ، منعکس کنندهاصلی

 ت.اس

بود. در میالدی  ۲۰۱۰ی املپیک زمستانی سال هابازیمیزبان در کانادا، شهر ونکوور 

 ،املپیک و پاراملپیک  ۲۰۱۰دهی ونکوور برای بازی زمستان سال  گزارش پایداری کمیته سازمان

و  یزیستمحیطاجت�عی، اقتصادی و اثرات مدیریت « چنین تعریف شده بود:پایداری 

 . »برای تولید مزایای پایدار در سطح محلی و جهانی هابازیطی ها گیری از فرصتبهره

ها به عنوان ابزاری محوری در کار خود، اقدام به تهیه کارت امتیاز پایداری با مترکز آن

و کاهش اثرات،  زیستمحیط پذیری، نظارت بربر پنج موضوع اصلی کردند: مسئولیت 

هر پذیری اجت�عی، مشارکت و همکاری بومیان و ورزش و زندگی پایدار. مسئولیت 

 داشت.  هابازیهای ثابت و مراحل مختلف پروژه موضوع، چندین فعالیت کلیدی در زمان

د استاندارد مدیریت رویدا«با انجمن استاندارد کانادا برای تهیه  هابازیکمیته برگزاری 

همکاری کرد. هدف از این کار، طراحی یک استاندارد جدید برای ارزیابی و  »Z2010پایدار 

 براساس امتیازات پایداری بود.  هابازیدهی سازمان
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به  در فرآیند پیشنهاد خود با هر دو موضوع توسعه پایدار و میراث مرتبط ۲۰۱۲لندن 

کار کرد. تبدیل زمین در رشق لندن به پارک املپیک جدید (پارک املپیک کوئین  هابازی

یک سیاره  «ادغام برنامه  ،همچنین. ها بودآن راهربد) بخش مهمی از ۲۰۱۳الیزابت پس از 

(که توسط صندوق جهانی حیات وحش تهیه شده است) در این اسرتاتژی کامًال  »١زنده

های خود داشتند (به عنوان پنج اولویت موضوعی را در برنامه ها همچنینآن. بود دمشهو 

، فراگیری و زندگی سامل) و سه عنرص مهم در ، تنوع زیستی، تغییرات اقلیم، پس�ندمثال

. تیم ، اطمینان خاطر مستقل و گزارش پایداریایداریها: سیستم مدیریت پاجرای آن

، اولین ۲۰۱۲۱در تهیه استاندارد ایزو  ی املپیک لندن،هابازیپایداری کمیته برگزاری 

شکل  ۲۰۱۲ سال که در ژوئناملللی پایداری رویداد به رسمیت شناخته شده بین استاندارد 

با حامیان مالی   ،تیم پایداری آنو    هاازیبکمیته برگزاری    .، اطالعات مهمی را ارائه دادگرفت

 د.و رشکای بخش خصوصی همکاری نزدیک داشتن

 یمقررات: قرارداد رسم

اصلی است که متشکل از دو اصل  طرفینبین  حقوقیقرارداد شهر میزبان یک توافق 

ریزی رنامهب  جزییات مربوط بهعملیاتی (  الزاماتهای عمومی و مسائل مالی) و  (مسئولیت 

میزبان  (برای انتخاب ۲۰۱۵ سال املپیک) است. در نسخهو پار  ی املپیکهابازیو اجرای 

بسیار «این مفاهیم به شدت مورد نیاز است.  »میراث«و  »پایداریموضوع «)، ۲۰۲۴ سال

و پایداری به عنوان موضوعی گسرتده با عنارص حیاتی در  » نزدیک به هم و مرتبط هستند

ازمند ین یدار ید شده است كه پایشود. تأكدر نظر گرفته می هابازیبانی ریزی و میز برنامه

ها است (کمیته یل باز یمسئول در تحو  یهاهمه ارگان  یو ساختار سازمان  یت اخالقیقاطع

). همچنین، قرارداد شهر میزبان، میراث را به عنوان یک موضوع ۲۰۱۵املللی املپیک، بین

و اجت�عی و نیز در ایجاد اعتبار برای شهر و کشور میزبان اسرتاتژیک برای توسعه اقتصادی  

یک سیستم مدیریت پایدار الزم است تا گیرد. برای ارائه یک املپیک پایدار، در نظر می
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مستقل توسط نهادهای ، هابازیسه سال پیش از این سیستم،  که ، به طوریتنظیم شود

نیز مطابقت داشته شود.  ۲۰۱۲۱د ایزو ارزیابی و تایید گردد، همچنین باید با استاندار 

باشند،   هابازیهای پایداری پیش و پس از  همچنین، برگزارکنندگان باید مسئول تهیه گزارش

 های خاص انجام شوند.که هر دو باید مطابق با دستورالعمل

 ؟هابازی »سبزشویی« ای هابازی »سبز کردن«

ایداری در میادین یکی از عنارص اصلی در انتشار استانداردهای پ  ،روابط جهانی و محلی

)، گروههای UNEPسازمان ملل متحد ( زیستمحیطبا برنامه مشارکت  املپیک بوده است.

های محلی و مشاغل به عنوان روشی ثابت در این زمینه سبز در جامعه مدنی، دولت

ی در میزبانسازمان ملل متحد،  زیستمحیط، برنامه ۱۹۹۵از سال . نهادینه شده است

 املللی املپیکسال یکبار) با کمیته بین ۲(هر  زیستمحیطکنفرانس جهانی ورزش و 

، کمیسیون ورزش و  ۲۰۰۷در سال  ).۲۰۱۴کرد (تا دهمین دوره در سال میهمکاری 

  زیست محیط» را از برنامه ١املللی املپیک، «جایزه قهرمانان زمینکمیته بین  زیستمحیط 

با اهداف توسعه  این کمیته  املپیک،  ۲۰۲۰براساس دستورکار  سازمان ملل متحد دریات کرد.  

، به برنامه شودفرصتی برای توسعه پایدار شناخته می ، که در آن ورزش به عنوان  پایدار خود

 د.شو متعهد می ۲۰۱۵ توسعه ملل متحد پس از

خاصی ایجاد   سازوکارهایه وسیله  باصول پایداری در جنبش املپیک،  سازی  فرآیند نهادینه

املللی املپیک، انتقال کمیته بیندهد.  شود که زمینه کسب مرشوعیت آن را به دست میمی

دانش را به رسمیت شناخته است. بدین معنی که استفاده از تخصص و تجربیات 

هاد ی مردم نهاسازمان)، ISOی فعال و مرتبط نظیر: سازمان جهانی استاندارد (هاسازمان

)NGOs سازمان ملل متحد ( زیستمحیط )، برنامهUNEP. ... و (  

های مدیریت جدیدی را برای رسیدگی به پایداری چند شهر میزبان مانند ونکوور سیستم 

حتی اگر اند. کمک کرده اند و به همین ترتیب به عملکرد جدید در زمینهکرده ایجاد
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های املپیک تأثیرگذار باشد، هر یق رشتهسازی و استانداردسازی از طرفرآیندهای همگن

هستند تا میراث ویژه خود را در حافظه   فردمنحرصبهدر جستجوی چیزی    هابازینسخه از  

های مشیمردم خود و همچنین مخاطبان جهانی ثبت کنند. پایداری بخشی از این خط

چیزی است که تر، آشکار است که اهداف بلندپروازانهبا این حال،  تولید میراث است.

 تر است.ولی شیرین ؛نهکه تر به آن، آسان رسیدن

ی در راستای پایداری، موردی جدید جنبش املپیک و اقدامات هاطلبیاز جاهانتقادات 

ها قبل، رویدادهای بزرگ مقیاس مانند املپیک، به عنوان یک عامل استفاده . از مدتستنی

است که به نفع افراد ثرومتند است و  رویه از رسمایه عمومی در نظر گرفته شدهبی

 ١هورنو  هایسبه همراه دارد.  زیستمحیطپیامدهای منفی زیادی از جمله آسیب به 

ریزی از ریزی برای چنین رویدادهای عظیمی با برنامهکنند که برنامه)، استدالل می۲۰۱۱(

أثیر واقعی از سوی ها هیچ گونه تشود، و آنباال به پایین و تحت سلطه نخبگان مشخص می

ها با استفاده از لندن به عنوان مثال، آنبینند.  مدت �یریزی کوتاهساکنان را در روند برنامه

دیدند. به نظر  »خالی از سکنه«ریزی فناوری های برنامه، توسعه پایدار را از مدل۲۰۱۲

در مورد پایداری میلیارد پوندی و صحبت    ۹مدت  ها، پارادوکس عجیبی بین رویداد کوتاهآن

ای پایدار وجود دارد؛ یک شکاف ساختاری بین چنین رویدادهای عظیم رشدمحور و آینده 

باقی  زیستمحیطکه خواسته شهروندان است، وجود دارد. به گفته منتقدان، جایی برای 

بهرتین «و  »رشد سبز«�انده است. منتقدان معتقدند که شعارهای ایدئولوژیکی مانند 

کنند که ها ادعا می های بزرگ و حامیان مالی نیست. آنن کننده توسعه رشکتجربا »روش

این املپیک بیشرت به یک تجارت بزرگ مانند یک رشکت سودجو شباهت دارد تا یک جنبش 

 اجت�عی واقعی.

شناسی سیاسی های ناشی از بومو چالش  اثبات شده استگفتگو و عمل کامالً    میانتنش  

اختالف  .ز، دوگانگی گفتگو و عمل باید بیشرت مورد توجه قرار گیردنو قابل توجه است. ه

به جدا شدن عمل جدی و تحریک ریاکاری شود  بین عمل و گفتگو ممکن است منجر
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). با این حال، عدم شفافیت و استفاده از مفاهیم مبهم، ۲۰۱۳و همکاران،  ١(کریستنسن 

ممکن است به طور بالقوه برای دستیابی به اهدافمتعالی پایداری، مطلوب نباشد. معرفی 

های ملی با نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مفهوم پایداری در بسیاری از زمینه 

ر استفاده جامع از واژگان پایداری، احت�الً ممکن متفاوت است. با گذشت زمان، ابهام د

 عواقب داشته باشد. است برای اقدامات آتی،

 گیریجهینت

مختلف در نظر گرفته  یهادر حوزه یگذار استیاز س یدار به عنوان بخشیه پاتوسع

از طریق فرایندهای نهادی و منطقی، پایداری به یک روش استاندارد در جنبش شده است.  

. شودهای نظارتی، الگوبرداری و هنجاری اع�ل میک تبدیل شده است، که توسط اهرماملپی

یت بخشیدن به عملکردهای ، منتقدین ممکن است دریابند که این مفهوم مرشوعبا این حال

 د.مدت پایدار نخواهد بو نی، که در طوال بزرگ است

و جامعه علمی را های مختلف در سیاست گیریتحقیقات آینده باید تنش بین موضع

باید مطالعات متعدد   »عمل کردن«و    »حرف زدن«بررسی کند. برای بررسی بیشرت دوگانگی  

مدت نحوه در چندین املپیک انجام شود تا به ما اطالعات بیشرتی در مورد اثرات طوالنی

 بدهد.  هابازیها پس از پایان تحقق پایداری در اقدامات خاص، مدت

فرسا باشد، به ویژه هنگامی که ممکن است یک مسابقه طاقتورزش و پایداری نیز 

ی هابازیای و صنعت ورزش حرفه کنند.ای برتر، صحنه را تصاحب میهای حرفهورزش

سازی برای گروه کوچکی از نخبگان و رسگرمی ها و آمادهاملپیک باعث ایجاد استادیوم، مکان

تواند های پایداری اتخاذ شده در جنبش املپیک میها شده است. اگر میراث و رویهتوده

ریزان توسعه محلی املللی را به اقدامات مشرتک با برنامههای بین صنعت ورزش و فدراسیون

 ی پایدارتر در آینده تحریک کند، این یک گام مهم به جلو است. هازیبابرای 
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 ۸گفتار 

 ورزش دری زیستمحیطپایداری  شهیر

 1به قلم: مایکل ای. فال

اکنون بخشی از دنیای ورزش ی هم زیستمحیطادغام اصول پایداری، آگاهی و عملکرد 

های ناسازگار. نیاز به پرسنل ورزشی برای اقدام در حوزه رود، هر چند به روشبه ش�ر می

ای اسرتاتژیک یا ه، از جمله فرصتایهای زمینه از دالیل مختلف و محرک زیستمحیط 

تنظیم  ،هاسطح دخالتافزایش خی از این عوامل عبارتند از: . بر شودتهدیدها ناشی می

؛ و نفعان مختلفتغییر توسط ذیایجاد ؛ تقاضا برای مقررات و سیاستگذاری حاکمیتی

، ٢(هیلمن و کیم  ورزش  در امر  های متخصصیا گروهجوامع    ،شخصی افراد  های ارزشیمالک

ی  زیستمحیطتغییرات  ).۲۰۰۹، ٣بالتتی؛ ۲۰۱۵فال و همکاران، ؛ پی۲۰۱۰فال، پی؛ ۲۰۰۱

، زیرا مشرتک هستند های اصلیجنبه ها متفاوت است. تسهیالت و رویدادها از ورزش

و  ٤باشند (جینمیبرای یک سازمان یا رویداد ورزشی  یزیست محیطمشهودترین ردپای 

 ).۲۰۱۰و همکاران،  ٦؛ مالن۲۰۱۵، ٥؛ کلیسون و هانگ۲۰۱۱همکاران، 

های ورزشی نیز درگیر و تحت تاثیر برخورد با های دیگر در فعالیتی از زمینهبسیار 

ی هستند. این گفتار از کتاب حارض، به هیچ عنوان جنبه تجویزی ندارد، زیستمحیطمسایل  

کند تا بتواند موضوعات اصلی را در رابطه های مفهومی این روند را بررسی میبلکه جنبه 

 ی در ورزش را مطرح کند.زیستمحیطها در مورد مسائل با توسعه و انتقال پیام
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های سازمان خود را ه�نند هر یندها و شیوه فرآ  متخصصان ورزش باید مسئولیت ایجاد

به بررسی نکات کلیدی در  ابتدا گفتار، ایندر بخش اسرتاتژیک دیگری از سازمان بپذیرند. 

مختلف های جنبه  ارتباطات بین ،سپس. شودپرداخته می مورد اسرتاتژی ارتباطات عمومی

که   عواملی  در ادامه نیز،.  شد در ورزش شناسایی خواهد  یزیست محیطارتباطات و پایداری  

کنند، مورد بحث قرار خواهد و محدود می  تقویتدر ورزش و محیط طبیعی توسعه پیام را  

ارایه ای از مفاهیم تاکتیکی پایه برای کمک به مدیران ورزشی در پایان، مجموعه گرفت. 

 خود را با توجه به این مسائل مشخص کنند. راهربدهای که بتوانند خواهد شد

 در مفهوم و عمل مجاب کردن

، اصطالحی مناقشه برانگیز است که انواع مختلفی از مبانی و رویکردهای مجاب کردن

گیرد. های لفظی در بر میهای انتقادی موقعیت تحلیلفلسفی را برای انجام تحقیقات و 

، به عنوان یک مجاب کردنبه دنبال درک فرهنگ پیرامون است. ماهیت  مجاب کردن

های اجت�عی و سیاسی  کارکرد و یک حوزه مطالعه، ذاتاً اقناع کننده است. در اصل، روش

اند. در یک معنای را ساخته هاواقعیتبا استفاده از درک خود کند که افراد را بررسی می

ها (به عنوان مثال نتر، امکان تحقیق در مورد زبان و �ادهای ارتباطی میان انساکلی

کند تا دریابیم که مردم جهان، اطراف خود را چگونه درک شعارهای تصویری) را فراهم می

ها را که آن ها، توسط کسانیچگونگی تفسیر و درک این زمینه  .)۱۹۹۹، ١(روستک  کنندمی

 ٢لیچ شود.های مختلف مفهومی و معرفتی میکنند، باعث اختالف و بحثمطالعه می

) این ناحیه پیچیده را در سه حوزه تعریف شده، خالصه کرده است: عمل متقاعد ۲۰۰۰(

که زندگی روزمره را احاطه  و متقاعد کردن و تحلیل و قدرت گفت�نکردن، نحوه مطالعه 

توان از نظر مفاهیم بدیعی مورد بررسی ری از مصنوعات فرهنگی را میبسیا کرده است.

قرار داد. به عنوان مثال، استفاده از زبان، زمینه مشرتکی برای تحلیل فصاحت به عنوان 

های سیاسی (ه�نند مارتین لوتر های ریاست جمهوری، سخ�انیمصنوعاتی مانند سخ�انی

 
1- Rosteck 
2- Leach 



  مدیریت و بازاریابی2بخش :  

 
 

ع ارتباطات انسانی است که از نظر محتوا و معنا های دیگری از این نوکینگ) و �ونه

 شوند.تجزیه و تحلیل می

ها، معانی، ای از ایدهها و فضاها است. زیرا مکان، به معنی مجموعهمثال دیگر، مکان

اند و کسانی که از آن خاطرات و گفتگوی متنی درون افرادی است که فضا را ایجاد کرده

ود فضانوردان در مجموعه بازدیدکنندگان مرکز فضایی کندی کنند (مثالً بنای یادبدیدن می

 ). ۲۰۰۹و همکاران،  ١(آدن

که حاوی   هستندمصنوعاتی    ،شودتی که توسط پرسنل ورزشی انجام میها و اقداماپیام

ها درک شوند، و باید توسط سازندگان آن)  متقاعد کردن  ،عنارص بدیعی است (به عنوان مثال

ها) مورد تجزیه وسط عوامل مختلف (مثالً طرفداران و رسانهو ت  شوندتفسیر میها  زیرا پیام

دوستی و بسیاری گیری در مورد هدف، اثربخشی، نوعبه عنوان نتیجه و    هو تحلیل قرار گرفت

 گیرند.قرار میهای دیگر موضوع مورد مطالعه ه از جنب

 زیستطیورزش و مح کنندگیمجاب تیماه

های گوناگون راهربدی و جود داشته است، اما اکنون، به روشهمیشه و زیست محیط 

نفعان مختلف در . با وجود هر یک از ذیمتنوعی مورد بررسی قرار گرفته استتاکتیکی 

هر نوع سازمان ورزشی (به عنوان مثال، هواداران، پرسنل سازمانی، فروشندگان) نیاز به 

های محیطی در آن سازمان ط با فعالیتهای مختلف و مرتببرقراری ارتباط و ارسال پیام

ترین شکل، اند که ارتباطات در ورزش، در گسرتدهوجود دارد. کارشناسان خاطر نشان کرده

تابعی از كاركرد بازاریابی و مدیریت است كه در ارتباط با سازمان و تأثیرات كلی آن 

این قسمت، موارد اصلی مربوط به راهربد ارتباطی   ).۲۰۱۰و همکاران،    ٢استولتباشد (می

ی، مبانی فلسفی کار  زیستمحیط های کند که شامل: ساخت اجت�عی فعالیت را بررسی می

 های زیست محیطی و پایداری.و عنارص ترغیب کننده ذاتی در متام تالش زیستمحیط 

 
1- Aden 
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 یزیستمحیط یهاتیفعال یساخت اجت�ع

درک   زیستمحیطنل ورزش باید در مورد برقراری ارتباط با  اولین مسائل کلیدی که پرس

روزمره  یزندگ ی) ساختار اجت�ع۱۹۶۷برگر و الكمن (. ها است، ساخت اجت�عی آنکنند

، شودیكه هر روز انجام م ییهاتیان كردند كه فعالیردند و بف كیتوص دقیقطور را به

ان ی، سپس در مشودیمعنادار م هابرای آنافراد ق درك یو از طر ر شدهیتوسط افراد تفس

پایه و اساس این مبادالت است  ؛زبان . در واقع،ردیگیاد مورد بحث و تبادل نظر قرار مافر 

، سازمان و قراردادهای ما (به عنوان مثال  ، اقداماتوگویی)، و ساختارهات گفت(یعنی مبادال 

نتیجه ). ۲۰۰۴و همکاران،  رسون(اند یابدمیوگویی توسعه اجت�عی) در تبادالت گفت

ها هایی که با آنرد پیامدر مو  ایزمینههای  تفسیری است و درها را برای بحثها ذاتاً پیام

 ای در ورزشکه اگر تنها متخصصان و افراد حرفهاست  آن  نتیجه   کند.میباز    ،درگیر هستند

ا درک عمومی از آن مفهوم درک کنند، آنگاه امکان دارد تیک پیام و معنای آن را بتوانند 

 دچار ابهام و برداشت نادرست شود. 

دهد که در مورد مسائل نشان میزیست تحقیقات در زمینه ورزش و محیط

مشخص، طور بهی در ورزش، در میان متخصصان ورزشی آگاهی وجود دارد. زیستمحیط 

احت�ل زیاد با تغییرات به و  دهد که میزان آگاهی و دانش متفاوت استاین نشان می

 د، متفاوت خواهد بو خروج اعضا به یک سازمان ای مانند ورود وزمینه 

از به آموزش و  که نی یزیستمحیط سازمانی) یا تغییر در مسائل ، یادگیری (به عنوان مثال

رسانی مورد ریزی اسرتاتژیک و پیامبنابراین، نتایج برنامه پژوهش و ادامه تحصیل دارند.

ایجاد کار محیطی   ،حل این تغییرات. راهتواند در طول زمان متفاوت باشداست و می  مناقشه

اسرتاتژیک آن  DNAت (به مثابه و پایداری به عنوان بخشی از فلسفه یک سازمان اس

 سازمان).



  مدیریت و بازاریابی2بخش :  

 
 

 یفلسف هیپا

برای پایداری در ورزش، آن است که پرسنل سازمان سازی مجاب دومین جنبه کلیدی 

بیان کنند. مظاهر اسرتاتژیک  زیستانند فلسفه بنیادی را نسبت به محیطورزش باید بتو 

های مأموریت است که ماهیتاً لفظی و ی و بیانیهزیستمحیطاندازهای این ایده، چشم

 معنایی بوده و شامل یک سیستم اعتقادی و یک نقش طرفدار هستند. 

ت دالیل چرایی بودنشان، کنند تا افراد سازمان را به سمها مسیری را تعیین میآن

به عنوان یک پل برای برقراری باید فلسفه  هدایت کنند (یعنی زیربنای فرهنگ سازمانی).

عمل کند (به عنوان مثال، طرفداران، فروشندگان)  ارتباط میان صداهای متفاوت با یکدیگر

. فراهم کندرا    زیستمحیط در    یتهای مشارکت و فعالها و جنبه ایدهبرای    یچارچوب  نیزو  

به عبارت دیگر، فلسفه باید بر آگاهی و دانش فردی و جمعی اعضای سازمان غلبه کند، 

 ). ۲۰۱۱و همکاران،  ١نیز بکشد (آتها را به تصویر در عین حال آن

گرایی است که باید به عالقه و درک عمومی مشرتک در اصل نوعی فرآیند کرثت  ارتباط،

شوند که برای ایجاد مسئولیت متقابل تصمی�ت غالباً منجر به اقداماتی می  منجر شود. زیرا

و توجه به جزئیات، به عنرص مشرتک احتیاج دارند. این امر برای اطمینان از دستیابی به 

در این میان، نکته حایز   ).۲۰۰۷، ٢(واکر امری رضوری استادامه کار در آینده  و پایداری

ریزی، اجرا و بررسی نفعان در برنامهالش شود تا متامی ذیاهمیت آن است که باید ت

). اگر چه الزم نیست همه افراد ۲۰۰۷و همکاران،  ٣های پایداری رشکت کنند (بکسیشیوه 

ها در کنار یکدیگر باید شنیده شود. های یکسانی داشته باشند، اما صدای آنو گروهها نقش

ریزی این دیدگاه سبب تقویت تعامالت اجت�عی در ورزش خواهد شد. این جنبه از برنامه

دهد متند است، زیرا این پیام را میی، یک ابزار معنایی و مفهومی قدر زیستمحیط و رفتار 

تنها یک جنبه منفرد در عملیات سازمان نیست، بلکه یک جنبه  زیستمحیطکه 
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های فلسفی وجودی سازمان است. برای پرداخنت به مسایل ناپذیر از شبکه کلی جنبه جدایی

برنامه، انداز، ماموریت، ی، نیاز به یک کار اسرتاتژیک است (شامل بیانیه چشم زیستمحیط 

  جا، تناسب و همخوانی است.اجرا و ارزیابی). با این حال، موضوع مهم در این

ی در رویدادهای زیستمحیطهای  برخی تحقیقات نشان داده است که هواداران به تالش

)، اما انتقال این رفتارها (به عنوان مثال، ۲۰۱۷دهند (کاسپر و همکاران،  ورزشی، اهمیت می

در خانه یک مسئله متفاوت است. پرسنل سازمان ورزش باید در مورد  بازیافت، کمپوست)

 انتظارات خود برای تعامل با هواداران و نتایج حاصل از چنین تعاملی روشن باشند.

 کیتا توسعه تاکت فصاحت پایینسطحو  عالیه : از اهدافکردن اقناع

وگو را با بحث داخلی و خارجی در مورد ی ورزشی تعامالت گفتهاسازمانپرسنل 

ی، زیستمحیطکنند. ماهیت معنایی امور ها) دنبال میی (یعنی تاکتیک زیستمحیطمسائل 

موریت ذاتاً اقناع کننده است. اول، پیرشفت اهداف عالیه و اهداف سطح پایین (از طریق مأ 

دهد که به مدیران ورزشی اجازه میشود  ناشی می  راهربدیریزی  و فلسفه سازمان) از برنامه

دهند، بکار های مختلف اجزا را انتقال میقدامات را که به بهرتین وجه پیام ای از امجموعه

 گیرند. 

در مرحله بعدی، یادآوری این نکته مهم است که در صورت دستیابی به تغییر اساسی 

قناعی در زندگی شخص)، تغییر رفتار، بخشی و پایدار (به عنوان مثال، پذیرش و پذیرش پیام ا

جویی در مرصف های محیطی است. به عنوان مثال، فراخوانی برای رصفهمهم در متامی پیام

جامعه مدنی را تقویت «توانند آب، ذاتاً نیاز به تغییر رفتار دارد. پرسنل سازمان ورزش می

ا دهند و از فرآیندهای آموزش کنند، مشارکت فردی [از طریق ابزارهای سازمانی] را ارتق

گیری یک جامعه سازد تا به طور فعال در شکلسیاسی پشتیبانی کنند که افراد را قادر می
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اصطالح «سیاسی» به در این مورد، ). ۲۰۱۱، ١(گودمن و میکلسن »پایدار رشکت کنند

 تر از انتخابات و نامزدهای آن اشاره دارد. مفهومی گسرتده

تر در و از همه مهم  هابازیها، تسهیل تغییر رفتار در رویدادها و یک پس از ایجاد تاکت 

ها آموزش زندگی روزمره طرفداران، هنوز دشوار است. جنبه نهایی چارچوب سه بخشی آن

و یادگیری است. بدون ح�یت تجربی زیاد، هنوز هم اعتقاد بر این است که بسیاری از 

، مکان کنند. با این حالورزشی رشکت �ی لمی در مسابقاتهواداران برای یک درس ع

توانند مانند آموزش ها در موقعیتی هستند که میاجت�عی ورزش به این معنی است که آن

دیجیتالی ، محتوای  هاتوان از رویدادها، فعالیت). می۲۰۱۱(گودمن و میکلسن،   عمل کنند

 آن کهبرای  ،اما داد.را ارائه  هاآموزهدیگر استفاده کرد تا این  هایچارچوبو بسیاری از 

، باید به صورت نگذاردتأثیرات نامطلوبی بر تجربه مورد انتظار هواداران در رویدادها 

 شود.اسرتاتژیک انجام 

فیالدلفیا ای پیرشفته، یک روش برای نشان دادن این نکته، بررسی دو تیم بزرگ حرفه

ی فراوانی زیستمحیطهای  است که هر دو، اطالعات و داده  ٢الز سنت لوییسکاردینو  ایگلز  

دهند. این اطالعات های مربوط به خود ارائه میسایترا به صورت متنی و گرافیکی در وب

های های ارزش افزوده دیگری مانند طرح درس یا مجموعه فعالیتتواند به تاکتیک می

های مختلف علمی ر مدارس محلی برای استفاده در کالستواند دیادگیری تبدیل شود که می

های ورزشگاه و تواند به فعالیت یا علوم اجت�عی ارائه شود. سپس، این تالش اولیه می 

غیراستادیوم در خارج از کالس و در روزهای بازی (و بعد از آن) متصل شود، کودکان و 

ی و خارج از آن متصل کند. نکته این های رویداد باز بزرگساالن را به طور یکسان در زمینه 

های بنیادی فصاحت تواند جالب و جذاب باشد، اما جنبه است که آموزش در منت ورزش می

ریزی زمانی تغییر رفتار و فعالیت همچنان باقی است (یعنی اقناع). خالقیت و برنامه
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نفعان ه ذیموجب موفقیت ساختار یک سازمان خاص یا رویداد در این حوزه خواهد بود ک

 های گوناگون متقاعد شوند. ها و از روشها و پیامها، ایدهبه وسیله فعالیت

 گذرانندها تاثیر میکه بر پیام ییروهایو محدود کردن ن تقویت

کننده معل�ن را که در زمینه آموزش کننده و محدود)، نیروهای تقویت ۲۰۰۷( ١بارت

مشغول به کار بودند، بررسی کرد. اگر چه در یک زمینه خاص متمرکز بود،  زیستمحیط 

اما تحقیقات وی مسئله مهم شکاف بین پیام و عمل یا در این مورد، درک مسائل 

 ها مطرح کرد. های مربوط به آنی را نسبت به پیامزیستمحیط 

ی اسرتاتژیک است. ا، تنها اولین گام برای برخورد با آن به شیوهزیستمحیطشناسایی 

کند، یکی تالش اسرتاتژیک پرسنل ورزشی برای این قسمت از کتاب، دو ایده را بررسی می

ها و دیگری، برای بررسی دقیق اقدامات و تقویت کردن و محدود کردن اقدامات آن

ی در یک فضای زیستمحیط های ایده نخست؛ شامل انجام فعالیت های انجام شده.پیام

تواند به عنوان یک کانون توجه سبز تصور شود. مورد دوم، شامل ه میعمومی است، ک

ی در  زیستمحیطانتظار و یا الزام پرسنل سازمان ورزشی برای تبدیل شدن به مربیان مسائل  

 فضاهای عمومی و جوامع محلی است.

 سبز اتدر کانون توجه یاقدامات

ای به منظور درگیر زش حرفه را برای پرسنل سازمان ور  CSR برخی از کارشناسان، منطق

هایی بود ها چارچوبهای آنی بررسی کردند. از جمله یافته زیستمحیط کردن در مسائل 

در رابطه با عنارص خارجی  زیستمحیطهایی برای بحث در مورد کار که منجر به فرصت

د ای در مور (به عنوان مثال، طرفداران) شد. مطالعات نشان داد که ارتباطات فزاینده

ها وجود دارد های سازمانی و سایر چارچوبسایتی در وبزیستمحیط های تالش
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شود، ه�ن باشد چه که بیان می). مهم است آن۲۰۱۵،  ٢فال و استال؛ پی۲۰۱۳،  ١(ترندافیلوا

های پرجنب و جوش که گفته شده است (نه کمرت و نه بیشرت). با این حال، این موارد، روش

فال و (پی داشنت یک حضور دیجیتال ارزش داردچه،رفداران نیستند، گر برای دستیابی به ط

 ).۲۰۱۵استال، 

دهی ی یک مدیر ورزشی، در شکلزیستمحیط ای به انتشار کارهای های رسانهواکنش

مفاهیمی که مدیر قصد دارد ایجاد کند، نقش دارند. این انتظار وجود دارد که پرسنل 

را در مورد امکانات طرفداران حارض (به عنوان مثال:  ورزشی ابتکارات ورزشی سبز خود

های دیگر در لیگ (و یا در جای دیگری) قابل مشاهده و جذاب) نشان دهند. زمانی که تیم

شوند، پرسنل با فشارهای بیرونی زیاد ی به رسمیت شناخته می زیستمحیطدر اقدامات 

ف (مثالً هزینه) تحریک به های مختلمواجه شده و در نتیجه، حتی با وجود محدودیت

 انجام اقدامات سبز خواهند شد. 

 یزیستمحیطآموزشگران موضوعات 

های درسی مدیریت ی در برنامهزیستمحیططور که برای افزایش سطح مباحث ه�ن

ها نشان داده شده است، با توجه به پیچیدگی موضوع و یا ها و دانشگاهورزشی در کالج

؛ گرین ۲۰۱۲فال،  پیشنهاد یک روش خاص بسیار دشوار است (کاسپر و پینحوه آموزش آن،  

ای لزوماً وسیله  ی،زیستمحیطدرک مسائل  ).  ۲۰۱۱،  ٤مالن و چارد ؛۲۰۱۵و همکاران،    ٣هالگ 

بسیاری از مدیران ورزشی، بنا به های زیست محیطی است. خودکار برای اقدام به روش

های پایداری را شود، آموزشامل بیرونی مربوط �یدالیلی که عموماً شخصی بوده و به ع

تواند برای ایجاد فراگیری این مباحث میکه  گذرانند. این در حالیست  �یتا سطح پیرشفته  

 مورد استفاده قرار گیرد.پایدار   یزیستمحیط راهربدهای
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های آموزشی مدیریت ورزشی نشان مطالعات انجام شده تا به امروز، در مورد جنبه 

ای دهد که هنوز میان درک و مترین در بین دانشجویان مدیریت ورزشی و افراد حرفهیم

فال و ؛ پی۲۰۱۶، کالومک؛ کلیسون و ۲۰۱۵هالگ و همکاران، شکاف وجود دارد (گرین

ی به زیستمحیط). مطالعات بر روی نحوه و محتوای آموزش مسایل ۲۰۱۵همکاران، 

بینی فردی مربوط به ادند که تأثیرگذاری بر جهانهای ورزشی، نشان ددانشجویان رشته

در میان دانشجویان، به ویژه افراد مسن (به عنوان مثال، دانشجویان  زیستمحیط 

 کنند) دشوار است. تحصیالت تکمیلی که در صنعت ورزش کار می

های مدیریت / مدیریت و تفریح ورزش را در دو دانشگاه )، رشته ۲۰۱۲(  فالپیو    کاسپر

های قوی بینی کننده های شخصی پیش بررسی کردند و دریافتند که ارزش یکاییآمر

، هنجارهای شخصی مهمرتین عامل از . در حقیقتاست زیستمحیطرفتارهای مربوط به 

ه نشانگر درک و عملی است ک -دانش  -نظر تغییر رفتار فرد و ح�یت از ارتباط آگاهی 

آگاه  یزیستمحیطزیرا افرادی که از مسائل  ،نیستآور فعالیت محیطی است. این تعجب

های زیست محیطی و پایداری بیشرت مطابق با روش کنندهستند، متایل پیدا می و نگران

که این عامل، به طور مستقیم بر نشان کردند  خاطرکنند، اما کاسپر و همکارانش، عمل 

هنجارهای شخصی، نقش اثر ندارد و بار دیگر  زیستمحیطهای عملی رفتار در شیوه 

  کنند.گر خود را در این بین ایفا میمیانجی و تعدیل

توانند به سادگی اعضای سازمان را آموزش دهند یا انتظار داشته  پرسنل ورزشی �ی

ی را در زندگی مربوطه زیستمحیطعمل  -دانش  -نفعان ارتباطات آگاهی باشند كه ذی

ی در چارچوب یک زیستمحیطمورد مسائل  هنگام آموزش دیگران در خود درک کنند.

سازمان ورزشی، نیازمند یک دیدگاه شفاف برای تعیین آنچه باید آموزش داده شود یا تأکید 

ی، بلکه به شناسایی موانع زیست محیط شود، هستیم. این فرایند نه تنها به توسعه سواد می

 ). ۲۰۱۲، ١واگ و نورتونیا مشکالت مرتبط با آن نیاز دارد (مک
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کنند، که  فراهمای ی را به شیوهزیستمحیطرزشی باید ارتباط مداوم با مسائل پرسنل و 

توانند خودشان بپرسند که با چه کاری می  از آن طریق، افراد و سهامداران به طور مداوم از

فراد و به یک سازمان ورزشی کمک کنند، که این مهم از طریق آموزش و مترین مداوم با ا

های موزش مداوم). در این مورد، تکنیکشود (به عنوان مثال، آ سازمان میرس میسهامداران  

کنند، ان (مانند جامعه) به خوبی کار میکه برای توسعه طرفدار (فصاحت / بیانی) لفاظی 

تیم ما،  ی ورزشی (مثالًهاسازمانی زیستمحیطتوانند برای دستیابی به اهداف نیز می

اس باشند، آموزش دهند کارشن آن که توانند بدونها میند. آنجامعه ما) به کار گرفته شو 

 کند که از الزامات ایجاد اسرتاتژی پایدار است.تعامل شفاف و معترب را ایجاد می  ،که این امر

 ؟: چه باید گفت و چگونه آن را باید گفتصحبت کردن سبز

زیست محیطی خود متخصصان ورزشی در نهایت باید تصمیم بگیرند که در مورد کار 

های در محیط عمومی بحث کنند. با وجود بسیاری از نکات مورد تأکید پایداری در مکان

واسطه عمومی (به عنوان مثال: بازیافت، استفاده از آب) و همچنین پاسخگویی به

قراردادهای حقوقی و اجت�عی (به عنوان مثال: استادیوم ساخته شده با بودجه شهری)، 

زبان پایداری برای یک سازمان یا رویداد  القی این نقاط و در نهایت ایجادمهم چگونگی ت

های انداز و بیانیهورزشی است. از باالترین سطح اسرتاتژیک (به عنوان مثال: چشم

ها (به برای پایداری، مهم است بدانید که ساختار پیامآمیز اقدامات موفقیت مأموریت) تا

ه، انتخاب کلمه) و قالب (به عنوان مثال: به صورت حضوری، عنوان مثال: عنارص اقناع کنند

ها، دعوت به عمل) مهم ها، مثالسایت) به اندازه محتوا (به عنوان مثال: دادهمحتوای وب

شود) نیز بر نحوه شود (و برای چه کسی ارسال میهایی ارسال میپیام  هستند. وقتی چنین

باید هنگام ایجاد رد. در اینجا مراحل اساسی که گذامشاهده، فهم و عمل به پیام تأثیر می

، مورد بررسی قرار گرفته و پایداری انجام شود  یزیستمحیط های  ها و فعالیتو ارزیابی پیام

، انتخاب های مأموریت برای هدایت برنامهبیانیهانداز و است که عبارتند از: توسعه چشم

برای یک  ، و انتخاب راهربدهای مناسبباید در جامعه مورد بحث قرار گیرداطالعاتی که 

 ن.سازما
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 1انداز و بیانیه ماموریتچشمتعیین جهت: 

انداز (یعنی دامنه وسیع) و مأموریت (یعنی بیان در ابتدای راهربدهای پایداری، چشم 

). این اظهارات از ۲۰۱۰فال، مستقیم مقاصد) برای آنچه باید انجام شود وجود دارد (پی

از طریق این  گیرد.ها) که یک سازمان نشات میسرتاتژیک (یعنی ارزشمبانی فلسفی و ا

ها با شود. بنابراین، مهم است که بیانیههای سازمانی آشکار میها، فلسفه و ارزشبیانیه 

به  ی تهیه شوند.زیستمحیط های کلی سازمانی و با نیم نگاهی به مسائل توجه به ارزش

 ، ترکیب کنید.با دالیل وجودی و اهداف عالیه سازمان های پایداری راعبارت دیگر، تالش

شود که زبان مورد استفاده، هیچ راه واحدی برای تحقق این امر وجود ندارد، اما پیشنهاد می

فال، ؛ پی۱۹۹۹محور باشد، آن هم مخاطب عام و نه مخاطب خاص (آبراهامز،  باید مخاطب

۲۰۱۱.(  

ی و پایداری زیستمحیط ها، زیربنای متام تفکرات بعدی در مورد کارهای این بیانیه

ریزی و زمان مناسب اختصاص داده شود. الزم ها برنامهخواهد بود. بنابراین، باید برای آن

های سبز انجام شود. ریزی کلی اسرتاتژیک برای تالشاست مطالعه بیشرتی در مورد برنامه

دهای عملکردی در تجارت، الزم است تا ساختارهای سطح کوچک (سطح مانند سایر راهرب 

اند، درک شوند. ضمن آن که سازمانی) که برای انجام کارهای زیست محیطی ایجاد شده 

ای را بین تا بتوان مقایسه باید مورد مطالعه قرار گیرندروندهای کالن (سطح صنعت) نیز 

 ، تغییر رفتار هواداران).مل طرفدارانتعا :(به عنوان مثالانجام داد ها زمینه 

 رسانی وضعیت: انتخاب قالب و محتوای ارتباطیبه روز 

ی زیستمحیطهای ی ورزشی باید انتخاب کنند که در چه زمانی تالشهاسازمانپرسنل 

ها قرار خواهند گرفت. نفعان داخلی و خارجی تحت تأثیر این انتخابرا انجام دهند. ذی

نحوه برقراری ارتباط با هر دو گروه نیز یک الیه ارزیابی وجود دارد. یک  بنابراین، در مورد
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راهربد آن است که رویکردی سنجیده و آرام داشته باشید و پس از انجام هر اقدام 

ی، بخشی از نتایج را به اطالع عموم برسانید. حالت دیگر آن است که متام زیستمحیط 

ه حوزه عمومی منتقل کنید. اما این خطر وجود کارهای انجام شده توسط یک سازمان را ب

نفعان را گیج و رس در گم کنید، به خصوص اگر از زبان فنی، بیش دارد که مخاطبان و ذی

). حالت سوم آن است که فقط تالش کنید و چیز ۲۰۱۱فال، از حد استفاده شده باشد (پی

ی  زیستمحیطبه اهداف نفعانی که برای دستیابی زیادی به دیگران نگویید، به جز ذی

ی ورزشی با دیگری هاسازمانسازمانی بسیار مهم هستند. زمینه و ساختار هر یک از 

ی و اینکه توسط چه کسی زیست محیطمتفاوت است. بنابراین، انتخاب روند انجام ارتباطات  

نکته قابل توجه  ریزی اسرتاتژیک آن سازمان بستگی دارد.و چطور انجام شود، به برنامه

ی باید یک تعهد سازمانی باشد و هر زیستمحیط های رتباطات داخلی است، زیرا تالشا

 گذارد.ها تأثیر میشخص در سازمان باید درک کند که این کار بر شغل خاص آن

نفعان داخلی و پایداری، الزم است که آن را به متامی ذی  زیستمحیطپس از رشوع کار  

را افزایش خواهد ی زیستمحیطهای ل موفقیت تالش این کار احت�و خارجی ابالغ کنید. 

آگاهی کامل از زمان الزم برای اقدامات شناخت و    درک ومیزان  سبب باال بردن  چرا که    داد؛

نفع به اشرتاک گذاشته شود های این کار نباید با هر ذی. هر چند که متام جنبه خواهد شد

 ). ۲۰۰۷ ،واکر ؛۲۰۱۲و همکاران،  ؛ اسپکتور۲۰۱۱، فالی(پ

های اند، شامل گزارشکه توسط پرسنل ورزشی تدوین شده  شناخته شدهمنابع اطالعاتی  

های اختصاص داده شده به سایتی (به عنوان مثال: لیگ ملی هاکی)، وبزیستمحیط 

های سبز (به عنوان مثال ایگلز فالدلفیا، سنت لوئیس کاردینالز، اتحادیه فوتبال تالش

گیرند، بر اهمیت مسابقات صورت میمحل برگزاری اقداماتی که در انگلیس، آدیداس)، و 

 کنند.پایداری تأکید می
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 یزیستمحیطو اقدامات  هاامیپ یر یتفس تیشده: ماه افتیدر امیپ

گذاری طور که قبالً اشاره شد، به دلیل تالش برای برقراری ارتباط و به اشرتاکه�ن

ی، ارتباطات یک کار مشرتک است که برای اطمینان زیستمحیطهای  اطالعات در مورد اقدام

های مشرتکی ها، مشکالت و روشیدهاز پیام فرستاده شده در نظر گرفته شده است. اگرچه ا

است،  فردمنحرصبهی، زیستمحیطوجود دارد، اما از آنجا که هر مدل پایداری و وضعیت 

، ١ها به یکدیگر، بسیار چالش برانگیز خواهد بود (هرزیگ و شالتگرتعمیم جزئیات خاص آن 

تعادل ه هواداران، ). پرسنل ورزشی باید آگاه باشند که میان اشرتاک اطالعات و عالق۲۰۱۱

این یکی از دالیلی است که تغییر رفتار در ورزش نسبت به آنچه که در یک  وجود دارد.

رویداد اتفاق افتاده است (به عنوان مثال بازیافت زباله در یک حاشیه یک مسابقه ورزشی) 

 –سازمان ورزش  -تحقیق در مورد ماهیت رابطه بین هوادار بسیار چالش برانگیزتر است. 

 ، یا در بهرتین حالتهای جامعهای توسعه پیام تواند به شناسایی روشمی زیستمحیط 

هنگام رویدادها و یا در در  تا بتوان در رفتارهای طرفداران ، کمک کندراهربدهای جامع

 خانه، تغییراتی ایجاد کرد. 

 .دیخود را انتخاب کن ریدر ورزش: مس یزیستمحیطاقدامات 

های گیرد، استفاده از فعالیتیک محدوده مطالعاتی که بیشرت مورد توجه قرار می

ی برای تعامل با هواداران و پرسنل ورزشی است که یک نقش شبه فعال یا فعال زیستمحیط 

های ی سبز و دیگر سیستم هابازیتواند به شکل گیرند. این فعالیت میرا در پیش می

های یا فعالیت تی با پیامدهای مسئولیت اجت�عی رشکتهای تبلیغاپشتیبان، فعالیت 

ها هستند. نتایج اولیه ناشی از تالش برای داخلی باشد که طرفداران قادر به دسرتسی به آن

آموزش متخصصان فعلی و آینده ورزش در مورد مسائل زیست محیطی متفاوت است. با 

دام در مورد مسائل زیست این حال، ورزش به عنوان یک کل، از نظر درک جامع و اق

پرسنل ورزشی که برای پرداخنت به اهداف   ).۲۰۱۵فال،  محیطی در مراحل ابتدایی است (پی
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رسانی، های دیجیتالی مختلفی برای اطالعتوانند از سیستم کنند، می زیست محیطی کار می 

بی به تعامل از نظر دستیا ).۲۰۱۵فال و استال،  آموزش و انتشار اطالعات استفاده کنند (پی 

نفعان (به عنوان مثال طرفداران)، هیچ روش، اسرتاتژی یا بسرتی وجود ندارد که بتواند با ذی

مهم نیست که  شکلی کامل استفاده شود.ه  های محیطی زیستی بمبرای توسعه و انتقال پیا

ان مدار ، اهداف سهای سازمانزیستمحیطباید با اهداف  بلکه  ،  استفاده شود  سازوکاریاز چه  

؛ ۲۰۰۴، ١(ایسنمن ، فروشندگان) همسو باشدنفعان (به عنوان مثال: طرفدارانو سایر ذی

های ). تحوالت اخیر در رسانه۲۰۰۲و همکاران،  ٢؛ ریکاردسون۲۰۱۵فال و استال، پی

های سازمانی به مناطق جدید اجت�عی، دیجیتالی و ارتباطی برای برقراری ارتباط پیام

سایت یا هر فضای بوک، محتوای وباهمیت دارند. بسرت ارتباطی چه توییرت، چه فیس 

ها درک و دریافت این پیام  ها به نحوههای توسعه و ارتباط پیامدیجیتال دیگری باشد، روش

 نفعان مختلف (به عنوان مثال: طرفداران، فروشندگان) وابسته است. توسط ذی

هر دو آشکار و  -ها برای انجام این کار، مهم است که به یاد داشته باشید که پیام

به عنوان مثال، مرصف زیاد کاغذ برای یک رویداد ورزشی، به هیچ مهم هستند.  -ظریف 

هم پیوسته در مورد ی نخواهد بود. برای این کار، تفکر سیست�تیک و بهزیستمحیطعنوان  

ها)، اجرا (به عنوان مثال: ریزی (مثالً اهداف)، سازمان (به عنوان مثال: تاکتیک برنامه

 ها) و اقدامات موفقیت (به عنوان مثال: معیارها) مورد نیاز است. تاکتیک 

 گیریهجینت

کنند که مسائل می که پرسنل سازمان ورزش انتخاب میبه طور خالصه، هنگا

ریزی اسرتاتژیک و عملیات سازمانی خود اضافه کنند، ی و پایداری را به برنامهزیستمحیط 

کنند. زبان مورد استفاده در نفعان خود ارتباط برقرار هاست که با ذیاین وظیفه آن

های استفاده از تعامل و بازخورد باید افزاری برای انتشار و راهرسانی، بسرتهای نرمپیام
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میز بنشینند. این فصل نکات کلیدی در مورد یک  دورنفعان واقعاً ایجاد شود تا همه ذی

، فاکتورهایی را شناسایی کرده است عمومی ارتباط را بررسی کرد. دوم  ها و اسرتاتژیظیلفا

در کند. ذیر و محدود میپد ورزش و مسائل محیط طبیعی امکانکه توسعه پیام را در مور 

ای از مفاهیم تاکتیکی ابتدایی یا بنیادی را برای کمک به مدیران ورزشی نهایت، مجموعه

نکته آخر اینکه، ماهیت در شناسایی اسرتاتژی خود در مورد این مسائل مورد بحث قرار داد.  

نفسه فیهای ارتباطی پایداری به این معنی است که تالشو کار  زیستمحیطپایان بی

، صمی�نه و شفاف برای به اشرتاک گذاشنت اطالعات بازاریابی نیست، بلکه یک روش روشن

تیابی به بازدهی بیشرت از ریزی و عملیات برای دسمهبا سهامداران و تغییر واقعی برنا

 ت. و پایداری اس  یزیستمحیطهای گذاریرسمایه 
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 ۹گفتار 

 ورزش قیاز طر یابیبازار یدار یپا

 بازار هدف  نشیب تیاهم

 1کالومکبه قلم: گالن تی. تریل و بریان پی. 

موضوع به یک موضوع رایج برای گفتگو تبدیل شده است. این ی زیستمحیطپایداری 

های فسیلی به منابع تجدیدپذیر بحث تغییر اقلیم و انتقال وابستگی ما از سوخت شامل

جنبشی برای  ،ی غیردولتیهاسازماندر میان امروزه،  باشد.پس�ند میانرژی و کاهش 

متامی از ادغام پایداری به ناشی  یزیستمحیط ارتقای ظرفیت مزایای اقتصادی، اجت�عی و 

  .)۲۰۰۵و همکاران،  ٢وود(هوپ است گیریشکلدر حال  تمحصوال  عملیات و توسعه

املللی املللی کمیته بیندر پاریس، کنفرانس بین COP21�نند هاملللی های بینانجمن

پایداری   اندتوانسته  »سبز  هایاجالس اتحاد ورزش«و    زیستمحیطاملپیک در مورد ورزش و  

نیز ی ورزشی هاسازمان. ندنتبدیل کرا به خط مقدم بحث در صنعت ورزش  یزیستمحیط 

با اجرای ابتکارات پایداری زیست محیطی، مانند مدیریت پس�ند (به عنوان مثال: بازیافت، 

. در اندها واکنش نشان دادهبه آن های مدیریت آبکمپوست)، مدیریت انرژی و برنامه

اند اندازی کردههای پایداری جامعی را نیز راهپینحتی کم هاسازمانواقع، برخی از 

 ، به مزایایهاییبرنامه چنین با اجرای ،هاسازمان این ).۲۰۱۶و همکاران،  کالومک (

 هایتالشگونه با وجود این متاسفانه . دست یابند یزیستمحیطو  ی، اجت�عیاقتصاد

درگیر کردن  جهتجامع پایدار  اقداماتبرای انجام  مدیران ورزشی بسیاری از، فعاالنه

داران طرفبنابراین،  .عملکردی کند و منفل دارند(به ویژه طرفداران) ورزشی  نفعانذی

 
1- Galen T. Trail and Brian P. McCullough 
2- Hopwood 
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ی، مردد زیستمحیطهای پایداری کنندگان) در انجام تالشورزش (به عنوان مثال، مرصف

اجت�عی). بر این اساس، و از هستند (چه در ارتباط با ورزش و چه در ارتباط با زندگی 

ها را برای رشکت در توان آنها نیستند، چگونه میجا که طرفداران درگیر این گونه تالشآن

 این امر ترغیب کرد؟

ی ورزشی دارای مزیت ذاتی در هاسازمان)، ادعا کردند که ۲۰۱۶و کلیسون ( کالومک

با توانند ی ورزشی میهاانسازمهای پایداری هستند. جلب مشارکت مردم در فعالیت

یعنی فردی که طرفدار  استفاده از نفوذ تیم خود، بر روی رفتار طرفداران تاثیر بگذارند.

ها و های تیم خود، برای رشکت در کمپینیک تیم خاص است، ممکن است تحت تأثیر پیام

والً در میان با این حال، این اسرتاتژی معمیا رشکت در رفتارهای ویژه پایدار قرار گیرد. 

ها های پایدار و یا کمپینمتخصصان بازاریابی ورزشی در هنگام برقراری ارتباط برای تالش

قبیل از شاید علت این امر بیشرت مربوط به این واقعیت است که این شود. استفاده �ی

بازدهی با  های بازاریابی  کمپینممکن،  به بهرتین نحو  و  که چگونه  دانند  ، احت�الً �یمدیران

 ، به دلیل عدم مشارکت طرفداران،ایحرفه این محدودیت. را اجرا و ارزیابی کنندپایدار 

آنچه که به درستی  ،در واقعارزشمند شود.  اقدامات پایدار گیریعدم شکلتواند باعث می

گونه ، و نه تالش برای پایداری. تا همین اواخر هیچ ارتباطات است اسرتاتژیاجرا نشده، 

در بازاریابی پایدار  هایایجاد کمپین چگونگیی ورزشی در مورد هاسازمان برای راهن�یی

  دسرتس نبوده است.

بار این مسائل را بررسی کردند، هنگام ارزیابی ابتکارات که برای اولین پیشین محققان

؛ کاسپر و همکاران، ۲۰۱۲فال،  یج متفاوتی رسیدند (کاسپر و پیهای پایداری به نتاو فعالیت 

ی هابازیو همکارانش، تأثیر    کاسپر).  ۲۰۱۱؛ مک کالگ و کانینگام،  ۲۰۱۳؛ مک کالگ،  ۲۰۱۷

ی سبز، معموالً به هابازیرفتار پایدار متاشاگران ورزشی بررسی کردند.  متایالتسبز را بر 

رزشی برای تعامل و آموزش متاشاگران در مورد سازمان عنوان یک �ایشگاه در یک رویداد و 

ی سبز یک تالش اولیه خوب است، اما به دلیل هابازیگیرند. رویکرد  مورد استفاده قرار می

طرفه با طرفداران، محدود است. پیشنهاد شده است که برای برقراری ارتباطات ارتباط یک
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ها ن مترکز کرد، تا تغییر رفتاری در آنهمیشگی، الزم است تا به طور مداوم روی طرفدارا

 ارتقا یابد. 

ترین نتایج تحقیقات بر تغییر رفتار طرفداران بود. مثربخشمتمرکز    ،گکالمک  تحقیقات

در رویدادهای ورزشی  قصد داشتندکه  رفتاری متاشاگرانی بود هایاو، شامل محدودیت

های خارجی این امکان برای دیتاز خود نشان دهند، اما به دلیل محدو رفتارهای پایدار 

اثربخشی بازاریابی  ،)۲۰۱۵( و همکارانش مارتیناز سوی دیگر،  ها وجود نداشت.آن

هایی که توسط تالشه را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  اجت�عی مبتنی بر جامع

به هواداران یداری را های پاشود تا مستقی�ً پیام ی مختلف ورزشی انجام میهاسازمان

های در استادیومبه ویژه  هستند و محدودیت دسرتسی دارند.، اغلب پرهزینه منتقل کنند

نفر را  ۱۰۰،۰۰۰تا  ۳۰،۰۰۰توانند بیش از رویدادهای ورزشی میهنگامی که بزرگ و یا 

 .جذب کنند

 ارتباطات یاسرتاتژ  هچرخ

 ه چرخ«را بر اساس  )٢CSW( »اسرتاتژی ارتباطات هچرخ«)، اصطالح ۲۰۱۶( ١تریل

و توسط یانگ مطرح شده بود، ابداع �ود. او این  ۲۰۱۰که در سال  »٣اسرتاتژی برند رسانه

های پایداری ی ورزشی در ایجاد و ارزیابی فعالیتهاسازمانچارچوب را برای کمک به 

جداسازی بازار ی ورزشی باید برای برای هاسازمان، هاین چرخدر مرحله اول پیشنهاد کرد. 

انجام دهند. هنگامی که سازمان درک را  تحقیقات کافی    ،و ایجاد بینش برای هر بازار هدف

های عملکرد و شاخص کافی از بازارهای هدف خود دارد، نیاز به توسعه اهداف ارتباطی

د بود. پس از ایجاد نمتفاوت خواه ،های مختلف در بخشکند، که احت�الًکلیدی پیدا می

پذیرش است. این امر مستلزم شناخنت  هایزمانبرای هر بخش سازمان نیاز به تعیین آن، 

مکان و زمانی است که مشرتیان بیشرتین میزان پذیرش پیام ارتباطی را دارند و سپس 

 
1- Trail 
2- Communications Strategy Wheel 
3- Brand Media Strategy Wheel 
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های مختلف نیز  در قسمتها احت�الًهای کمپین را توسعه داد. این پیامتوان پیاممی

مع�ری کمپین   ،تریلازمان باید مع�ری کمپین را ایجاد کند.  س  ،د بود. سپسنمتفاوت خواه

در هر نقطه ممکن را  ) بهرتین تجربه طرفدارطرحی که در آن هر مشرتی (یا  «را به عنوان  

ه است. در مرحله بعد، ایده کمپین بازاریابی تعریف کرد  »داردمسیر مرصف کننده    ازمتاس  

) اشاره کرد، تقویت زمانی اتفاق ۲۰۱۵( ١شایرویلطور که (پیام) باید تقویت شود. ه�ن

های اجت�عی برای به اشرتاک گذاشته شود، چه از طریق شبکه«افتد که پیام ارتباطی می

. رسانجام، در آخرین مرحله، سازمان برنامه را اجرا »بازاریابی، چه تبلیغات دهان به دهان

ای و چگونگی زنده های رسانهحلها از طریق راهاسرتاتژیچگونگی اجرای  «این به   کند.می

این موارد، مراحل و جزییات اجرای چرخ اسرتاتژی  .اشاره دارد »سازیهای فعالدهشدن ای

 ارتباطات بودند. 

با این حال، کل چرخه اسرتاتژی ارتباطات بر اساس درک سازمان ورزش از بینش بازار 

زمان ورزشی تحقیقات بازار را انجام نداده باشد و از هدف در مرحله اول است. اگر سا

های بعدی بیهوده است. بنابراین، های آن آگاهی نداشته باشد، در آن صورت، تالشبخش

های پایداری و ارتباطات خواهد این گفتار از کتاب، به چگونگی درک بازارهای خاص کمپین

 پرداخت.

 داریپا نیکمپ ریمس

کنندگان اشاره کردیم کمپین پایداری برای طرفداران / رشکت پیش از این ما به مسیر

ی ورزشی هاسازمانکنیم تا جا به طور مفصل در مورد آن بحث می). در این ۱-۹(شکل 

در رویدادهای ورزشی، در  کنندهمشارکت توالی مراحلی را که طرفدار یک تیم، یا یک 

 ا دارد یا خیر؛ درک کنند.تعیین اینکه آیا قصد مشارکت در یک کمپین پایداری ر 
 

 
1- Wilshire 
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 کنندگان مسیر کمپین پایداری برای مشارکت .۱-۹شکل 

) و ۲۰۱۰( انگیکننده مرصف یرا براساس راهکارها یدار یپا نیکمپ مسیر) ۲۰۱۶( تریل

، طراحی کرد. بر این ابهمش  موارد  گری) د۲۰۱۲(  1پیتیو    بلز  یدار یمدل پا  یهادهیابا  ادغام  

ی ورزشی است. هاسازماناساس، درک مسیر؛ نخستین گام در ایجاد بینش بازار هدف برای  

مخاطب را در هر یک از مراحل درک کند، آنگاه، سازمان اگر سازمان بتواند نحوه پیرشفت 

 د. توسعه دهتر و بهرت  طور قابل توجهی آسانهرا ب  اسرتاتژی ارتباطهای  هچرخ  سایرتواند  می
 

گیرد. در مرحله قرار میبحث مورد هر یک از مراحل مسیر  ،طور خالصهبهدر ادامه و 

 ، خانواده وها، دوستاناز طریق ارتباطات سازمان ورزشی، رسانه کنندهمشارکت، «آگاهی»

، هیچ اتفاق دیگری شود. بدون آگاهی از این کمپینپایداری آگاه می کمپین غیره از

رشوع   کنندهمشارکت،  » است. در این مرحلهگیری ذهنیمرحله دوم، «در رخ دهد.    تواندی�

مرحله بعدی، «بررسی فعال» کند. جستجوی اطالعات در مورد کمپین میبه تحقیق یا 

پیرشفت کند. در این   »بررسی فعال«در مرحله    کنندهمشارکت  امیدواری آن است کهاست.  

به آن نیاز   مشارکتیا عدم    مشارکترا که برای تعیین    متام اطالعاتی  کنندهمشارکت  ،مرحله

نظرش در مورد کمپین مثبت است یا ، در اختیار دارد و تصمیم خواهد گرفت که آیا دارد

الیت یا در فع کنندهمشارکت، جایی که » استگیری، مرحله «تصمیم مرحله بعدیمنفی. 

 د یا خیر. پایداری رشکت کن کمپینگیرد تا در رویداد در واقع تصمیم می

 
1- Belz & Peattie 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

رود (به عنوان می، به مرحله اولیه مشارکت، ر او تصمیم به مشارکت داشته باشداگ

به جای پرتاب کیلومرتی  ۵هنگام طی کردن یک مسافت  خودهای زباله بازیافت ،مثال

ود کند، میزان رضایت خمشارکت میبار طور که فرد برای اولینها بر روی زمین). ه�نآن

شود که وی کند. با این کار مشخص میپایداری را نیز ارزیابی می  مپیناز مشارکت و این ک

به دست   یتجربه خوبآن که    یا خیر. با فرض  کندرکت میامش هم  در آینده (مرحله بعدی)  

کمپین  ، شخص امیدوار است که به رشکت در اینبودهفرسا نچندان طاقتو  آورده است

از تغییر سبک   بخشی، رفتارها بارهچندین موارد، پس از مشارکت  ادامه دهد. در برخی

شه بازیافت (و شود و فرد همیه رفتار به صورت خودکار انجام می، جایی کشوندمی  زندگی

، سطح رضایت با افزایش میزان مشارکت،  دهد. عالوه بر اینیا هر چیز دیگری) را انجام می

را نیز تشویق به ح�یت از این کمپین �اید. یگران او باید افزایش یابد و همچنین باید د

  کننده، تشویق و مشارکت، سازمان در حال ایجاد و حفظ رابطه با این فرآینددر طول 

  ).۲۰۱۱(تریل و کیم،  ح�یت از او و ایجاد یک رابطه قابل اعت�د و دلسوزانه است

یر کمپین پایداری کننده خود در مسهنگامی که سازمان ورزش از پیرشفت مشارکت

های بازار است که بیشرت در مورد بخشو بینش مطلع شد، گام بعدی کسب اطالعات 

خواهد در این کمپین رشکت کند. متأسفانه، این مسیر کننده میسازمان بفهمد چرا مشارکت

مشارکت افراد را شناسایی کند. بنابراین، ما برای توضیح  کند تا انگیزهبه سازمان کمک �ی

در  تریلکه توسط  »١طرفداران ورزشی یمدل رفتار پایدار «استدالل در مورد مشارکت، به 

 شویم.ارایه گردیده است، متوسل می ۲۰۱۶سال 

 ی طرفداران ورزشیدار یمدل رفتار پا

 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵های در سال تریل) توسط SFSBمدل رفتار پایداری طرفداران ورزشی (

های فکری موجود بنا شده است. از جمله های مختلف و چارچوبمیالدی بر اساس نظریه

توان ها در تدوین نهایی مدل خود استفاده کرده بود، میهایی که او از آنها و مدلنظریه

 
1- Sport Fan Sustainability Behavior Model  
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  - )؛ مدل رفتار۱۹۸۶،  ١ریزی شده (آجزن و مدننظریه رفتار برنامه به این موارد اشاره داشت:

اینیس و توانایی (مک -فرصت -)؛ مدل انگیزه۱۹۹۵و همکاران،  ٢منت (گوآگنانو -رفتار 

)؛ نظریه محدودیت (کرافورد ۲۰۰۰، ٤)؛ نظریه هویت (اسرتیکر و بورک۱۹۸۹، ٣جاورسکی

کننده ورزشی مرصف) و مدل رفتار  ۲۰۱۲مدل رفتار پایداری (بلز و پیتی،    )؛۱۹۸۷،  ٥و گادبی

 ).۲۰۱۵(تریل و جیمز، 

، مدل رفتار پایداری طرفداران ورزشی تریلهای ذکر شده،  ها و نظریهبر اساس متام مدل

سازی خارجی را ارائه داد. او این فرضیه را مطرح کرد که فرهنگ / زمینه، هم بر درک فعال

ها و  درونی (نیازها، شخصیت، ارزشکمپین (آگاهی، عالقه و ارزیابی) و هم بر انگیزش 

ها برای تأثیر در نگرش به فعالیت پایداری، همراه متام این جنبه   گذارد.اهداف) فرد تأثیر می

با وفاداری به برند سازمان ورزشی (نقاط دلبستگی) با یکدیگر تعامل دارند. نگرش بر 

عوامل محدود کننده، گذارد، اما این روابط توسط اهداف رفتاری خاص کمپین تأثیر می

های پس از رفتار  ها و ارزیابیرسانجام، رفتار پایدار منجر به واکنش  شوند.تعدیل می

  شود.مخصوص مشارکت در کارزار می

، بخشی از مدل رفتار پایداری طرفداران ورزشی را با کالومکو  تریلهای بعد، در سال

بر مشارکت در یک رویداد اوقات فراغت ها برای مترکز  موفقیت اصالح و آزمایش کردند. آن

، بخشی لیل ماهیت متقاطع بودن پروژه خودبه د  هاکار بردند. آنبهمایل دویدن) آن را    ۱۰(

همچنین، در این مورد خاص، فرهنگ / زمینه یا  پس از رویداد را حذف کردند. از مدل

 ،ها آزمایش کردنده آن، مدلی کنابراینب.  نکردند  ارزیابیرا    مسیرسازی خارجی  قسمت فعال

 سازی شده است.پیاده ۲-۹شکل  در
 

 

 
1- Ajzen & Madden 
2- Guagnano 
3- MacInnis & Jaworski 
4- Stryker & Burke 
5- Crawford & Godbey 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

 
 مدل رفتار پایداری طرفداران ورزشی. ۲-۹شکل 

. به طور کنندها پشتیبانی میها از مدل پیشنهادی آندریافتند که داده کالومکو  تریل

نیز بر نگرش هر دو  ، که  گذاردها تأثیر میریافتند که نیازهای شخصی بر ارزشها د، آنخاص

. دنگذار ازها مستقی�ً بر نگرش تأثیر �ی، نینسبت به کمپین تأثیرگذار هستند. با این حال

ها . یعنی محدودیتهای داخلی با نگرش نسبت به کمپین رابطه منفی داشتندمحدودیت

قاط دلبستگی ، ن. با این حالتر شودها نسبت به کمپین منفیند که نگرششو باعث می

وابستگی / وفاداری بیشرتی  کنندگانمشارکتاز آنجا که . ها داشتندبتی بر نگرشتأثیر مث

عجب نیست که با بهبود  جای ت ایجاد شد.تری نسبت به کمپین  داشتند، نگرش بسیار مثبت 

های ه باشد. متأسفانه، محدودیتدر این کمپین نیز افزایش یافتمشارکت  قصد    ،نگرش افراد

به میزان قابل   د و احت�ل مشارکت رانکنت در کارزار ایجاد میبرای مشارکخارجی موانعی  

در مشارکت (تقریباً ناچی) ، تأثیر بسیار کمی . رفتارهای گذشتهدندهتوجهی کاهش می

 قسمت از مدل).  نیکند (حداقل ایکار مخوب نشان داد که مدل  جینتا نیا د.داشتن

 گیرند:میموارد ذیل مورد بحث قرار  ،ادامهدر 

 ی حضور دارند.دار یپا کمپین ریمسکجای در  کنندگانمشارکت 

 بازار یهابخش جادینحوه ا 
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 هاداده لیو تحل هینحوه تجز 

 جینتا رینحوه تفس 

 ها. نیکمپ جادیا ینحوه استفاده از اطالعات برا 

(یک سازمان   برای این منظور، نیاز به �ونه آماری مناسب است. توسط یک سازمان ورزشی

  رشکت کننده   ۷۰۰، اطالعات بیش از  کند)ریت میغیرانتفاعی که یک مسابقه دویدن را مدی

، اما آوری شدشد. مقدار زیادی داده جمعآوری در مسابقه پیش از رشوع مسابقه جمع

خارجی (آگاهی، عالقه   هایهایی در مورد فعالیتتار شامل دادهگفاطالعات مربوط به این  

وابستگی (به نام  /وفاداری، رش به کمپین، نگها)ی)، انگیزه داخلی (نیازها و ارزشو ارزیاب

، رفتارهای  ها (درونی و بیرونی)جامعه)، محدودیتبه  و    زیستمحیطبه  ورزش،  به  ،  تجاری

 بوده است.  آینده متایالتو  اولیه

و در مسیر کنندگان ادر ابتدا، به مشرتی (سازمان ورزشی) نشان داده شد که مشارکت

اطالعات کمپین پایداری کجا قرار دارند. یک جدول در اختیار مشرتی قرار داده شد و 

 ۵/۳۶كه  ، بیان شدشد. به عنوان مثال ههر مرحله با مشرتی در میان گذاشتمربوط به 

ی پایداری در طول اجرا کمپیناز  آگاهیهیچ  مسابقه دوکنندگان در مشارکتدرصد از 

به منظور کاهش  آوری زباله و یا استفاده از دوچرخهبه طور مثال: جمع( شتندندا مسابقه

 ۸۸، ها آگاه شدندگان از این کمپینکنند مشارکت، هنگامی که ). با این حالتولید کربن

موافق شود  با این ایده که دویدن باعث یک اقدام عملی در جهت پایداری میها  درصد آن

درصد از کل   ۶/۴۱، تنها  ها آگاه بودنددرصد مردم از این کمپین  ۵/۶۳  با وجود آنکه.  بودند

بررسی «رای ارزیابی مرحله ب ها رشکت داشتند.د تا حد قابل توجهی در این کمپین افرا

مقابله با تولید مند به کنندگان عالقمشارکتدرصد از  ۴۳که فقط  شد، مشخص »فعال

درصد اظهار  ۹۲ز ، اما بیش ابودندمسابقه)  فقط درنه و طور کلی (به  ١منواکسید کربن

سازمان ، به رسانجام در محیط رها نکنند.های خود را داشتند که عالقمند هستند زباله

 
ھای جایگزین برای تولید و انتشار کربن  ھا بھ دنبال روشرود کھ افراد یا سازمان مواقعی بھ کار می این اصطالح در  - 1

ھای فسیلی. مثال دیگر آن کاربرد دوچرخھ بھ  ھای پاک بھ جای سوخت در جو ھستند. بھ طور مثال استفاده از انرژی
 جای استفاده از اتومبیل است (توضیح مترجم).
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 ۴۳در  مقابله با تولید منواکسید کربنکه گرچه عالقه عمومی به  ورزشی نشان داده شد

اقدامی در جهت مقابله تولید درصد قصد داشتند  ۳۲، اما فقط درصد از مردم وجود دارد

اعالم درصد    ۹۳، به مسیر اجرا بروند). با این حالها  (اگر آن  انجام دهند  با منواکسید کربن

کنند. بر های خود را بازیافت میدر صورت اجرای برنامه در هفته آینده، زبالهکه  کردند

 یک برنامه خواهیم بود، به نحویطرحی  درمشرتی کمک به به  قادر، این اطالعاتاساس 

، این طرح به بعدی شود. عالوه بر این هایاجرای کمپینای که باعث افزایش آگاهی بر 

، توجه فعال و مشاركت را تواند انگیزه(سازمان ورزشی) نشان داد كه چگونه میمشرتی 

 د.افزایش ده

تجزیه ای استفاده شد.  تر، از روش تجزیه و تحلیل خوشهدر ادامه، به منظور تحلیل قوی

نقش اجزا و عوامل موثر مشخص شود. بدین منظور، شش ای کمک کرد تا و تحلیل خوشه

عبارت بودند از: «بازدیدکنندگان عدالت  مورد بررسی قرار گرفت. این شش گروه گروه

 »معمولی«افراد  )»،RfSs( پایداری«فعاالن ، «افراد ناآگاه»، ان»)»، «وفادار 1SJVsاجت�عی (

ها، نیازها، ارزشاز نقطه نظر  گروهشش  این )».LRCه (های محلی دوندفرهنگ «و 

شناسی) و تا (جمعیت ، فرهنگ ها، رفتارهای گذشتهخارجی، محدودیت هایفعالیت

رسی روابط خاص از همبستگی برای بر ند. ها متفاوت بودآن متایالتها و حدودی نگرش

 شد.میان موارد استفاده 

به  ۳/۰تر از های بزرگهمبستگی های نسبتقط ف ،)سازمان ورزشیمشرتی (برای 

درصدی وجود  ۹دهد که حداقل یک واریانس مشرتک نشان می زیرا کشیده شد.تصویر 

با  سازمان ورزشی، برای ر که واریانس کمرتی را توضیح دهدتهای کوچک. همبستگیدارد

در روابط بسیار وقت و تالش) در واقع، بازدهی (بازگشت رسمایه، د بود و نارزش نخواه

رد نیز به اندازه درصد در بعضی موا  ۹، ممکن است  در حقیقت.  خواهد بودو ناکافی  ناچیز  

به  ۴-۹و  ۳-۹های ). بدیهی است که نشان دادن شکل۴-۹و  ۳-۹کافی بزرگ نباشد (شکل 

ها را گیج ها کمک کند، آنمشرتی (سازمان ورزشی متقاضی) احت�الً بیش از آن که به آن

 
1- Social Justice Visitors 
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اند که در ایجاد انتخاب شده هایی از این اطالعاتتنها بخشبنابراین،  خواهد کرد.

های پایداری موثر برای آن بخش خاص، بسیار باارزش باشند. سپس، چندین شکل کمپین 

تر ایجاد شد که روی یک رفتار خاص برای آن بخش متمرکز درک تر و قابلبسیار کوچک 

گردد. با این حال، مترکز ترسیم می ۵-۹شده است. به عنوان مثال، یک شکل ه�نند شکل 

 نیست، اگرچه این رقم برای مشرتی در نظر گرفته شده است.  تنها روی عدد و رقم

 ترتیب است:بدین ، دریافت گردیدکه از مدل ای آنچه خالصه

، )منواکسید کربنکربن ( مقابله با تولید هزینه که دریابندهر چه این گروه بیشرت 

ی آن متایل نشان در آینده نسبت به اجراآنکه  ، احت�ل  بیشرت خواهد بوددر مسابقه  

محدودیت یک خوشبختانه، میانگین امتیاز هزینه به عنوان  کمرت است. دهند،

؛ کمرتین میزان متام M= ۳۰( ) نسبتاً پایین بودمقابله با تولید منواکسید کربن(

احت�ل آنکه با افزایش عالقه نسبت به مقابله با تولید کربن، ، ها) همچنینبخش

شان دهند، بیشرت است. به مقابله با تولید کربن عالقه نافراد بیشرتی در این بخش 

مقابله ، عالقه به هر چه نیاز به همبستگی خانوادگی بیشرت شده بود، عالوه بر این

 یابد.با تولید کربن نیز افزایش می

) که ی(مشرت  هاسازماندهد که یارائه م یاها را به گونهافتهیاز  یمرور کل کی منت فوق

 ند. ناطالعات را درک کبتوانند ، نداشته باشند یآمار دانش ممکن است 

حاصل از کربن  مقابله با تولید اندکهزینه تشویق و ترویج شود: آنچه توصیه می

در مسابقه کربن  خود در مقابله با تولیدچه این گروه نسبتاً از توانایی دویدن. اگر 

اهش هزینه انجام ک  ،حل آسان برای این مسئله، اما یک راهدرصد)  ۶۵دو آگاه بود (

های فعلی. مورد دوم در این خصوص آن است که باید بر کمرت از هزینه ، حتی  است

  چگونگی سود بردن خانواده از این روش مقابله با کربن مترکز شود.
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گیرند بسیار نکته: در صورتی که متام متغیرهای مورد بررسی، در یک شکل قرار می

شوند. به همین دلیل، مدل به دو بخش تقسیم شده است تا درک مفهوم پیچیده و مبهم می

 ). ۴-۹و  ۳-۹تر شود (شکل آن آسان

 رفتار بینیمثالی ساده از پیش  .۵-۹شکل 

 

 
 خاص رفتار بینییشاز پ ایپیچیدهمثال  .۶-۹شکل 

 
های ، یا شاید توصیهنکندکند یا    ییها را اجرااند توصیهتو بدیهی است که سازمان ورزشی می

بدیهی است که این یک مورد .  توانند اجرا شوندکه می  باشندهایی  ایدهساز  سببارایه شده  
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متام موارد آسان نیست. توضیح . مشرتی و توضیح آن بودبه کامالً ساده برای نشان دادن 

  .)۶-۹شکل تر وجود دارد (ا یکی از موارد دشوارتر و پیچیده جدر این

 

ها قصد دارند دفعه دیگر که در این مسابقه بیشرت این گروهآنچه ما از تحقیق یافتیم: 

انجام این هایی برای های خود را بازیافت کنند، اما محدودیتکنند، متام زبالهرشکت می

 کار وجود دارد.

 کنند که وقت پیدا کردن یک سطل بازیافت را ندارند، احت�ل ها فکر میاول، اگر آن

د، نکن. البته تعداد افرادی که این گونه فکر میکمرت است  ،هاآنانجام بازیافت توسط  

 است.  کم

 گاهآن، کنندمیآوری جمع را های آنانزباله کارگرانکه کنند ها فکر می، اگر آندوم 

درصد افراد  ۵۰. در حدود کمرت استبازیافت انجام دهند، گروه که این احت�ل این 

 کنند.این گونه فکر می

 احت�ل  به ،بیاندازند نیزم یخود را بر رو  یهازباله دویدن هنگامها در سوم، اگر آن

کار را انجام  نیها ادرصد آن ۳/۹حال، تنها  نیبا ا متایل به بازیافت دارند.کمرت  ادیز

 دهند. یم

 داشت:ها وجود آن یهازباله افتیباز یمثبت برا یهازهیاز انگ یبرخ

 احت�ل   بهها  ، آنکندبه رفتار پایدارتر ترغیب میمردم را    دویدنها فکر کنند که  اگر آن

 در بازیافت مشارکت خواهند داشت. شرتیب، ادیز

 مشارکت آنان ) داشته باشند، احت�ل ی و فداکاری(مهربان انهرخواهیخ یهااگر ارزش

 در بازیافت بیشرت است.

 مشارکتشان در بازیافت  داشته باشند، احت�ل  عالقه    یخانوادگ  یهمبستگ  به  هااگر آن

 بیشرت است.

 مناسب قرار دهند، مربوطه و خود را در ظروف  یهازباله، معمولبه طور ها اگر آن

  زیاد، متایل بیشرتی به مشارکت در بازیافت دارند.احت�ل  بهها آن
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  :شودمی هاه یتوصچه آن

  ،سطل  ی درخود را به درست یهاگروه به طور معمول، زباله نیجا که ااز آناول

مواردی که ارتباط  یمترکز بر رو ، دندهیقرار م ها)درصد از آن ۹۳( بازیافت مربوطه

به  رقم این مشارکت که کندیکمک مدهد، میان دویدن و رفتار پایدار را نشان می

 برسد.درصد  ۱۰۰

 تر از تر و فداکارانهکه بازیافت زباله عملی مهربانانهی مبنی بر اینیهاامیدوم، پ

ردمی ویژه آن که این عمل بر بینش و ادراک مبه انداخنت زباله بر روی زمین است. 

 کنند، اثر مثبت دارد. که در طول مسیر مسابقه فعالیت و یا زندگی می

 ،ها برای تواند به خانوادههایی درباره این موضوع که بازیافت چگونه میپیام سوم

  داشنت جهانی بهرت کمک کند، نیز موثر هستند.

 کند. معموالً  افتیدرما  از  تواند می  یاست که مشرت   یاطالعات زانیم  نیکمرت  ،اطالعات  نیا

 برای ایجاداطالعات  نیدر مورد نحوه استفاده از ا یشرت یب ییراهن� انیمشرت اکرث

  ری نیاز دارند.دایپاهای کمپین 

 1های کلیدی عملکرداهداف ارتباطی و شاخص

کنیم تا با استفاده از گیری از چرخه راهربدی ارتباطی، به مشرتی کمک میبا بهره

های کلیدی عملکرد استفاده کند. گیری اهداف ارتباطی و شاخصتحقیقات بازار برای شکل

)، اکتفا به تحقیقات بازار برای توسعه اهداف ارتباطی کافی ۲۰۱۶( لاتریمطابق با نظر 

کار گرفته شوند. در این میان، ها باید در قالب اهداف ارتباطی سازمان بهچرا که آننیست.  

های ساده برای ایجاد اهداف ارتباطی، استفاده از مسیر کمپین پایداری و یکی از روش

به طور مثال: در کند. ا در طول مسیر مشخص میاطالعاتی است که جایگاه هر بخش ر 

درصد افراد از اینکه دویدن در  ۲/۷۱بخش بازدیدکننده عدالت اجت�عی، مشخص شد که 

 
1- Key Performance Indicator 
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 ۳/۴۲دهد که  گیری یک اقدام پایدار است، آگاه بودند. همچنین، نشان میتالش برای شکل

ای برای کاهش میزان یدهدرصد افراد در گذشته در هیچ مسابقه دو رشکت نکرده بودند و ا

توان با آموزش دفن زباله از طریق بازیافت و کمپوست نداشتند. نتایج بیانگر آن بود که می

افراد درباره کمپین، بخش عالقمند به کاهش دفن زباله را افزایش داد و این احت�ل وجود 

سابقه بشوند. دارد که بخش زیادی از افراد، تابع رفتار پایداری در خالل برگزاری یک م

طور که در این تحقیق نیز مشخص شد، بخش قابل توجهی از افراد متایل داشتند که ه�ن

 کنند، زباله و پس�ند خود را کاهش دهند. در نوبت بعدی که در مسابقه دو رشکت می

توانیم به مشرتیان ورزشی در برقراری اهداف ارتباطی در نتیجه، با این قبیل اطالعات می

 های بازار کمک �اییم. ای هر یک از بخشخاص بر 

 نیکمپ طراحی

طرحی که در آن هر مشرتی (یا هوادار) «کمپین را به عنوان  طراحی)، ۲۰۱۶( تریال

تعریف کرد. برای  »بهرتین تجربه ممکن را در هر نقطه متاس با مسیر مرصف کننده دارد

هر بخش را گرفته و انگیزه  آوری شده درهای جمعانجام این کار، الزم است متام داده

های رشکت در هر نقطه از مسیر را شناسایی کنید. برای و محدودیتکمپین رشکت در 

بخش بازدیدکنندگان عدالت اجت�عی، بزرگرتین محدودیت، عدم آگاهی از دو کمپین بود. 

کل بخش حداقل در در آن صورت، ، شدمیبدیهی است که اگر این محدودیت برداشته 

ها را از این آن  توانستیممیدانیم که اگر . با این حال، میشتمسیر قرار دااول مرحله 

شدند. می ، عالقمنددر طول دویدنهای خود به کاهش زبالهها مرحله عبور دهیم، آن 

 عالقه بههای خیرخواهانه و از ارزشمتاثر ها دانستیم که انگیزه آنعالوه بر این، ما می

ها انگیزه آن نستیمتوااست. بنابراین، با قرار دادن این اطالعات، می گیهمبستگی خانواد 

را از  این محدودیت خارجیرا برای رشکت بیشرت فراهم کنیم. رسانجام، تعیین کردیم که 

دارند. های خود را به روی زمین بریزند، داوطلبان آن را بر میها زبالهبین بربیم که اگر آن

طرحی ایجاد کنیم که در هر مرحله از   توانستیماین، با استفاده از متام این اطالعات بنابر 
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بخش مسیر به این موضوعات بپردازد و در هر مرحله با این افراد ارتباط برقرار کند. این 

 شود.، تقویت ایده نامیده میارتباطی

 دهیا تیتقو

افتد که محتوای می اتفاق میهنگا«)، پیشنهاد کرد که تقویت ایده ۲۰۱۵( تشایر ویل

های بازاریابی اجت�عی به اشرتاک ش�، یا از طریق تعامل ارگانیک یا پرداختی، در کانال

باید خاطر نشان کرد که  »یابد انتقالگذاشته شود و در نتیجه به روش دهان به دهان 

ین، های گوناگونی رخ دهد. بنابراتقویت ممکن است در مراحل مختلف مسیر به روش

آوری شده و اطالعات مشرتی از مشرتی، برای بخش بازدیدکنندگان های جمعبراساس داده

 سازی شود. سایت پیادهعدالت اجت�عی تعیین کردیم که تقویت اولیه باید از طریق وب

 طرح یساز فعال

از ها اسرتاتژیاجرای  چگونگی«طرح به  این سازیفعالاشاره کرد که  )۲۰۱۶( تریال

پیشنهاد عملی کردن این . او بستگی دارد »هاعملی �ودن ایده و چگونگی هارسانه طریق

ها و مواد طرح که جزئیات متام فرآیندها، فعالیت «ایجاد یک  ،بنابراین طرح را ارایه داد.

مدنظر   »دهدیابی به اهداف ارتباطات و بازاریابی را رشح میاز دست  مورد نیاز برای ح�یت

دارند که  فرصتی ورزشی به ندرت هاسازمانو اکرث  بر استفرآیند، زمان . اینتقرار گرف

نیازمند ترکیب کردن همه  د. ایننانجام دهاین کار را باید  کار جامع انجام دهند، اما واقعاً 

مورد دویدن،   ه�ننداگر،    های بازار به صورت یک مجموعه قابل درک است.های بخشطرح

 نخواهد شد.انجام  در آن صورت،و متایل به انجام این کار را ندارد،  کارکنان داوطلب وقت

 توانند به، میاین جایی است که دانشگاهیان و سایر نهادها با استفاده از تخصص خود

 برای یک تجربه یادگیری عالی کمک کنند. شجویاندان
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 گیرینتیجه

ی زیستمحیطیداری  به طور خالصه، صنعت ورزش اکنون چندین سال است که درگیر پا

های فراوان و ابتکارات متعدد است. نیازمند درک پیچیدگی ،است. با این حال، برای تکامل

های ارزیابی تأثیر رفتارهای پایدار و همکاران، در تحقیقات قبلی به بررسی روش کالومک

، روش خاصی برای ارزیابی تریالمتاشاگران ورزشی در رویدادها پرداختند. اما تا پیش از 

های پایداری در ورزش وجود نداشته است. براساس مطالعاتی که در زمینه فعالیت

های پایداری و تشویق رفتارهای پایدار صورت گرفته فعالیتهای بازاریابی برای اسرتاتژی

ها، ها، نگرشتوان بر اساس ارزشهای خاص طرفداران را میاست، ما دریافتیم که بخش 

های خاص این امکان را برای ها شناسایی کرد. شناسایی این بخششناسی آنرفتارها و روان

اریابی ایجاد کنند که به پیرشفت هر فرد در های باز کند تا کمپین مدیران ورزشی فراهم می

 گفتار،کند. این ه اهداف یک کمپین پایداری کمک میمسیر پایداری برای دستیابی ب

های پایداری خود ها و فعالیتپارامرتهای مدیران ورزشی را برای دستیابی به توسعه تالش 

 کند. ردی آگاهانه و اسرتاتژیک بیان میاز رویک
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 ۱۰گفتار 

 مالی جدید  از پایداری برای جذب پشتیبانیاستفاده 

 1النا ال. هابرتیبه قلم: 

سیستم طراحی رهربی  )2USGBC( ساخت�ن سبز ایاالت متحده، شورای ۲۰۰۰در سال 

در اصل، اندازی کرد. شود را راه) شناخته می٣LEEDلیید (که به نام زیست انرژی و محیط

وساز و عملیات است که توسط شامل طراحی، ساخت سیستم ارزیابییک بندی لیید طبقه

تواند می. سیستم ارزیابی گیردمیبررسی قرار  صدور گواهینامه مورد منظورهب یک مرکز و

ای، طالیی شود که عبارتند از: تایید شده، نقره  از چهار سطح گواهینامهمنجر به صدور یکی  

 . ٤پالتینی  و

های سایت :  که عبارتند از شودبندی میی تقسیم ر اعتبا  بخشبه پنج    امتیازدهیتم  سسی

ی، با امتیازات ویژه و منابع، و کیفیت محیط داخل  مصالح، راندمان آب، انرژی و جو،  پایدار

از زمان آغاز به کار، لیید تبدیل به یک سیستم صدور گواهینامه  برای نوآوری و طراحی. 

طرف) را مبنی بر آن که این بنا ست که تایید یک شخص ثالث (بیشده ااملللی سبز بین

). ۲۰۱۰و همکاران،    ٥کند (مالندنبال دارد، ارایه میرا به  زیستمحیطراهربدهای سازگار با  

بر بودجه عمومی ها  برنامهو اجرای    ساخت اماکنبرای    هامجموعه  مدیراناغلب  از آنجا که  

به منظور اتخاذ محلی  جوامع نسبت بهذاتی  تعهد لزوم برخورداری از یکمتکی هستند، 

کامًال با استفاده مناسب از مالیات    راو استفاده درست از مالیات  پذیر  روش مالی مسئولیت

کند تا در زمینه امور مالی وارد میبر مدیران را فشار زیادی  موضوع  این گردد.  احساس می

 
1- Lana L. Huberty 
2- U.S. Green Building Council 
3- Leadership Energy and Environmental Design 

 http://usgbt.org/leedرجوع شود بھ  - ٤
5- Mallen 

http://usgbt.org/leed
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). ۲۰۱۰،  ٢؛ دیت�ر۰۱۳۲و همکاران،    ١ریبورن(  زیستی رفتاری مسئوالنه داشته باشندو محیط

پاسخ، برخی از  و در انداین فشارها را تجربه کرده هامجموعه طی دهه گذشته، مدیران 

لیید امتیازدهی    سیستم  با  پروژه مطابق  چندین  گذاری درمدیران و مالکان اقدام به رسمایه

 اند.زیستی کردهو با رعایت استانداردهای محیط

شدن از فشار مربوط به تعهدات مالی، ناچار به جستجو ها برای خارج  مدیران مجموعه

گذاری سبز (مطابق با استاندارد لیید) هستند.  برای رسمایهبرای یافنت راهکارهای مناسب 

پشتیبانی مالی عضویت، فروش  حقو  فروشیتبلینظیر سنتی  یدر کنار منابع درآمد

در نظر گرفنت این  است. با رحمط بالقوه عنوان یک روش تولید درآمد) نیز بهاسپانرسی(

 ورزشی هایمجموعه در زمینه یک استاندارد خاص و منحرصبفرد گواهینامه لیید نکته که 

تواند صدور گواهینامه لیید میمورد آنکه چگونه  در    اندکی  ، تجربه و دانش مشرتکباشدمی

ورزشی را  انبازاریاب. فقدان دانش، به کار گرفته شود، وجود دارد برای جلب پشتیبان مالی

 برای های تجاری را)، فرصتمانند لیید( نوآورانه سبزهای طرحکشد. به چالش می

در هنگام جستجو برای یافنت گذاری را  سازد و امکان رسمایهفراهم میمتخصصان بازاریابی  

 ست. ها متمرکز اکانون توجه این گفتار نیز بر این گونه فرصت.  کندپشتیبان مالی ایجاد می

 مبانی  یبررس

در روند گواهینامه لیید که های تجاری فرصتتر از عمیق یدرک دست یافنت بهبرای 

مورد بازاریابی ورزشی  کند، مبانی نظری و ادبیاتدرخواست پشتیبانی مالی ایجاد می

روند بازاریابی سبز، بازاریابی مربوط   ی ه�نندموضوعات خاصبررسی قرار گرفت که شامل  

 مناسب و مدیریت بازرگانی بودند. مالی پشتیبانی و  به علت

 
1- Rainborn 
2- Dittmar 
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 روندهای بازاریابی سبز

برای حفاظت از کننده را به عنوان یک اقدام متعادل مراقبت ها به طور سنتی ترشک

مدل تحقیقاتی که توسط   در  .گیرنددر نظر میسهامداران   راضی نگهداشنتو    زیستمحیط 

ها با آنو بازده سهام  یزیست محیطرشکت  ۳۲۷ارایه شد، ) ۱۹۹۷( و همکاران ١فلدمن

 ی بودند،زیستمحیط هایدارای فعالیتهایی که یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. رشکت

معتقد بودند که گذاران شدند. عموماً رسمایهبا بهبود وضعیت مالی روبرو میاغلب 

و برای اقدامات مشابه کمرت د کننوارد می زیستمحیط  به یکمرت  های سبز آسیبرشکت

هایی که گیرند. مطالعات دیگر نیز تایید �ودند که بازار از فعالیتمورد شکایت قرار می

  کند.شوند، استقبال میباعث کمرت به خطر افتادن موقعیت رشکت می

رابطه با کارایی نتایج مشابهی را در  )،۲۰۰۱( ٢نوکس لو  کینگ تحقیقات بیشرت توسط

تاثیرات مثبت  البته الزم به ذکر است که مالی نشان داده است.راندمان و  یستیزمحیط 

مدیران بازار را از   است تایابد و نیاز  یها جریان �ن بازدهی به صورت خودکار به رشکتای

توانند این ها میزیست آگاه سازند. آنبر روی محیط  منفی تالش خود برای کاهش تاثیرات

اینرتنتی های  سایتدر وبها، و ارائه اطالعات دقیق  طریق تبلیغات، انتشار گزارشکار را از  

 های اجت�عی انجام دهند. و شبکه

سازد تا فراهم می هاسازمانامکان را برای این  زیستیمحیطاستانداردهای  پایبندی به

. )۲۰۰۱، ٣ربگپلونسکی و روزنها را کاهش دهند و خود را مت�یز و یا احیا کنند (هزینه 

ها با فرصت راهربدی ایجاد کند که رشکتای را  تواند ارزش افزودهسبز بودن یک محصول می

در شکل دادن فرآیند بازاریابی سبز که آن ارزش افزوده ارایه کرده است، شناسایی شوند. 

فشارهای  ها وو چگونگی اجرای آن، یک عامل نقش کلیدی دارد و آن هم درک انگیزه

 یک رشکت برای سبز شدن است. موجود بر روی 
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گسرتده و های مالی معنای تعهداسرتاتژیک به  یزیستمحیط های فعالیت معموالً،

های فعالیتهمراه با ی زیستمحیطاطالعات بر  ؛سبزترویجی ارتباطات . است بلندمدت

کنندگان را قادر فاست. اطالعات جنبه آموزشی دارد و مرص دار متمرکز واقعی و معنی 

پژوهش بر های موثرتری اتخاد کنند. ارایه شده، تصمیماطالعات سبز سازد تا بر مبنای می

 ١لیبروانبه مطالعه بازاریابی سبز توسط عالقه  باعث ایجاد خریدو متایالت روی اهداف 

از نگرش دانشجویان نسبت به خرید سبز به عنوان   این تحقیق،. در  شد  )۲۰۱۲(  و همکاران

استفاده شد. محققان دریافتند (در خرید محصوالت سبز)  کننده  معیار برای نظر مرصفیک  

از  خرید و استفادهمیل سبب افزایش  )،٢AGP( که نگرش مثبت نسبت به خرید سبز

؛ آلویت ۲۰۰۱چان،  ؛۲۰۱۰، کیم و همکاران؛ ۲۰۱۱گردد (چن و ژانگ، می سبز محصوالت

یک   زیستیهای محیط کنندگان از تالشمرصف ). بنابراین، افزایش آگاهی۱۹۹۶ ،٣و پیتز 

کننده مرتبط است. مرصف رفتار سازمان بخش مهمی از اسرتاتژی بازاریابی بوده و اغلب با

شامل راهربدهای زیستی ها و عملکرهای محیطفعالیت از  کنندگانمرصف افزایش آگاهی

، هاها، پوسرت ، روزنامههای الکرتونیکی، مقاالتها، اعالمیهچندگانه مانند نامه تباطیار 

 ). ۲۰۰۳، ٤شود (سیمپسون ها میسخ�انیو ، بروشورها

باشد میورودی ساخت�ن  تابلویی منقوش به گواهی لیید دریک ایده جایگزین، نصب 

 معموالً،دهد. ها را ارائه میساالنه و هزینه جویی در انرژی مربوط به رصفه که اطالعات

مبالغ درج شده روی تابلو باعث شوکه شدن افراد و بحث درباره اهمیت حفاظت از 

گردد. همچنین، میهای سبز  کار باعث تقویت اهمیت بازاریابیاین  شود.  می  زیستمحیط 

(به عنوان مثال  استفاده از یک مسئله اجت�عی امکان هاسازمانهایی که به رصتف بر

و انجام با پذیرش  کند.دهد، تاکید میمیبازاریابی راندمان برای پیشربد را ) زیستمحیط 
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قادر خواهند بود  هاسازمانسبز)،  از طریق تصویب استانداردهایهای سبز (فعالیت

 عالقمند هستند را هدف بگیرند.  زیستمحیطکنندگان بازار را که به حفاظت از مرصف

 مرتبط با علت یابیبازار

 »علت خوبی«برای ارتباط با    راهربدبه عنوان یک    ١مرتبط با علتبازاریابی    از  هاسازمان

در جهت منافع شخصی باشد و یا  دوستانهنوع تواند کامالًعلت می این. کننداستفاده می

های گذاری، از طریق تلفیق موضوعات اجت�عی با برنامهاین نوع رسمایهباشد.    یا سازمانی

). عوامل ۲۰۱۰و همکاران، ٢کیم(شود ها انجام میو اثر بر امور مالی رشکتبازاریابی 

در توسعه  از راهربد بازاریابی مرتبط با علتمتعددی منجر به افزایش استفاده 

عمومی سبب گردیده تا افزایش توجه ت، در وهله نخس های ورزشی شده است.زیرساخت

عالوه بر نسبت به برقراری ارتباط با موضوعات خاص توجه و عالقه نشان دهند.    هاسازمان

 که منابع مالی دولت برای توسعه امکانات کاهش یافته است، منابع جدید این، هنگامی

محققان  ،یابی سبزشود. برای درک بهرت بازارمیهای سبز دنبال درآمد با مترکز بر طرح

اند هها را مورد بررسی قرار دادمفاهیم کلیدی اسرتاتژیک را شناسایی و اثربخشی آن

 ).۲۰۰۴، ٣(گینزبرگ و بلوم

به متایلی  کنندگانمرصف با ترکیب بازاریابی و این واقعیت که ،بازاریابی سبز هایکلید

نداشتند، در دسرتس بودن، قیمت، کیفیت و عملکرد ی، مانند راحتمحصوالت صفات سنتی 

یک اسرتاتژی بازاریابی جا شکل گرفت که  از آن  ،رشوع شد. مفهوم کلیدی دوم بازاریابی سبز

مدیرانی که . وجود نداشت ،کار کند هاسازمانبرای متامی که امل و ک منحرصبفردسبز 

، برای کردندرا درک میها  ر یک از آنهای مرتبط با هانگیزه  های بازاریابی فردی واسرتاتژی

باشند. تر میهای بازاریابی سبز آمادهبه منظور استفاده مفید از دیدگاه  هاسازمانکمک به  

اطالعات مربوط   طور موثرکند تا بهسازی صحیح به کسب و کارها کمک میتحقیق و آماده 

 
 محور قید شده است. در برخی منابع، بازاریابی علت  - ۱

2- Kim 
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، (گینزبرگ و بلوم کنند ها را بررسیها و خدمات آنمجموعه  یزیستمحیط به پیامدهای 

یک چارچوب اسرتاتژیک برای تدوین ) نیاز رضوری ۲۰۰۳( ١گالدنو  تزو الچو ). ۲۰۰۴

بازاریابی شناسایی کردند. بر اساس تحقیقات را ورزشی  بازاریابی مرتبط با علتمدیریت 

و  علتبازاریابی مبتنی بر سه رشط برای درک نظریه نام تجاری (برند)،  و مبتنی بر علت

نام  بهبود تصویر رضوری است که عبارتند از: های ورزشیدر زمینه مورد نظرنتایج  ایجاد

 کننده در استفاده از یک کاال.رویکرد مرصفو تغییر  نام تجاریتجاری، افزایش وفاداری 

بازاریابی مبتنی های تالش نداشته باشد،تعهد رشکت  درکی عمیق ازکننده اگر مرصف

 حوزه ورزش،در بازاریابی مبتنی بر علت فرد بودن بهبود. منحرصق خواهد ناموف بر علت

های مفهومی و ساختاری مدل.  شودنامیده می  »٢محورعلتبازاریابی ورزشی  «تحت عنوان  

متعددی برای این نوع بازاریابی طراحی شده است که عمدتاً بر راطه میان ادراکات 

ها مترکز دارند. به طور مثال، هنگامی که نامهکننده و متایل به مشارکت در بر مرصف

به صورت مثبت و درست در تیم  را بازاریابی مبتنی بر علت هایطرفداران، فعالیت

برای ها افزایش یافت. به عنوان �ونه، میل به مشارکت دوباره در آنمشاهده کردند، 

های ورزشی کفش رشکتو پشتیبانی توان از تعهد میورزشی  بازاریابی مبتنی بر علت

در   . این پشتیبانی عمدتاً نام برد  . کومنیسوزان ب  به انجمن تحقیق رسطان سینه  نیوباالنس

صورت گرفت   )کیلومرت  ۵و دو  روی  (مسابقات پیاده کومن    از مسابقات درمانی  قالب ح�یت

ها نفر تاثیر میلیونسالمت و بر دهد روی می شهر در ایاالت متحده  ۱۰۰که در بیش از 

 ).۲۰۰۳ و همکاران، ٣ایروینگذارد (میمثبت 

ای از توان مشاهده کرد. �ونهای نیز میهای حرفهرا در ورزش  بازاریابی مبتنی بر علت

) و پروژه مسابقات FIFAانی فوتبال (فدراسیون جهرشکت شورولت به آن در تعهد رشکت 

قابل مشاهده   زسیر  رشکت) با WNBAزنان (ملی بسکتبال  جام جهانی فوتبال و اتحادیه

از این کار، هدف ح�یت �ود.  اتحادیه بسکتبال ملی زنان از (سیرز) این رشکت است.
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و مشارکت بازاریابی مبتنی بر علت و اگر چه ارتباط جذب حداکرثی زنان به ورزش بود. 

ها بینش خاصی درباره پایداری ی ورزشی قابل توجه است، ولیکن آنهاسازمان

 کنند. ی در ورزش ارایه �یزیستمحیط 

 یورزش پشتیبانی مالی

 کندپشتیبانی در حوزه ورزش را مشخص مینقش اسرتاتژیک  ،ورزشی پشتیبانی مالی

رسی   یک  شامل  مادی باشد و چه معنوی،  چه پشتیبانی ورزشی،  ذاریگرسمایه).    ۲۰۰۳،  ١(دلفین

، ٢ان (میناق استمرتبط با آن فعالیت قابل بازده به پتانسیل تجاری برای دستیابی  فعالیت

است و شامل همکاری   اثرگذارو سازمان ورزشی بسیار  پشتیبان مالی    میان  این رابطه).  ۱۹۹۱

) که مستلزم حسن نیت و اهداف ۲۰۱۰، ٣باشد (فارلیمنافع مالی متقابل میاسرتاتژیک و 

ورزشی یک ابزار بازاریابی  پشتیبان مالی). ۱۹۹۶ و همکاران، ٤لندکوپبرشدوستانه است (

 عجین شده است.های فردی مسابقات و فعالیت ها،بسیاری از رویداد با کهمشرتک است 

 ۶۵در سال (روم باستان زمان  مالی در ورزش، از و مدارک مرتبط با پشتیبانیشواهد 

ورزش   درمالی    ). پشتیبانی۱۹۹۷و همکاران،    ٥(آرتور  دسرتس است، در  مسیح)قبل از میالد  

طور چشمگیری رو به افزایش است، به از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و به

های مالی، مرتبط با از متام پشتیبانی درصد  ۶۹ دی، در حدودمیال  ۲۰۱۵طوریکه در سال 

مربوط به پشتیبانی مالی های نامه). موافقت۲۰۱۵اند (استاتیستیک پورتال، ورزش بوده

ارائه خدمات و تامین کوچک تا  های  حارض در لیگ های  از تامین لباس تیم تواند  می  ورزشی

را در پشتیبانی مالی محققان نقش مهم  .گسرتده باشدای حرفه های ورزشیعرصه مالی

فرصت  به حامیان این  هنگامی کهمخصوصاً  ،اندپررنگ کرده صنعت بازاریابی ورزش
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 بهبودنام تجاری،  دربارهآگاهی افزایش عمومی،  افکار فرد برای تبلیغات، تغییرمنحرصبه

  .شودداده می به بازارهای جدید دستیابیو  نام تجاریتصویر 

 مناسب پشتیبان مالی یافنت

سبز به دالیل مختلف  جموعهبرای یک م آلپشتیبان مالی ایدهپیدا کردن و آموزش 

کنندگان نگرانی خود را مرصفکه ) دریافتند ۱۹۹۵( ١پولونسکیو  مندلسوناهمیت دارد. 

رفتار تلفیقی، حتی زمانی این  .کنندمی تلفیقبا رفتار خرید خود  زیستمحیط نسبت به

برخی مطالعات، ماند.  شود نیز ثابت باقی می میکننده مجبور به پرداخت بیشرتکه مرصف

کننده نشان دادند که احساس قدرشناسی سبب افزایش متایل به خرید توسط مرصف

های پشتیبان مالی کننده متقاعد شود که انگیزهشود. به عبارت دیگر، اگر مرصفمی

ستانه بوده است، نسبت به او قدرشناسی بیشرتی خواهند داشت. در اصل، ادراک دو نوع

ارزش ادراکی تواند دلیل خوبی برای این قدرشناسی باشد. بنابراین، به هر میزان که  فرد می

کننده ، متایل به خرید محصوالت پشتیبان، توسط مرصفتر باشدکننده مثبتدر ذهن مرصف

 بیشرت است. 

ی ورزشی هستید، هاسازمانپشتیبان مالی برای به همین ترتیب، هنگامی که به دنبال 

چرا  هستند،آگاهی اجت�عی در تالش برای باال بردن باشید که  ییهارشکتبه دنبال باید 

، رشکتی »آلایده«رشکت یک  ).۲۰۰۹، ٢رنی(سا دهدمیکه شانس تعهد رشکت را افزایش 

 پذیریبرای نشان دادن مسئولیت  یورزشی را به عنوان فرصتمالی  های  که این ح�یتاست  

ها ابتکارات از رشکت برخیگیرد. در نظر میتعهد به کسب و کار سبز بروز اجت�عی و 

این امکان که  در حالی ورزشی سبز منطبق استیک مجموعه اهداف با  ی دارند کهسبز 

از جستجوی  یک بازاریاب، باید پیش. مورد سایرین بدین شکل نباشددر وجود دارد که 

را شناسایی کرده و قادر  موجود در مجموعه ورزشی، امکانات رفاهی سبز پشتیبان مالی
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های ناشی از این امکانات را برآورد �اید. نخستین گام در جوییمیزان دقیق رصفهباشد 

 لید است که  ملزومات صدور گواهینامهکامل  دانسنت و درک  تیبان مالی احت�لی،  تعیین پش

 های مجموعهفعالیتبرای  فایده -های سبز درگیر و تجزیه و تحلیل هزینه شامل ویژگی

، سپس جستجو برای نستباشد. هنگامی که بازاریاب یک مرکز ورزشی این جزئیات را دامی

ی هابازیاین روند برای برگزارکنندگان  تواند آغاز شود.میپشتیبان مالی مناسب  یافنت

ابتکارات البته موفق شدند بود که به همین شکل برقرار  ) ۲۰۱۲( املپیک و پاراملپیک لندن

 ). ۲۰۱۲،  ١اجرا کنند (هارتنت و استابسحامیان مالی    مشارکتپایداری خود را برای جذب و  

های قی را در مورد عوامل موثر بر فعالیت)، تحقی۲۰۱۲( ٢مرکادو و واکر –اوکر 

ی اجت�عی انجام دادند. بدین منظور، اقدام به مصاحبه با پانزده مدیر ورزشی زیستمحیط 

ی  زیستمحیط عامل موثر بر مشارکت در مسیولیت اجت�عی    ۵ها در خصوص  کردند و از آن

لی، فرهنگ سازمانی، داخ نفعانذینظرخواهی کردند. این عوامل عبارت بودند از: فشار 

 های شخصی. پذیری و انگیزهرقابت رصفه بودن،مقرون به

ها را مشخص، ، منابع و مسیولیت کسانی هستند که اهداف را تعیین  ؛نفعان سازمانیذی

عنوان یک عامل کنند. فشار ناشی از این گروه، بهاطالعات را گردآوری و نتایح را تحلیل می

ی مدیران ورزشی شناسایی شد. عامل دوم، فرهنگ زیستمحیطمهم در مسیولیت اجت�عی  

ها و باورهایی که بر های داخلی، ارزشمشیای از خطسازمانی بود که در اصل بر مجموعه 

ی تاثیرگذار هستند، مترکز دارد. زیستمحیطهای پایدار تعهد مدیریتی مبنی برای فعالیت

های پایداری توجیه اقتصادی فعالیت رصفه بودن است که نشانگرعامل سوم، مقرون به

پذیری است. این عامل بیشرت ی از دیدگاه مدیریت است. عامل چهارم، رقابتزیستمحیط 

بر کسب یک چهره خوب و جذاب اجت�عی وابسته است تا منافع مالی. هر چند که عموماً 

گردد. نجر به درآمد بیشرت نیز میکسب یک وجهه مناسب و جذب مشرتیان در نهایت م

 
1- Hartnett & Stubbs 
2- Uecker-Mercado and Walker 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

های شخصی است که بیانگر درست بودن اقدامات پایداری عامل نهایی، انگیزه

 ی از دیدگاه فردی است. زیستمحیط 

های توانند در یافنت یک پشتیبان مالی مناسب برای مشارکت در فعالیتاین عوامل می

 ی موثر باشند. زیستمحیطپایدار 

 ینام تجار  تیریمد 

تواند آورد، نامی مت�یز که میبا خود یک نام تجاری (برند) به همراه میگواهینامه لیید،  

 ). باال بردن آگاهی از نام تجاری باعث تحریک فروش۲۰۰۶، ١(راس بسیار مشهور باشد

). تحقیقات نشان ۲۰۰۳شود (دلفین، ها میباال رفنت شهرت رشکت و محصوالت و خدمات

 باعث افزایش احت�ل انتخاب آن توسط ،ارزش نام تجاریودن باال بکه  داده است

های و قیمت  ، حاشیه سود، متایل به پرداخت حق بیمهجذب و حفظ مشرتی  ،کنندهمرصف

 دریافت مجوزهای گوناگونمثبت بازاریابی، تبلیغ دهان به دهان،  اثربخشی ارتباط، گزاف

پذیری در اعث کاهش آسیبنام تجاری بارزش  ،شود. همچنینی مینام تجار  برای

 ).۱۹۹۶، ٢شود (آکرها میپذیری در برابر قیمتانعطاف و های بازاریابی رقابتیفعالیت

گواهینامه لیید  یک مجموعه موفق به اخذ که زمانی نشان داد)  ۲۰۱۳( ٣هوبرتی

 مدیران فرصت خوبی برای استفاده از این گواهب به عنوان ابزار بازاریابی دارند.  شود،می

های تبلیغاتی را برای ست فرصتهای سبز ممکن او طرح صدور گواهینامه لیید

توانند هنگام می  های ورزشیمجموعهمتخصصان بازاریابی    کنند.ارائه    یورزشهای  مجموعه

  گذاری کنند.مایهها رس جستجوی پشتیبان مالی بر آن
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 ۱۱گفتار 

 :ونکوور، رسمایه سبز

 زبانیمبرای کار سبز و کسببرندینگ  یاسرتاتژ 

 ک یاملپ یهابازی

 1لریو کیو پاتر پریوا جوزفبه قلم: 

 یگورگر، شهردار ونکوور، ۲۰۱۰  زمستانی  ی املپیک و پاراملپیکهابازیاز    پیششش ماه  

معرفی را  ی املپیکهابازیمیراث ، در یک سخ�انی، اسرتاتژی توسعه اقتصادی ٢رابرتسون

. سه هدف »رسمایه سبز ،ونکوور«جدید نام برد:  یک نام تجاریبه عنوان از آن او کرد. 

در روند رشد پایدار ) ترسیع ۱(گذاری ابتکاری تجاری عبارت بودند از: برای این ناماصلی 

) استفاده اسرتاتژیک از شهر ونکوور به عنوان یکی از مهمرتین شهرهای ۲( رو شهر ونکو 

عنوان یک فرصت برای جذب به  ی املپیکهابازی) استفاده از ۳شناخته شده جهان و (

بتواند   ۲۰۱۰ی  هابازی، به طوری که شهر میزبان  در بخش صنعت سبز  گذاری جدیدرسمایه

  به یک رهرب جهانی برای رشد رسیع اقتصاد سبز تبدیل شود.

که توسط شهرداری ونکوور ارایه شد، به عنوان مهمرتین  این اسرتاتژی توسعه اقتصادی

 »سبزترین شهر روی کره زمین«تر یعنی تبدیل ونکوور به  زرگعنرص از یک هدف اجت�عی ب

  بود. ۲۰۲۰تا سال 

یت مالک« نظیری را برایای بیفرصت رسانه هابازیاز این  ،شهردار رابرتسوناز دیدگاه 

ونکوور برای رسیدن   ی را که نیاز بود تامراحل  او همچنین،.  داددر اختیار شهر قرار می  »سبز
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با و منسجم یک تالش ه�هنگ این مراحل، از طریق مشخص کرد. طی کند، به این هدف 

شهرداری و محلی،    )، شوراهایVANOC(  ونکوور  ۲۰۱۰  املپیکی  هابازیکمیته سازماندهی 

ی زیستمحیط مردم نهادهای ، سازمان۲۰۱۰ی هابازی ان، حامیمقامات حکومتی محلی

)NGOs(مالی   جذب پشتیبان  های پیرشو این شهر برایتحقیقاتی و رشکت  و مراکزگاه  ، دانش

  گردید.محقق می

بسیار موفق بود. در طول هفت سال بعد، این اسرتاتژی توسعه اقتصادی پایدار 

. در حالی که در ه�ن زمان، شهر رشد خوبی داشتندهای هدفمند سبز صنعتی بخش

 رد پایداری خود دست یابد. توانسته بود به بیشرت اهداف عملک

  در این گفتار خواهید خواند:آنچه 
زیستی برتر و پیرشو در سطح جهان، برای محیط هایاز طراحیاستفاده  گیچگون .۱

 یهارساختیز واسکان ورزشکاران  یهامحل ،هاتجهیز امکانات برگزاری رقابت

استفاده از تا با  کردنکوور کمک و شهر به  این مواردکه به نحوی  هابه آن مربوط

تبدیل شود و یک �ایشگاه تخصصی ساخت�ن سبز  تواند بهب هابازی یزبانیفرصت م

  ی املپیک لقب بگیرد.هابازیترین شهر میزبان در عرصه پایداری، موفق

با هدف ی خارج میمستق یگذار هیرسما از هابازی زبانیجوامع م گی استفادهچگون .۲

 . (پاک) رشفتهیپ و هدفمند با رویکرد فناوری یتجار  هایتیجذب فعال

 »های الزم برای سبز شدنصالحیت « و ونکوور

کند استقبال میپایدار  رشد  های  اسرتاتژیاز  ونکوور    حاکم بر جامعه مدنی شهرفرهنگ  

که این امر ریشه در تصمی�ت مهم سیاسی در بیش از نیم قرن اخیر در این کشور دارد. 

به منطقه تجاری ارتباطی    بزرگراه  ساکنان ونکوور مانع از ساخت  ۱۹۶۰مثال، در دهه    برای

تخریب ، بافت و ساختار جوامع محلی ی آن پروژهچرا که در صورت اجرا .شدندمرکزی 

ردولتی یی غهاسازمانونکوور محل تولد . یافتتغییر میو در نتیجه شکل شهر  گردیدمی
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پروفسور سوزوکی، نویسنده،   و خانه  »١صلح سبز«  مشهور مانند  زیستی(مردم نهاد) محیط

  نخستین ونکوور همچنین یکی از اکولوژیست و ستاره تلویزیونی معروف کانادایی، است. 

شناخنت اهمیت تغییرات اقلیمی است. به پشتوانه این  شهرهای بزرگ جهان در به رسمیت

یک ادعای معترب و یک برند تجاری به عنوان دارای ، ونکوور موارددر کنار دیگر و  دالیل

ی املپیک زمستانی هابازیشده است. هنگامی که این شهر پیشنهاد میزبانی   »رسمایه سبز«

ارایه داد، ادعا کرد که استانداردهای جدیدی   املللی املپیکبه کمیته بین  ۲۰۰۳را در بهار سال  

  ی آینده فراهم خواهد آورد.هابازیدر زمینه پایداری برای 

 پس�ندمدیریت بهبود های سبز، ساخت�ن اهداف ایجاد ،ونکوور در کتاب پیشنهادات

) و حفاظت از GHGای (های گلخانهبه کیفیت هوا و مدیریت گاز  پرداخنتجامد و مایع، 

. این تعهدات هم ذکر شده استمیراث طبیعی و فرهنگی ونکوور و مناطق اطراف آن 

داد و هم بیانگر میزان اراده و متایل استفاده را نشان می  هابازیبرای    نحوه میزبانی ونکوور

ی  زیستمحیطخدمات پایدار    وها،  ها، فناوریاز املپیک به عنوان بسرتی برای �ایش تخصص

حمل و نقل پایدار  ا تاکید ویژه بر حمل و نقل پایدارتر و مدیریت انرژی بود. ابتکاراتب

رویداد  هایت، استفاده از بلیان در مکان مسابقاتشامل محدودیت در پارکینگ متاشاچی

های تکنولوژیک بدون با زیرساختبرای حمل و نقل عمومی، استفاده از وسایل نقلیه 

های بود. ابتکارات مدیریت انرژی پایدار بر شیوه ییدروژنه کاربرد سوختانتشار و 

سازی منابع انرژی سبز از تأکید داشت. دو ها و بهینهدر ساخت�ن انرژیمرصف مدیریت 

طراحی ساخت�ن سبز،   به عنوان عنارص برجستهدهکده ورزشکاران (در ونکوور و ویستلر)  

 ساخته شدند. جدید ساخت�نی الحصآب و م استفاده کارآمد در مرصف انرژی،از جمله 

بزرگ پروژه  به عنوان مرکزنکته مهم دیگر این است که دهکده ورزشکاران ونکوور 

ای به شدت آلوده و صنعتی به یک محله پایدار مسکونی نوسازی شهری برای تبدیل منطقه

زیست محیطی و اجت�عی  یعنارص پایدار ساخته شد. نفر سکنه  ۱۶۰۰۰و مدرن با 
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املللی املپیک دریافت شده که در گذشته توسط کمیته بینونکوور از هر آنچه  یادپیشنه

  بود، پیشی گرفت.

با توسعه  در ارتباط - »سبز هیرسما ؛ونکوور« کیاملپ یهابازیی انداز راه

 کسب و کار برند در 

عملیات   تنها برای نشان دادن دستاوردهای عملکرد پایداری درنهفرصتی را   هابازیاین  

حفظ پایداری به عنوان میراثی برای شهر ارائه  تا حدمیزبانی املپیک، بلکه برای فراتر رفنت 

های ورزشی، رقابتهای  ) محیط ساخته شده (به عنوان مثال، سالن۱داد. این میراث شامل (

به عنوان مرکز  هابازیغرب (که در طول  ه�یشورزشکاران، مرکز تجارت و  دهکدهدو 

توسعه تخصص محلی   قالب) میراث رسمایه انسانی در  ۲)؛ (کردفعالیت میاملللی  نبیپخش  

های در طراحی و ساخت بسیاری از نوآوری یو پی�نکار  ی، مهندسمع�ری هایبرای تیم

) میراث رسمایه ۳در محیط جدید ساخته شده است؛ ( و پایدار که در آن رشکت داشتند

های محدودیتدارای  ی کههایگروهبا مترکز بر  تدارک پایداراسرتاتژی تهیه و  یکانسانی 

) اقدامات تکنولوژیک جدید ۵های حمل و نقل عمومی () زیرساخت ۴؛ (هستند اقتصادی

در آن دولت،  ) تجارب جدید مشارکت عمومی و خصوصی که۶جهت کاهش کربن؛ و (

  کنند.با هم کار می یموثر طور که بهی غیردولتی هاسازمان بخش خصوصی، و

متشکل از تخصصی ، یک گروه ی ونکوورهابازیبرای طراحی اسرتاتژی مربوط به 

طرفداران سبز، سیاستمداران، وکال، دانشگاهیان، های آوریفن هایرشکت �ایندگان

  ؛ سبزترین شهر« با عنوان ایوسعه گزارش اولیهاین تیم ت تشکیل شد. زیستمحیط 

مجموعه اقدامات منترش کرد، که  ۲۰۰۹آوریل  ۲۷در تاریخ را  »های رشوع رسیعتوصیه 

مشاغل و اقتصاد، جوامع سبزتر، دهد:  زمینه موضوعی گسرتده را رشح میدر سه    پیشنهادی

در این گزارش تاکید شده   ی خوب باشد.تواند آغازی برای یک میزبانو سالمت انسان که می

  است که:
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از دست دادن   یبرا  فرصتیاستوار است:    یفرض انتقاد  شیپ  کی  هیگزارش بر پا  نیا

 ۲۰۱۰ زمستانی ی املپیکهابازیبرای میزبانی حال حارض  دروجود ندارد. ونکوور 

فرصتی برای ارتقای شهر به عنوان  دادیرو نیا کانون توجهات جهان قرار دارد.در 

 املللی مطلوب خواهد بود. یک �ونه بین

 یساله شهر برا ۱۰سبز روشن، برنامه  ندهیآ کی: ۲۰۲۰ونکوور «از طرح ماه بعد،  کی

 از قبیل: یموضوعات یطرح بر مبنا نی. ارو�ایی شد، »شهر جهان نیسبزتر شدن به لیتبد

و  -اقتصاد سبز، مشاغل سبز؛ جوامع سبزتر؛ و سالمت انسان  - رشوع رسیع یهاه یتوص

 ه است. بود ،دنیبه دست آ ۲۰۲۰تا سال  دیکه با یر یگقابل اندازه هدف ۱۰ نییتع

 عبارت بودند از: ۲۰۲۰اهداف ونکوور ). ۱-۱۱جدول (

 سبز دیشغل جد ۲۰،۰۰۰اقتصاد سبز:  هی. رسما۱
 ۲۰۰۷ سطح از ٪۳۳ یاگلخانه یگازها: کاهش انتشار اقلیم ی. رهرب ۲
 ییبهبود کارا ؛یکربن خنث های جدیدساخت�ن سبز: ساخت یهاساخت�ن .۳

 ٪۲۰ تا حد موجود یهاساخت�ن
انجام  یو حمل و نقل عموم دوچرخه با+)  ٪۵۰ها (سبز: اکرث مسافرت جابجایی. ۴

 گردد.
 ٪۴۰  ی تاسوز زباله  ایدفن زباله  و نیز کاهش میزان  جامد    رسانه پس�ند. زباله: کاهش  ۵
 پارک، ساحل کیاز  یرو اده یپ قهیدق ۵فاصله : هر فرد در عتیآسان به طب ی. دسرتس۶

در  گریدرخت دو  اهیگ۱۵۰،۰۰۰ زندگی کند. همچنین کاشت گرید یعیطب یفضایا 
 شهر نیا

 در رسانه یطیمح ستیاثرات ز یدرصد ۳۳: کاهش تر (کم کربن)سبک ی. ردپا۷
مرکز بهداشت کانادا، حفظ استانداردهای موجود و یا باالتر از استانداردهای  :  پاک. آب  ۸

کاهش مرصف آب در رسانه   ؛یدنیآب آشام  یاستانداردهادر    یسازمان بهداشت جهان
 درصد  ۳۳ تا

هوا  تیفیک یهادستورالعملیی از کانادا یهادستورالعمل بودنتر یپاک: قو  ی. هوا۹
  یدر سازمان بهداشت جهان

 درصد در هر رسانه ۳۳ زانیکربن غذا به م یکاهش ردپا :یمحل ی. غذا۱۰
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 به آن مربوط یهارساختیز و ۲۰۱۰ کیاملپ یمسابقات ورزش هایسالن

زمینه  ساخت�ن سبز ایاالت متحده در شورای انرژی  ای رهربیگواهینامه نقرهونکوور 

هدف قرار داده بود.  مسابقات ورزشی خود را برای) LEED(  زیستمحیططراحی انرژی و 

های زیست محیطی بیشرتی را ها حتی ویژگیاز سالن با این حال، با گذشت زمان بسیاری

ای قرهن LEEDبیش از گواهی  کسب استانداردیبه طوری که قادر به دست آوردند، به 

هاکی روی بودند. به عنوان مثال، مرکز املپیک / پاراملپیک (کورنینگ) ونکوور، مرکز مترینات  

در آن  .را به دست آوردند LEEDطالیی  نامههمگی گواهی VANOCو دفرت مرکزی اداره  یخ

برای   شد ومحسوب میجدید    نسبتاً ای  پدیده  LEEDصدور گواهینامه  در کشور کانادا،  زمان  

 آمد.ی ارزشمند به حساب میپشتیبانی گسرتده در میان سهامداران محلجذب 

محل برگزاری جشنواره به رسعت به رسمیت شناخته  LEED یبا صدور گواهینامه طالی

ورزشکاران چشمگیرترین محل در  دهکدهی پروژه، زیستمحیطشد. با توجه به طراحی 

های روباز، باغهای نوآورانه آن، از جمله ویژگی. در ونکوور بود هابازیفضای مربوط به 

صفر (که عملکرد مرصف انرژی   کربنآوری و آبیاری با آب باران، ساخت�ن  جمع  هایسیستم 

زیست محیطی  عنرصمهمرتین و تاثیرگذارترین بخشد). با این حال، را بهبود میو آب 

است که به آن «سودمندی انرژی  ایمنطقه گرمایش آب، سیستم هابازیدهکده 

که از گرمای حاصل از فاضالب برای گرم کردن آب برای کل ، گویندمی  )١NEU(  همسایگی»

 کند. استفاده مجدد می هابازیهای دهکده مجموعه ساخت�ن

هایی که در بخش  متام ساخت�ن م،در بخش بزرگی از این سیست کهآن با توجه به 

 ییا پالتین ییطال نامهموفق به دریافت گواهی ندساخت�ن دهکده ورزشکاران وجود داشت

LEED  یگواهینامه پالتیننیز شدند، محله کلی LEED شهردار ونکوور با و  را دریافت کرد

 .است »سبزترین محله جهان «افتخار اعالم کرد که این منطقه 

 
1- Neighbourhood Energy Utility 
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منظور به عنوان كاتالیزوری برای مشاركت دولتی و خصوصی به هابازیهمچنین، این 

میلیون دالری)،  ۹۰۰ساخت كانون تجارت و ه�یش ونكوور (با برآورد هزینه ساخت 

 كرد.عمل می  هابازیاملللی در طول  كردند. این کانون، به عنوان مركز پخش بینخدمت می

را  LEED Platinum ز ه�یش در جهان است که گواهینامهاین ساخت�ن عظیم اولین مرک

های نظارت بر استفاده از دریافت کرده است. زیرا در میان سایر عنارص طراحی آن سیستم

کند که تقریباً نیمی از انرژی و مرصف بهینه انرژی وجود دارد و اطمینان حاصل می

ها ساخت�ن به مکان دفن زباله هایزباله مابقیشود و های ساخت�ن بازیافت میزباله

 شود.منتقل می

 ۲۰۱۰ کیاملپ یهابازیدر  هارساختی و زحمل و نقل  تیریمد

بکار گرفته شد، تأثیر زیادی بر اسرتاتژی حمل   هابازیسیستم حمل و نقلی که در زمان  

دهندگان در کاهش مدت برای منطقه بزرگ ونکوور داشته است. سازمانو نقل طوالنی

ها توانستند از طریق ارتقای حمل و نقل عمومی (که ر کربن موفق بودند، چرا که آنانتشا

برای دارندگان بلیت مسابقات املپیک بدون هزینه تهیه شده است)، استفاده از ناوگان 

سواری به عنوان وسیله حمل و نقل سبز روی و دوچرخهکربن و تأکید بر پیادهانتشار کم

 ای را کاهش دهند. گازهای گلخانهانتشار  هابازیدر طول 

توسعه  برنامه - »سبز رسمایه ؛«ونکوور ۲۰۱۰ کیاملپ یهابازی جینتا

 کسب و کار تا به امروز

این بود که شهرداری ونکوور نقش رهربی را  »پایتخت سبز ونکوور«مترکز اولیه برنامه 

داشته  »سبزترین شهر روی زمین«های جامعه محلی برای تبدیل شدن به در بسیج تالش 

طور مداوم عملکردهای ، این شهر به۲۰۱۰ی املپیک هابازیباشد. در دوره زمانی بعد از 

ود افزایش داده سبز خود را هم در عملیات و هم در پارامرتهای صالحیت دولت شهری خ

 گیرند.است. برخی از دستاوردهای قابل توجه در ادامه مورد بررسی قرار می
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 ساخت�ن سبزتر یاستانداردها

عنوان یکی از تأثیرگذارترین شود بهابتکاراتی که به محیط ساخته شده مربوط می

بخش عمده   شود.در شهر دیده می  ۲۰۱۰ی  هابازیریزی پایداری مربوط به  های برنامهجنبه 

های شهر از طریق افزایش کدهای ساخت�نی و سایر مقررات توسعه، معرفی پیرشفت 

های جدید انرژی در مقیاس محله رخ داده های نوین تأمین مالی و ظهور سیستم برنامه

بهرتین سیاست «، شورای جهانی ساخت�ن سبز، ونکوور را به عنوان ۲۰۱۳است. در سال 

 شناخت.  به رسمیت »ساخت�ن سبز

 یمال یبانیپشت یابزارها

با مشارکت بزرگرتین موسسات اعتباری   ۲۰۱۱در سال   HELP)1( برنامه وام انرژی خانگی

منظور کمک به ساکنین ونکوور برای غلبه بر به شد. این برنامه اندازیمنطقه ونکوور راه

سیستم پشتیبانی از بودجه ها به یک  موانع مشرتک انجام بازسازی کارایی انرژی با اتصال آن

 HELP های سطح باالی دولت طراحی شده است. برنامهمقرون به رصفه همراه با تخفیف

های روزرسانیدرصد بهره با استفاده از به ۵/۴ارزیابی انرژی شخص ثالث را با استفاده از 

�ونه بارز  ههزار دالر وام ارائه داد. این برنام ۱۰جویی در انرژی و هزینه و حداکرث رصفه

» بود. این ٢ها در «برنامه پایتخت سبز جهانی اتاق جنگ کربنها و برنامهسیاست

های موضوع یک کنفرانس بزرگ پایداری بود که توسط شهرداری ونکوور و اتاق برنامه

برگزار شد و مقامات شهرهای برجسته جهان در آن رشکت  هابازیجنگ کربن در طول 

 کردند. 

 
1- The Home Energy Loan Program 
2- Global Green Capital Program of the Carbon War Room 
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 ن سبزساخت� یکدها

میالدی، شورای شهر ونکوور سیاستی را تصویب کرد که طبق آن  ۲۰۱۰در ژوئیه سال 

 LEEDوسازهای جدید ساخت�نی باید از استاندارد طالیی ها و ساختهمه بازسازی

اجرا کرد.  ۲۰۱۱های باالتر را در سال برخوردار باشند. این شهر همچنین سیاست ساخت�ن

های هزینه   که  ها دارددرصد کاهش مرصف انرژی در ساخت�ن  ۵۰  تا  ۴۰این سیاست نیاز به  

  .شودش ارتفاع اضافی ساخت�ن جربان میآن تا حدی با افزای

نامه جدیدی را تصویب کرد که مقرر میالدی، شورای شهر ونکوور آیین ۲۰۱۳در سال 

بیشرتی نسبت به درصد انرژی مرصفی ۱۳های تجاری مجاز هستند تا دارد ساخت�نمی

درصد از انتشار گازهای ۵۰ساخت�نهای مسکونی داشته باشند و منازل نیز باید بیش از 

این کد ساخت�ن شهری همچنین برای به دست آوردن مجوز  ای جلوگری کنند.گلخانه

های موجود در زمان بازسازی دارد. از وری انرژی در ساخت�نبهره بازسازی، نیاز به ارتقا

درصد انرژی کمرتی  ۲۲های شهر در محل احداث جدید باید میالدی، ساخت�ن ۲۰۱۴سال 

  کردند.مرصف می

به عنوان یک پروژه آزمایشی ) Fals Creekی جنوب رشق(در  دهکده پیشگام ورزشکاران

های بازیابی ضایعات که حرارت آیا سیستم  آن کهاملپیک ایجاد شد. این پروژه برای تعیین 

گیرند، به اندازه کافی اقتصادی و زیست محیطی هستند که بتوانند میشهر را از فاضالب 

 ها نشان داد کهبررسی ، انجام شد.منجر به کاهش تقاضا برای گاز طبیعی و برق شوند

و در  داشته استدرصد کاهش  ۷۴محله به میزان این ای در گلخانه میزان انتشار گازهای

  .برق) را حفظ کردهای رقابتی (گاز و عین حال، هزینه 

موفقیت آشکار زیست محیطی و اقتصادی این پروژه آزمایشی، الگویی را برای شهر 

های توانند از سیستم های مهم میدهد چگونه سایر پیرشفتایجاد کرده است که نشان می

های مسکونی و تجاری با انرژی منطقه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که توسعه
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ای را به حداقل دهند و انتشار گازهای گلخانههای آب و برق را کاهش میهزینه تراکم باال  

 رسانند. می

 مشاغل سبز جدید ایجاد موفقیت در

کردن شهر، تأثیر متقابلی بر تقویت توسعه مشاغل سبز در  »سبز«های شهر برای تالش

طور کلی، مشاغل تولید غذای منطقه داشت. از زمان آغاز برنامه پایتخت سبز ونکوور، به

). در مشاغل ۲۰،۰۰۰به  ۱۶،۷۰۰درصد افزایش یافته است (از  ۱۹سبز و محلی در ونکوور 

رشد مزارع شهری، بازارهای کشاورزان، درصد افزایش یافته است (از جمله    ۲۱غذایی محلی  

 ۱۹های تولید انواع نوشابه). افزایش مشابه فروشندگان مواد غذایی خیابانی و کارخانه

درصدی در مشاغل مربوط به حمل و نقل سبز اتفاق افتاده است و رسانجام، تغییر در 

 ۵۰رای افزایش  های مربوط به آن، کاتالیزوری باستانداردهای ساخت�ن سبز شهر و سیاست

بوده  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰های های سبز بین سالدرصدی مشاغل طراحی و ساخت ساخت�ن

 است.

 یو نقل عموم حمل

ونکوور با انجام یک کارزار قوی که باعث استفاده   ۲۰۱۰ی املپیک  هابازیبرگزارکنندگان  

روی و از وسایل حمل و نقل عمومی به اماکن ورزشی و همچنین تأکید بر پیاده 

شد، در کاهش انتشار    هابازیعنوان وسیله حمل و نقل ترجیحی در طول  سواری بهدوچرخه

درصدی را در استفاده از سفرهای   ۶/۶ش  ها افزایموفق بودند. گزارش  هابازیکربن در زمان  

دهند که نشانگر تبعیت از روند صعودی ایجاد نشان می  ۲۰۱۱حمل و نقل عمومی در سال  

است. این روند همچنان در حال افزایش است تا جایی که  ۲۰۱۰ی هابازیشده در طی 

دارتر انجام بیش از نیمی از سفرهای انجام شده در شهر با این روش حمل و نقل عمومی پای

مشخص  ۲۰۰۹که در گزارش آینده سبز روشن در سال  ۲۰۲۰درصد از اهداف ۸۰شود. می
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هدف جدید   ۵۰محقق شده است. بنابراین، این شهر تعدیل شده و    ۲۰۱۵شده بود، تا سال  

 در گزارش شهر تجدیدپذیر ونکوور محقق شود.  ۲۰۵۰را تعیین کرده است که باید در سال  

 با هدف توسعه تجارت سبز  ۲۰۱۰در سال    هابازیبه وقت  میزبانی    برنامه

ی املپیک ونکوور بازگشت بسیار خوبی از رسمایه را نشان داده است. در ازای هابازی

میلیون دالر از طریق  ۶۰میلیون دالر کانادا هزینه اولیه، قراردادهای بیش از  ۶۳/۱تنها 

های داخلی منعقد شد که فراتر از کتبا رش  هابازیهفته اول  ۸گذاران خارجی در رسمایه 

 ماهه اصلی برنامه بود. ۱۸هدف 

میلیون دالر منافع اقتصادی و  ۳۵۰مطالعات نشان داد که برنامه راهربدی ونکوور، 

میلیون دالر کانادا در  ۱۷۹شغل جدید در ده بخش هدفمند از جمله فناوری پاک و  ۳۰۰۰

 زبان ایجاد کرده است.کل رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه می

های رشکت کردند، فعالیت  هابازیچندین نفر از صاحبان مشاغل که در برنامه میزبانی  

گذاری در ونکوور به و روحیه ایجاد شده در شهر را دلیل اصلی رسمایه  هابازیمربوط به 

ی هابازیگذاران تجاری خاطر نشان کردند که های دیگر دانستند. سایر رسمایه جای مکان

ها را تحت فضایی را ایجاد کرده بود که برای انجام تجارت بسیار مساعد بود و آن ۲۰۱۰

های محلی که قبالً در حال کار بودند، قراردادهای تجاری را داد تا با رشکتتأثیر قرار می

 منعقد کنند. 

اده طور خالصه، ابتکارات مورد استفاده در این پروژه، �ونه خوبی از چگونگی استفبه

جامعه میزبان از یک رویداد بزرگ ورزشی برای ایجاد توسعه اقتصادی بلندمدت در 

آمیز گیری، نتایج موفقیتهای هدفمند صنعتی است. با متام اصطالحات قابل اندازه بخش

تواند به بازدهی قابل دهد که چگونه همکاری جامعه میزبان میاین برنامه نشان می

جا عمومی مشرتک منجر شود. درسی که طرفداران بازی در این  گذاریتوجهی از یک رسمایه

آموزند آن است که بدون مترکز جذاب این رویداد بزرگ ورزشی که به ایجاد یک برنامه می

کند و ای کمک میهای همزمان در میان جوامع منطقهو جدول زمانی مشرتک برای تالش
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ان، رسمایه اجت�عی مشرتک در بین بدون رهربی و همکاری ارائه شده توسط کمیته میزب

تواند پس از پایان مراسم ، میشودای که توسط پروژه بازی ایجاد میهای منطقهدولت

 رسعت از بین برود.  اختتامیه به

 یر یگجهینت

ونکوور؛ «میالدی که با مارک تجاری  ۲۰۱۰ی املپیک سال هابازیهای مربوط به برنامه

اندازی شد، الگوی مهمی از چگونگی ترکیب یک شهر میزبان املپیک با راه »پایتخت سبز

تواند برخی از عنارص پایدارتر این رویداد را به یک های منطقه است که میسایر شهرداری

 ۲۰۱۰ی املپیک هابازیتبدیل کند.  اهبازیاسرتاتژی صنعتی فناوری سبز متمرکز پس از 

های نوآورانه سبز و همچنین جذب بودجه ها و زیرساختمنطقی را برای توسعه مکان

نیروی مهارتی محلی را   استانی و فدرال مورد نیاز خصوصی و عمومی ایجاد کرد. این پروژه 

مایه ساخته در هر دو مرحله طراحی و ساخت تقویت کردند. افزایش رسمایه انسانی و رس 

طور موثر اع�ل شد و جامعه های محلی بهشده در سطح پیرشفته با تالش مشرتک دولت

کرد چرا که در تالش می  هابازیمندی از مشاغل هدفمند در طول  تجاری برای جذب و بهره

گذاری آل برای زندگی، کار و رسمایه آن، جامعه میزبان بزرگ ونکوور را به عنوان مکانی ایده

 ح شده بود. مطر 

ساله شهر برای تبدیل شدن به  ۱۰برنامه ، منجر به ارایه هابازیاسرتاتژی میزبانی 

، های این شهر برای پایداری بیشرتگردید. تالش ۲۰۲۰تا سال  »سبزترین شهر روی زمین«

گذاران خارجی ایجاد کرد. اقتصاد محلی شد و اعتبار زیادی را برای رسمایهتقویت    منجر به

، معامالت تجاری هدفمندی در رسارس منطقه انجام های محلیهای دولتفیق تالشتلبا 

ی هابازییک رویداد بزرگ ورزشی مانند  نظیری که  ای بیشد. این شهر از کانون توجه رسانه

ه فراهم کرد هابازیایداری خود در طول و بعد از ها و آرزوهای پاملپیک برای �ایش تالش

(برند) ونکوور، که از نزدیک با محیط، پایداری و مارک  آن بود کهجه ، بهره گرفت. نتیبود

میلیارد  ۳۱های صورت گرفته گذارییافت. ارزش، بسیار افزایش گره خورده پذیری زیست 
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گذاری خارجی در اقتصاد کند. ابتکارات ونکوور سبب افزایش رسمایه دالر آن را اثبات می

های ایجاد شده از طریق پروژه شود که از مکانال میهمچنین گردشگری با ارزش با سبز و

 کنند. میاملپیک استفاده 

گذاران و ونکوور بر روی کارآفرینان، رسمایه ۲۰۱۰ی هابازیاسرتاتژی توسعه اقتصادی 

ای متمرکز است که از فناوری سبز/ هواپی�یی، فناوری طور فزاینده استعدادهای رسزمینی به

های دیجیتال / ها، خدمات بازرگانی، زیست فناوری و علوم زندگی و رسانهساخت�نسبز/ 

ها شود. نتایج تا به امروز کامالً موثق بوده است، زیرا این بخشهای فیلم تشکیل میبخش

اند. ونکوور در توسعه اقتصادی، قیمت امالک و مستغالت و رشد چشمگیری داشته

عنوان مثال، شهرهای بزرگ کانادا پیشی گرفته است. بههای گردشگری از دیگر فعالیت

های تولید در سال میالدی قبل (تقریباً متام آن در بخش تولید فیلم و تلویزیون در هزینه 

میلیارد دالر  ۲٫۰۲به  ۲۰۱۰میلیارد دالر در  ۱٫۰۲ونکوور بزرگ واقع شده است) از تقریباً 

 افزایش یافته است. ۲۰۱۵در 

عنوان یک شد اقتصادی پرجنب و جوش، همراه با رشد جهانی ونکوور بهاما این نوع ر 

گذاری در امالک و مستغالت در شهر قابل زندگی، به ایجاد تقاضای شدید برای رسمایه

منطقه ونکوور کمک کرده است. این تقاضا بیش از میزان عرضه بوده است، که باعث 

الک مسکونی در منطقه تا جایی که دیگر رویه قیمت شده است، به ویژه برای امافزایش بی

  های مالکیت و اجاره امالک در ونکوور دیگر نشان دهنده درآمد محلی نیست.هزینه 

عنوان یک کاتالیزور برای درک خالقیت و منابع جامعه میزبان در بهکه    ۲۰۱۰ی  هابازی

که ونکوور بود  ان  جهمتام  نظر گرفته شد؛ فرصتی بسیار استثنایی برای اثبات این مسئله به 

 باشد.  یدر راه پایدار  »بزرگرتین �ایش در زمین «تواند میزبان می
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 ۱۲گفتار 

زیستی فعالیت اقتصادی  ارزیابی پیامدهای محیط

 مرتبط با رویدادهای مهم ورزشی 

 1کالینز و آنت رابرتزرا آندبه قلم: 

 عمدتاً اند، به پیامدهای رویدادهای بزرگ ورزشی پرداختهکه  ایمنترش شده اطالعات

طور که . ه�ناندمتمرکز بودهها یا تاثیرات توسعه اقتصادی اقتصادی آن پیامدهایبر 

 زیرا، شودگیری میپیامد اقتصادی اندازه در اکرث موارددهد، «) توضیح می۲۰۰۷( ٢پروس

در یک رویداد، الزم گذاری منابع محدود رسمایه ملموس است و برای توجیه سیاسی

 مبادرت به ایجاد  دولتیی  هاسازماناغلب گردد تا  سبب می عاملی کهباشد». همچنین،  می

سهم باقوه ،  �ایند  برای میزبانی رویدادهای بزرگنامزدی و    محورورزشراهربدهای توسعه  

، مزایای اقتصادی، اخیراً  این ). عالوه بر۲۰۰۵، ٣و همکاران گراتون( رشد اقتصادی است

زیست محیطی مزایای بیشرت اجت�عی و دستیابی به  منظوربهرویدادهای بزرگ ورزشی 

تنها به نه ۲۰۰۷در سال  فرانسطور مثال، میزبانی لندن از تور دو بهشوند. استفاده می

عنوان فرصتی برای �ایش شهر به عنوان محلی مناسب برای برگزاری رویدادهای بزرگ و 

سواری در فرهنگ دوچرخه بلکه برای ارتقای  ،بیشرت بازدیدکننده استفاده شد کسب درآمد

 لندن نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

رویدادهای بزرگ ی  زیستپیامدهای محیطسال اخیر، مسائل مربوط به    ۱۵تا    ۱۰در طی  

گذاران و مدیران رویدادها، بیشرت مورد توجه قرار ورزشی در میان دانشگاهیان، سیاست

 
1- Andrea Collins & Annette Roberts 
2- Preuss 
3- Gratton et al.  
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های اقتصادی حیطه گردشگری و فعالیتگرفته است. این جریان مانند چیزی است که در 

گذاران است که ها، مدیران رویداد، و سیاسترکی برای رشکتمح شود و معموالًدیده می

 با وجود. هرچند،  بپذیرندرا  های خود  فعالیتو اقتصادی    زیستیپیامدهای محیطیت  مسئول

به تامین ارزیابی جامع   ، مطالعاتی کهاقلیمتوسعه پایدار و تغییر    فراوان پیرامونگفتگوهای  

 تر رویدادهای بزرگ ورزشی بپردازند، بسیار اندک هستند.  ها و تاثیرات جامعاز هزینه 

ستند که به عنوان ورزشی اغلب میزبان بازدیدکنندگان زیادی هرویدادهای بزرگ 

هزینه  عنوانبهاین مرصف عموماً،. پردازندبه مرصف منابع میخود، های بخشی از فعالیت 

دارد. ارزیابی  در بر نیز زیستیمحیطشود و تاثیر پیامد اقتصادی در نظر گرفته میو 

تر از شناخت جامع ایجاد یدکننده برایفعالیت اقتصادی بازدزیستی پیامدهای محیط 

ی دولتی هاسازمان، این موضوع برای  تاثیرات رویدادهای بزرگ ورزشی الزم است. همچنین

 بنابراین،و همراه است با مدارک مناسب و قابل اتکاء برای ارزیابی رویدادهای ورزشی 

سازد تا پایداری رویدادهای خود را مدیریت رویداد هستند را قادر می هایی که مسئول آن

  نظارت کنند.در طول زمان حاصل شده را نشان داده و پیرشفت 

 سه رویداد بزرگ زیستیمحیطو مقایسه تاثیرات اقتصادی و  ارزیابیبه  گفتاراین 

از اطالعات ها با استفاده پردازد. تاثیرات اقتصادی آنورزشی انجام شده در بریتانیا می

گیری شده و تاثیرات خروجی اندازه  -کرد و چهارچوب مدلسازی ورودینه پی�یش هزی 

 –) و تحلیل ورودی 1EFها با استفاده از رویکردهای ردپای اکولوژیک (آن زیستیمحیط 

دهد چطور این ارزیابی شده است. این گفتار نشان می  )2ENVIOخروجی زیست محیطی (

 گوناگونرویدادهای ورزشی    زیستیپیامدهای محیطتواند شناخت ما از  می  هاترکیب رویکر

رویدادها از نظر  آن کهها را افزایش دهد. با توجه به نو عوامل موثر بر مقیاس تاثیرات آ

تفاوت دارند، این امر به منابع و مرصف محل جغرافیایی، مقیاس، تعداد بازدیدکنندگان 

 
1- Ecological footprint 
2- Environmental input-output analysis 



  هابرداري: امکانات و بهره3بخش  

 
 

یر بین رویدادها را درک کنند. کند تا تفاوت تاثیگذاران و مدیران رویداد کمک ممشیخط

 کند:میزیر را بررسی  یهای تحقیقطور خاص، این گفتار پرسشبه

 اقتصادی رویدادهای بزرگ ورزشی منتخب کدامند؟ تاثیر .۱

 بازدیدکنندگان چگونه است؟ زیستیمحیط  پیامد .۲

این پیامد را دارد؟ و کدام عوامل بر مقیاس    زیستیپیامد محیطکدام رویداد بیشرتین   .۳

 تاثیر دارند؟ زیستیمحیط 

را به همراه  زیستیپیامد محیط بیشرتین  ،های بازدیدکنندگانفعالیت یک از کدام .۴

 دارد؟

بررسی تاثیر اقتصادی رویدادهای   که به  پیشینبر مطالعات    کوتاه  مروری است  بعدی،بخش  

ها را رویداد زیستیپیامدهای محیط و مسائل پیرامون ارزیابی  اندبزرگ ورزشی پرداخته

های مورد استفاده برای ارزیابی تاثیرات اقتصادی و سپس به توصیف روشاند. بحث کرده

مورد سه پردازد. در ادامه، در ها میقوت آن نقاطمنتخب و  یرویدادها زیستیمحط

، ارائه اطالعاتآوری ی درباره فرآیند جمعتوضیحرویداد ورزشی، اطالعات زمینه به همراه 

مطرح در آینده  برای تحقیقات بیشرت    یپیشنهاداتتحلیل شده و  نتایج  در پایان،  خواهد شد.  

 شوند. می

 تاثیرات اقتصادی رویدادهای بزرگ ورزشی

، مانند ارتقای تاثیرات توسعه اقتصادیتاثیر اقتصادی رویدادهای بزرگ ورزشی و 

 ،ایبا پوشش رسانه گذاشنت�ایش به گذاری تجاری، توسعه شهری و گردشگری و رسمایه

. این مطالعات به بررسی تاثیرات ١اندات دانشگاهی بودهمطالعاز تعدادی توجه کانون 

از توان  اند که از آن جمله میپرداختهفاده از رویکردهای مختلف  اقتصادی رویدادها با است

های پیچیده مدلسازی و کاربرد تکنیک  هابرآورد دقیق هزینهبازدیدکننده تا  تخمین هزینه

 
1- Baade & Matheson, 2004; Dwyer et al., 2006; Gratton et al., 2006; Hotchkiss et al., 2003; 
Preuss, 2004; Shibli & Gratton, 2001; Solberg & Preuss, 2007 
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خروجی و رویکرد موزانه کلی قابل   –)، تحلیل ورودی 1CBAسود (  –از جمله تحلیل هزینه  

 ) اشاره کرد. ٢CGEمحاسبه ( 

ی به شدت رویدادهای بزرگ ورزشدر  صادی ادعا شده  در ادبیات دانشگاهی، مزایای اقت

های مورد استفاده در ارزیابی طرفی و روشبیاند. انتقادات اصلی به  مورد انتقاد قرار گرفته 

یی انجام شده هاسازمان). مطالعات اغلب توسط  ۲۰۰۶؛  ۱۹۹۵،  ٣(کرامپتون  اندمربوط بوده

بر روی رویداد ورزشی عالقه دارند و در گذاری شوند که برای رسمایهیا سفارش داده می

نتیجه این ریسک وجود دارد که تاثیرات را کمرت از میزان واقعی نشان دهند تا بتوانند منابع 

). انتقادات ۲۰۰۶،  ٤دبامالی و عمومی کافی برای برگزاری رویداد را کسب کنند (ماتسون و  

مورد ارزیابی قرار گرفته است  شوند کهتحقیق، مربوط به دوره زمانی میبه روش انجام 

تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم   عدم توجه کافی بهمدت و نه بلندمدت)؛ (کوتاه 

در اقتصاد محلی   هاهزینه برای کاالهای وارداتی؛ اینکه آیا هزینه   در نظر نگرفنترویدادها؛  

انجام خواهد  اهسازمانهایی که توسط ساکنین و هزینه  در نظر گرفنتشده است؛  لحاظ

های تجاری. تحقیقات انجام شده توسط بخش ورزش جابجایی سایر فعالیتشد؛ و تاثیرات  

 هایسال رویداد ورزشی برگزار شده در بریتانیا بین ۱۶بریتانیا، به بررسی تاثیر اقتصادی 

اضافی   های. این امر شامل محاسبه مجموع هزینه)۲۰۰۴،  ٥(کوملن  پرداخت  ۲۰۰۳  تا  ۱۹۹۶

ای مربوط به پوشش عمومی رویداد و ارزش رسانه مشخصاتدرون ناحیه میزبان و 

رویداد ورزشی   ۱۶از    مورد  ۱۴در  نشان داد که  این مطالعه  نتایج  .  بودتلویزیونی و بازاریابی  

که نشان دهنده   ه استمیلیون پوند بود  ۴کمرت از  (جانبی)  اضافی    هایبازبینی شده، هزینه 

 اندک رویدادهای منتخب است.  دی نسبتاً تاثیر اقتصا

 
1- Cost–Benefit Analysis 
2- Computable General Equilibrium 
3- Crompton 
4- Matheson & Baade 
5- Coleman 
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 بزرگزیستی رویدادهای ورزشی پیامدهای محیط

و شامل بوده ممکن است گسرتده  بزرگرویدادهای ورزشی  زیستیپیامدهای محیط 

ای، آلودگی صوتی و نوری، انتشار پذیر و تجدیدناپذیر، ترافیک جادهمرصف منابع تجدید

سال  ۱۵تا  ۱۰باشند. در طی  پس�ندبرق، و تولید  گازهای گلخانه توسط مرصف سوخت و

پیامدهای گذاران، مدیران ورزشی و دانشگاهیان برای شناخت گذشته، عالقه سیاست 

های مختلفی برای ارزیابی . روش١رویدادهای بزرگ ورزشی بیشرت شده است زیستیمحیط 

ز جمله ارزیابی تاثیر ا .اندویدادهای بزرگ ورزشی استفاده شدهر  زیستیپیامدهای محیط 

).  ٤OGGIی املپیک ( هابازی) و تاثیر جهانی  ٣LCA(   )، تحلیل چرخه حیات٢EIA(   زیستیمحیط 

از رویدادهای بزرگ   زیستیپیامدهای محیطها شناخت دامنه و مقیاس  چند، این روش  هر

خود را دارند. مطالعاتی که از چندین خاص های اند، اما محدودیتافزایش دادهورزشی را 

هایی کنند، در شناسایی فعالیتزیستی استفاده میپیامدهای محیط برای ارزیابی  شاخص

بندی کنند د در کجا باید اقدامات را اولویتکه بیشرت تاثیر را دارند یا اینکه مدیران رویدا

). فقدان ۲۰۰۹، ٥همکارانو  تا تاثیرات منفی را کاهش دهند، دچار مشکل هستند (کالینز

گذاران و مدیران رویداد زیستی کار سیاستپیامد محیطروش مشرتک برای ارزیابی یک 

ت بین رویدادهای مختلف برای مقایسه رویدادهای مشابه در طول زمان یا مقایسه تاثیرا

د (مانن EIA�نند موارد استفاده شده در ههای ارزیابی بیوفیزیکی کند. روشرا سخت می

توانند تاثیرات غیرمستقیم استفاده از منابع در رویدادها را برداری کیفیت هوا) �ی�ونه

توانند تاثیراتی که فراتر ژی در زنجیره تامین). همچنین �یبررسی کنند (مانند مرصف انر 

دهند (مانند انتشار گاز توسط سیستم حمل و نقل) ز مرزهای فیزیکی یک رویداد رخ میا

های مورد نیاز کمیته املللی املپیک که کمیته بین  OGGIو تعیین کنند. مطالعه را مشخص 

 
1- Dolles & Soderman, 2010; London Organising Committee of the Olympic and Paralympic 
Games, 2012; Mallen et al., & McRoberts, 2010; Ponsford, 2011 
2- Environmental Impact Assessment 
3- life cycle analysis 
4- Olympic Games Global Impact 
5- Collins 
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 ۱۵۰ مطالعه نیازمنداست. این  بسیاریسازمان دهنده محلی است، شامل تخصص و منابع 

و   مترکز دارندزیستی  فرهنگی و محیط   –اقتصادی، اجت�عی  است که بر سه مقوله  شاخص

این رویکرد امکان دارد  اما    ،سعه پایدار را در نظر بگیردهای تو اگرچه ممکن است همه جنبه

 ). ۲۰۰۸، ١(جونز مناسب نباشد ترهای کوچکارزیابی تاثیرات رویداد رایب

مرصف منابع مورد توجه   زیستیپیامدهای محیط ، دو روش دیگر برای ارزیابی  به تازگی

. هر دو روش برای ارزیابی تاثیرات استفاده از منابع و تاثیرات ENVIOو  EFاند: قرار گرفته

سفر  زیستیپیامد محیطتوانند مناسب هستند و می  مرصف ناشی از رویداد زیستیمحیط 

 EIAهای در نظر بگیرند که روشجغرافیایی یک رویداد  هایفراتر از مرز  گان رابازدیدکنند 

اند که سفر . زیرا چندین مطالعه نشان دادهتمهم اس نکتهدر آن ناتوان بودند. این یک 

و   EF. رویکردهای  ٢ناشی از گردشگری است  زیستیپیامدهای محیطاز    عامل حجم وسیعی

ENVIO های کنند که با روشخروجی استفاده می –های ورودی همچنین از چهارچوب

ها توان آنمی  ی و تاثیرات آن مناسب هستند واستفاده شده برای ارزیابی فعالیت اقتصاد

زیستی ارائه پیامد محیط تری از زیرا ارزیابی جامع .را به عنوان مکمل در نظر گرفت

 طور دقیق بررسی خواهیم کرد. کنند. هر دو روش را در ادامه بهمی

 ) EFردپای اکولوژیک (

ناشی از مرصف منابع   زیستیمحیطفشارهای    برای سنجشمعیار  ردپای اکولوژیک، یک  

هایی انجام فعالیتبرای  مورد نیاز. همچنین به ارزیابی میزان زمین استاز سوی انسان 

های با استفاده از فناوری  عالوه،پردازد. بهمشخص انجام خواهد شد، میتوسط جمعیتی    که

ر گاز مانند انتشاهای تولید شده (های مدیریت منابع، به تخمین زبالهموجود و کاربست

عبارت است از هکتار جهانی )  EFپردازد. واحد تحلیل ردپای اکولوژیک (می   )اکسیدکربن دی

 
1- Jones 
2- Becken et al., 2002; Gössling, 2002; Gössling et al., & Saggel, 2002 
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)١gha  بیولوژیک میانگین جهانی است و معموالً   زمین با تولیدکنندگیهکتار  یک  ) که �اینده 

 شود. یک جمعیت معین استفاده می به شکل رسانه برای

. چرا که استقدرمتندی بنا شده  براساس موضع پایداریردپای اکولوژیک 

گیرد. با مقایسه نابع و رشد اقتصادی را در نظر میهای اکولوژیک برای مرصف ممحدودیت

از مرصف درون ظرفیت زیستی  مساحت زمین مورد نیاز برای ح�یت از سطح معینی

از رویکردی ارزشمند برای ارزیابی این نکته است که آیا مرصف ردپای اکولوژیک ، موجود

، ظرفیت ۲۰۱۰). در سال  ۲۰۰۲،  و همکاران  ٢پایدار است یا خیر (گاسلینگ   ینظر اکولوژیک

(صندوق جهانی بود  هکتار به ازای هر نفررسانه  ۷/۱ زیستی قابل دسرتس زمین در حدود

شناسایی   هکتار به ازای هر نفر بود.  ۷/۲ردپای اکولوژیک  در حالی که  ).  ۲۰۱۴وحش،  حیات

موجودیت زیستی و قابلیت دسرتسی و  محدود محیطمنابع    هبو دسرتسی  تقاضا    میان  شکاف

سبب گردیده تا ردپای اکولوژیک به روشی ارزشمند برای ارزیابی پایداری مرصف منابع، 

 برخیبا  تبدیل شود. هر چند که این روش نیز متاشاگران در رویدادهای ورزشی بزرگ

 . ٣مواجه شده است اتانتقاد

برای پایداری  شاخصی پرطرفداربه  ردپای اکولوژیکاین انتقادات،  با وجود

گذاران مورد ه شدت از سوی دانشگاهیان و سیاستتبدیل شده است و ب یزیستمحیط 

اما  ،شدی استفاده می). اگرچه در ابتدا در سطح دولت۲۰۱۵توجه است (کالینز و فالین، 

اوقات فراغت های شگری و فعالیتزیستی گردپیامدهای محیطکاربرد آن به ارزیابی 

زیستی  و دامنه پیامد محیط . این مطالعات به خوبی مقیاس ٤پیدا کرده است گسرتش

 اهمیت سفر را.  مخصوصاً  ،اندگردشگری را نشان داده

 
1- global hectare 
2- Gossling 
3- Ayres, 2000; Ferng, 2002; Lenzen & Murray, 2001; McGregor et al., 2004; Moffatt, 2000; 
van den Bergh & Verbruggen, 1999 
4- Collins & Flynn, 2005; Gössling et al., 2002; Hunter, 2002; Hunter & Shaw, 2007; Patterson 
et al., 2008; Peeters & Schouten, 2006 
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 )1ENVIO( زیستیمحیطخروجی  –تحلیل ورودی 

زیست محیطی  پیامدبرای ارزیابی  زیستی، خروجی محیط –رویکرد تحلیل ورودی 

. اثر یک رویداد ورزشی مدنظر است)  کتاب،که در این  (  شودمیفعالیت اقتصادی استفاده  

های کند تا عوامل/خروجیخروجی اضافه می –به چهارچوب ورودی  پیوستیاین رویکرد 

پس�ند یا هرگونه ای،  توانند گازهای گلخانهها میزیستی مشخص شوند. این خروجیمحیط 

باشند که قابل پیوند با فعالیت اقتصادی است که در آن دیگری محیطی خروجی زیست

) توسط صنعت به اکسیدکربن دی(مانند  زیستیمحیطبرای تولید خروجی  اطالعات پایه

روجی صنعتی) فراهم است میلیون پوند خ  ۱  به ازایازای هر واحد فعالیت اقتصادی (مانند  

 ). ۲۰۰۷، و همکاران  (کالینز

خروجی  –رویکرد تحلیل ورودی ، اندهایی که در این گفتار ارایه شدهدر مورد مثال

جه ای معادل کربن استفاده شده است که در نتیی ایجاد معیار انتشار گاز گلخانهبرا

حاصل از  یشگرما در نتیجهشود. این مقدار کربنی است که رویدادهای ورزشی ایجاد می

) بیان t/Ce:  جرم (چندین تن معادل کربن  با واحدکه    شودناشی میای  تولید گازهای گلخانه

شود. از نظر رویدادهای ورزشی، این معیار امکان تخمین مجموع کربن منترش شده می

کند. فراهم میای و تغییر آب و هوا را نتشار گاز گلخانهبین مرصف، فعالیت اقتصادی، ا

. تبدیل شده است زیستیپیامد محیطمحاسبه انتشار کربن به یک معیار پرطرفدار برای 

دهد. یی نشان میآب و هوا اتسیاست توجه بیشرتی به کاهش تغییر امروزه، جهان  زیرا

ی بخش عمومی و خصوصی انتشار کربن خود را به عنوان بخشی هاسازمانتعداد روزافزون  

پیامد و این معیار برای ارزیابی  کنندمیگیری بهبود راندمان انرژی اندازه برایاز تالش 

امکان  ENVIO. رویکرد ٢چندین رویداد ورزشی بزرگ استفاده شده است زیستیمحیط 

ها در ارتباط با فعالیت  –کند  محاسبه انتشار مستقیم را فراهم میفراتر از    هاتخمین   توسعه

 
1- Environmental input-output analysis 
2- Dolf & Teehan, 2015; Jones, 2008; London Organising Committee of the Olympic and 
Paralympic Games, 2012 
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تا انتشار غیرمستقیم و ناشی از  –ردن مرصف رضوری هستند هایی که برای برآو و خروجی

این  ENVIOشود. مزیت رویکرد که در اثر زنجیره تامین ایجاد می درآمد را در نظر بگیرد 

یک فعالیت یا صنعت ممکن  سازد. چرا کهتر تاثیرات را میرس میاست که تخمین کامل

طور غیرمستقیم در تولید بهره تامین آن اما زنجیرتی را تولید کند، کم ایاست گاز گلخانه

. عالوه بر این، محاسبه تاثیرات اقتصادی و ای بیشرتی سهیم باشدگازهای گلخانه

 انجام شود. تواند درون چهارچوبی ثابت زیستی میمحیط 

 رویدادهای ورزشی بزرگ منتخب 

د از فینال جام اند که عبارتنورزشی بزرگ در نظر گرفته شدهسه رویداد در این گفتار، 

گراند دپارت ، لو فرانسدو   ) و تور۲۰۰۶شش کشور (  )، مسابقات راگبی۲۰۰۴(  اتحادیه فوتبال

فیایی، ماهیت جغرا کانهستند و براساس معمدتاً متاشاگرمحور . این رویدادها ١) ۲۰۰۷(

 ۱۰۰۰۰حضور بیش از مثالً بندی به عنوان رویدادهای بزرگ (رویداد ورزشی، طبقه

پیامدهای های مشابه برای محاسبه زمان متفاوت و این حقیقت که روش متاشاچی)، مدت

 اند.اده شده است، انتخاب شدهها استفو اقتصادی آن زیستیمحیط 

 )۲۰۰۴(کاپ)  FAجام اتحادیه ( فینال 

ل بریتانیا و یکی از های فوتباک رقابت حذفی ساالنه برای باشگاهیجام اتحادیه، 

که استادیوم  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۱های بین سالدر دنیای فوتبال است.  هابازیکبزرگرتین ت

فینال در استادیوم  ۵کاردیف (پایتخت ولز) میزبان ویمبلی در لندن در حال بازسازی بود، 

طرفدار دو تیم منچسرت یونایتد و میلوال   ۷۳۰۰۰، حدود  ۲۰۰۴در سال  ه است.  میلینویم بود

 ). ۲۰۰۷ند (کالینز، در استادیوم حضور پیدا کرد

 
1- FA Cup Final (2004), Rugby 6 Nations fixture (2006), and Tour de France Le Grand Départ 
(2007). 
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 شش کشور مسابقات انتخابی راگبی 

کشور   ۶نه بین  ) یک رقابت از سوی اتحادیه راگبی است که ساال R6N(  ۶مسابقات راگبی  

 اً شود: انگلستان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، اسکاتلند و ولز. هر ساله، مجموعاروپایی برگزار می

، ولز میزبان سه ۲۰۰۶شود. در سال کننده برگزار میکشور رقابت  ۶در دور مسابقه  ۱۵

رقابت (در برابر اسکاتلند، فرانسه و ایتالیا) در استادیوم میلینیوم کاردیف بود. بازی ولز در 

داشتند (کالینز   درصد بلیت۸۷ها  متاشاچی بود که از میان آن  ۸۵۴۹۹برابر اسکاتلند میزبان  

های بزرگ در مرکز شهر متاشا بازی را در تلویزیوندرصد نیز  ۱۳). مابقی ۲۰۰۸و رابرتز، 

 کردند.

 )۲۰۰۷گراند دپارت (تور دوفرانس لو  

ه است مرحله مسابق  ۲۱سواری آقایان با  ) یک رقابت مهم دوچرخهTdFتور دو فرانس (

، ۲۰۰۷شود. در سال هد که بیشرت در فرانسه برگزار میدکیلومرت را پوشش می ۳۶۰۰و 

میلیون نفر  ۹/۱لندن و کنت (جنوب رشقی انگلستان) برگزار شد. حدود  گراند دپارت درلو 

 ). ۲۰۱۲، و همکاران در این رویداد حضور پیدا کردند (کالینز

 هاو دادهشناسی روش

 تاثیر اقتصادی

پوشش کامل   زیرا  شود.بررسی میتاثیر اقتصادی به صورت خالصه    شناسیدر اینجا، روش

است (برای جزئیات بیشرت به کالینز، فالین،   گفتاررویکرد و مسائل مرتبط فراتر از حوزه این  

یم رجوع کنید). تاثیر اقتصادی مستق ۲۰۱۲؛ کالنیز، ماندی و رابرتز، ۲۰۰۷ماندی و رابرتز، 

رویداد   متاشاچیانطرفداران و   نظرسنجیاز    حاصلهای اولیه  سه رویداد با استفاده از داده

بی برای �ایش جمعیت مرتبط های پی�یش تحلیل شده و به خوبررسی شد. داده

وط به بندی شدند. زمانی که تخمین مستقیم هزینه کرد (توسط آیتم/مقوله) مربمقیاس
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خروجی تلفیق شدند تا تاثیرات   –ها درون چهارچوب ورودی رویداد بدست آمد، این داده

توانند به هزینه کرد  یجاد شده) را ارزیابی کنند که میتامین و درآمد اچندگانه (زنجیره 

طور وسیعی در برای تحلیل تاثیرات اقتصادی بهمستقیم ارتباط داشته باشند. این رویکرد 

ی تاثیرات بمستقیم برای ارزیا و روشی تقریباً ها مورد استفاده قرار گرفته است سیاست

). برای فینال ۲۰۰۸شود (جونز، صادی در نظر گرفته میفعالیت اقت اقتصادی غیرمستقیم

 خروجی برای اقتصاد کاردیف استفاده شدند. در مورد  -، جداول ورودیR6Nو    جام اتحادیه

 -خروجی بریتانیا استفاده شدند. توصیف دقیق روش ورودی-، جداول ورودیتور دوفرانس

 ) مشاهده کرد. ۲۰۰۹و بلر (میلر مقاله توان در خروجی و نقاط قوت و ضعف آن را می

 ENVIOو   EF: زیستیمحیط تاثیر 

 . تحلیلزیستی سه رویداد استفاده شدپیامد محیطبرای تخمین    ENVIOو    EFروش    ۲از  

در ) انجام شد که 1REAPبا استفاده از برنامه تحلیل منابع و انرژی () EFردپای اکولوژیک (

 زیست محیط است که توسط موسسه  ولوژیکی اکافزاری ردپااصل، یک برنامه تحلیل نرم

شناختی ). روش۲۰۱۰و همکاران،  ٢است (داوکینز تهیه شدهاستکهلم در دانشگاه یورک 

) است NFAsهای ردپای ملی (حسابشامل استفاده از  حاکم بر محاسبات ردپای اکولوژیک،  

های هزینه ای با دادهطهشوند تا رابخروجی تجزیه می  -که با استفاده از چهارچوب ورودی

تا به مقوالت مرصف سازد  های ردپای ملی را قادر میکار حسابدقیق ملی ایجاد کنند. این  

های اقتصادی مختلف را د. این روش رابطه متقابل بین بخشنهایی دقیق تخصیص پیدا کنن

ایی و غیرمستقیم مرصف نهمستقیم  زیستیمحیطدهد و در نتیجه تاثیر مدنظر قرار می

آوری شده از طریق های اولیه جمعبرد. دادهرا باال می  EFشود و دقت محاسبات  بررسی می

. شوندمیهر رویداد استفاده    بازدیدکنندگان برای محاسبه مجموع ردپای اکولوژیکپی�یش  

 
1- Resource and Energy Analysis Programme 
2- Dawkins 
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ان در ه�ن دوره در چیزی که بازدیدکنندگ کم کردناضافی نیز توسط  ردپای اکولوژیک

  شود.میکردند، محاسبه خانه مرصف می

های زیست محیطی انتشار کربن رویداد توسط تلفیق داده  این سه  زیستیپیامد محیط 

طور که محاسبه شد. ه�ن ENVIOخروجی و استفاده از رویکرد  -چهارچوب ورودی در

ها و تاثیرات اقتصادی امکان برقراری ارتباط میان هزینه نیز گفته شد، این تحلیل  قبالً

تقیم و ناشی و در نتیجه امکان محاسبه تاثیرات غیرمسی با تولید کربن را فراهم کرده  صنعت

کند. یک محدودیت ویژه این رویکرد به مرز تاثیرات ارتباط دارد. از درآمد را ممکن می

تنها هزینه   ،برای اهداف تاثیر اقتصادی مرصفهای زیستی مربوط به دادهمحیطتاثیرات 

کاردیف و بریتانیا)؛ از ه�نند گیرند (تعیین شده را در نظر می هایکردن در محدوده

شود. ن در آن نواحی تخمین زده میمربوط به هزینه کرد  زیستیمحیطرو، تنها تاثیرات  این

و انتشار گاز مربوط به خدمات حمل  مرصف کردن، تنها جام اتحادیه، در مورد برای مثال

رسیدن به کاردیف در نظر گرفته برای    نهزینه کرد  . چرا کهو نقل محلی تخمین زده شدند

)، این مسئله با تخمین جداگانه انتشار تور دوفرانس. در برخی مطالعات (مانند نشده بود

 گاز مربوط به سفر در نواحی مرجع، حل شد. 

 پی�یش بازدیدکننده 

های زیستی داشنت دسرتسی به تخمینمحطنبه مهم ارزیابی تاثیر اقتصادی و یک ج

های مربوط به هزینه از انجا که دادهدقیق از هزینه و الگوهای مرصف بازدیدکننده است.  

د بزرگی حضور بازدیدکنندگان در یک رویدا یقاً و مرصف میانگین گردشگر ممکن است دق

های اولیه مربوط به هر رویداد برای تضمین دهآوری داورزشی را نشان ندهد، جمع

است. برای هر سه رویداد، عبارت «بازدیدکننده» شامل  امری رضوریمحاسبات دقیق، 

چند  شان برای حضور در محل، متاشای مسابقات بود. هرهایی بود که دلیل اصلیآن

نده ه عنوان بازدیدکنهایی که ساکنین محلی بودند و برای متاشا حضور پیدا کرده بودند، بآن

های �ونه پی�یش برای مشخص کردن اهداف، نشان دهنده در نظر گرفته نشدند. میانگین
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معین مانند سفر و اقامت بودند   مواردهزینه کمرت و مرصف کمرت از سوی ساکنین در برخی  

رای رو، ارقام هزینه و مرصف نشان داده شده بدر مقایسه با سایر بازدیدکنندگان. از این

  عنوان شاخصی برای مقیاس احت�لی اثرگذاری تفسیر شود.بههر رویداد، باید 

هزینه و مرصف بازدیدکننده با استفاده از  دباره های اولیه برای هر سه رویداد، داده

هایی در مورد شهر ها شامل پرسشنظرسنجیآوری شدند. معج های رودررونظرسنجی

ها)؛ قامت (هزینه، نوع، محل، تعداد شباقامت، محل ا  مدتمبداء، نحوه سفر به رویداد؛  

بای برخی موارد های خریداری و مرصف شده (هزینه و نوع)؛ و هزینه غذاها و نوشیدنی

و های گردشگری، غذا و نوشیدنی، و خرید از جمله بلیت، سفر، اقامت، فراغت و فعالیت 

 ، بودند. فروش کلی و جزیی

 زیستیطمحینتایج: تاثیر اقتصادی و 

مالحظه  ۱-۱۲سه رویداد را در جدول  زیستیمحیطای از تاثیرات اقتصادی و خالصه

(مجموع تاثیر مستقیم و چندگانه هزینه   کلی برآورد شدهکنید. تاثیر اقتصادی می

بازدیدکنندگان) رویدادها به همراه تاثیر اقتصادی هر بازدیدکننده نیز نشان داده شده 

فراهم شود. این اطالعات امکان تخمین تاثیر  زیستیمحیط برای اطالعات  بسرتیاست تا 

د. کنداد را فراهم میصادی برای هر رویمیلیون پوند تاثیر اقت  ۱زیست محیطی به ازای هر  

به ازای هر ، تاثیر هر روز و تاثیر کلی) از نظر  ENVIOو    EFتاثیرات زیست محیطی (نتایج  

 اند.بازدیدکننده بیان شده
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 بزرگ ورزشی به سه رویداد  مربوط زیستی محیطتاثیر اقتصادی و  .۱-۱۲جدول  

 ۲۰۰۴جام تحادیه   رویداد
مسابقات انتخابی راگبی  

 ۲۰۰۶شش کشور 
 ۲۰۰۷تور دوفرانس  

 ۱۹۰۰۰۰۰ ۸۵۴۹۹ ۷۳۰۰۰ تعداد بازدیدکنندگان
 روز ۳ روز ۱ روز ۱ مدت

عالوه تاثیر اقتصادی (مستقیم به
میلیون پوند در  تاثیرات چندگانه)

 اقتصاد میزبان
 بریتانیا  ۷۵/۷۹کاردیف ۴/۱۶ کاردیف ۲/۲

تاثیر اقتصادی به ازای هر 
 بازدیدکننده (پوند)

۱۰/۳۰ ۸۰/۱۹۱ ۴۲ 

 مجموع ردپای اکولوژیک 
 (هکتار جهانی)

۰۵۱/۳ ۵۷۸/۳ ۹۹۰/۵۷ 

ردپای اکولوژیک در خانه (هکتار 
 جهانی) 

۳۸۸ ۹۱۹ ۲۵۰/۲۶ 

ردپای اکولوژیک اضافی (هکتار 
 جهانی) 

۶۶۳/۲ ۶۵۹/۲ ۷۳۹/۳۱ 

 ۳۳۰/۱۹ • ۱۹۳/۲ ۰۵۱/۳ ردپای اکولوژیک به ازای هر روز
ازای هر ردپای اکولوژیک به 

 بازدیدکننده
۰۴۱۷۹/۰ ۰۴۱۸۵/۰ ۰۳۰۵۲/۰ 

 ۱ردپای اکولوژیک به ازای هر 
 میلیون پوند تاثیر اقتصادی

۳۸۶/۱ ۳/۱۵۲ ۷۲۷ 

خروجی  –تحلیل ورودی 

 t/Ce ∗ ۵۶۰ ۱۷۰۰  ۲۹۰/۶۴  زیستی (مجموع)محیط

 ۴۳۰/۲۱ • ۰۴۲/۱ ۵۶۰ به ازای هر روز تن کربن معادل 
به ازای هر تن کربن معادل 

 بازدیدکننده 
۰۰۸/۰ ۰۲۰/۰ ۰۳۴/۰ 

میلیون   ۱به ازای هر  تن کربن معادل  
 پوند تاثیر اقتصادی

۶/۲۵۴ ۷/۱۰۳ ۱/۸۰۶ 

 : تن کربن معادل t/Ce: هکتار جهانی؛ ghaنکته: 

در حوزه مطالعاتی محاسبه شد. برای جام اتحادیه و مسابقات ) t/Ceزیستی (با معیار تاثیر اقتصادی و محیط  ∗

راگبی شش کشور این اقتصاد زیرمجموعه شهر کاردیف بود؛ برای تور دوفرانس اقتصاد ملی انگلستان در محاسبات  

 مالک عمل بود. برآورد نهایی تاثیرات مرتبط با کل سفر برخی از متاشاگران را در بر گرفت.  


آوری �ود. زیرا تعدادی از متاشاگران به کاردیف سفر کرده  روزه را جمع   ۳مربوط به یک دوره    هایمطالعه داده   

  جا اقامت کردند.و در آن 

 اثر برآورد شده در روز مسابقه   •


طور �اید. مطالعه به جدا می  t/Ceاملللی را برای تناسب بیشرت با سایر مطالعات و برآوردهای سفرهای بین 

که همه سفرهای اضافه شدند،  املللی، را برآورد �ود. زمانیجداگانه اثر کربن حاص از سفر، از جمله سفرهای بین

   برآورد شدند. ۱۷۰۲۵۰اثر کلی کربن در 



  هابرداري: امکانات و بهره3بخش  

 
 

مورد بررسی  هر دو معیار را در«مجموع» زیستی محیط  یشرتین اثرب دارای ی کهرویداد

این رویداد متفاوت از سایر رویدادها بود. زیرا مدت زمان بود.  تور دوفرانس، داشت

از سوی دیگر، (سه روز).  گرفترا در مقایسه با سایر رویدادها در برمیتری طوالنی

بر تعداد بازدیدکنندگان حارض ممکن است  امراین  کهبود  رویدادی رایگان و بدون بلیت

راگبی شش  مسابقاتو  جام اتحادیه فینالهر دو رویداد در رویداد تاثیر داشته باشد. 

شدند؛ هرچند، روزه بودند و در ورزشگاهی مشابه برگزار می ۱، رویدادهایی کشور

قایسه با در م نفر ۸۵۴۹۹( بیشرتی داشت تعداد بازدیدکنندهمسابقات راگبی شش کشور 

این است که رویدادهای راگبی در  ،تعداد بازدیدکنندگاندر دلیل این تفاوت  .)نفر ۷۳۰۰۰

پذیرا بود که برای متاشای را نیز  م کاردیف بازدیدکنندگان بدون بلیتاستادیوم میلینیو 

همین بههای بزرگ در سطح شهر به آنجا سفر کرده بودند.  مسابقات از طریق صفحه �ایش

بخش بزرگی از طرفداران راگبی اغلب بیشرت از یک روز در کاردیف  از آنجا کهدلیل، و 

 .ددوره سه روزه محاسبه شدنیک برای  زیستیمحیطتاثیرات اقتصادی و  اقامت داشتند،

جام اتحادیه  تا با مطالعه فینال  ،برای روز مسابقه محاسبه شدندرصفاً در حالی که نتایج 

مسابقات راگبی شش  ،زیستیمحیطنیز تطبیق داشته باشد. از نظر تاثیر  فوتبال بریتانیا

 یشرتدرصد ب۱۷یعنی حدود )، gha ۵۷۸/۳بیشرتی داشت ( کشور ردپای اکولوژیکی مجموع

این رویداد همچنین انتشار کربن بیشرتی   ). در عین حال،gha  ۰۵۱/۳حادیه (جام اتاز فینال  

 ). جام اتحادیهتن برای فینال  ۵۶۰تن در مقایسه با  ۱۷۰۰به همراه داشت (

 طور که قبالً . ه�نتوجه استمقایسه تاثیرات اقتصادی هر رویداد نیز جالب    ،همچنین

 شی از هزینه در رویدادها، در چهارچوب، تخمین کربن ناتوضیح داده شد گفتاردر این 

مسابقات راگبی هر بازدیدکننده برای به ازای محاسبه شدند. تاثیر اقتصادی  ENVIO روش

یدکنندگان تعدادی از بازد زیرا ،است ) بسیار بیشرت از فینال جام اتحادیهR6Nشش کشور (

ها بیشرت از یک  آنهای هزینه  های کاردیف سپری کردند در نتیجهشب را نیز در اقامتگاه

 ، و تنها در روز مسابقه) طور کلیبهکاردیف بود. این هزینه باالتر (شهر روز اقامت در 

بازدیدکنندگان تعداد  ،  )TdFتور دوفرانس (  شود. در موردباعث افزایش انتشار کربن نیز می

مقیاس زدیدکنندگان و ها نیز بسیار باالتر بود. این تاثیر بیشرت به تعداد باو اثرات آن
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 ،شهر کاردیف) در مقایسه با(بریتانیا  اشتتر ناحیه مطالعه ارتباط دجغرافیایی گسرتده

تاثیرات اقتصادی و کربن) در مقایسه با دو و در نتیجه ( ها یعنی بخش بیشرتی از هزینه

 تور دوفرانس شده است. تخمین زده شده است که تاثیر اقتصادی محاسبهرویداد دیگر 

  پوند به ازای هر بازدیدکننده (متاشاگر) بوده است. ۴۰یا  ،میلیون پوند ۸۰ تقریباً 

یک رویداد و تعداد بازدیدکنندگانی  زیستیتاثیر محیط برای درک رابطه بین مجموع 

خروجی  –دو رویکرد ردپای اکولوژیکی و تحلیل ورودی که به همراه دارد، نتایج 

ظر گرفته شده است. نتایج نشان در کنار حضور متاشاچیان در هر رویداد در ن  زیستیمحیط 

و ردپای کربن دهند که بین تعداد بازدیدکنندگان حارض در یک رویداد و مجموع می

ر توان نتیجه گرفت که اگبستگی وجود دارد. از این منظر میتاثیرات کربن آن هم

ناشی از رویداد هستند،   زیستیمحیطاس تاثیر  گذاران و مدیران رویداد نگران مقیمشیخط

 شود.کنندگان عامل محرک مهمی محسوب میتعداد بازدید 

میلیون پوند  ۱هر بازدیدکننده و هر به ازای ، روزانه زیستیمحیطتاثیر  

 تاثیر اقتصادی

ورودی -دو رویکرد ردپای اکولوژیکی و تحلیل خروجیاگرچه مجموع ارقام 

هایی مهم هستند، اما محدودیتیک رویداد  محیطی  تعیین اثرات زیست برای    زیستیمحیط 

با یکدیگر تفاوت زیادی  هارویدادزمان ان و مدت زیرا تعداد بازدیدکنندگ .دارنددر بر نیز 

تاثیر یک رویداد تاثیر بگذارند. مقایسه بهرت تاثیرات  یزانتوانند بر مدارند و می

روزانه کربن  تولیدو  ردپای کربنتوان با در نظر گرفنت یدادها را میزیستی بین رومحیط 

 انجام داد.

زیستی محیطبیشرتین تاثیر  توردورفانس  کنید،  مالحظه می  ۱-۱۲طور که در جدوله�ن

مابقات راگبی و  فینال جام اتحادیهو تاثیر به ازای هر روز را دارد در حالی که  مجموع

تور دوفرانس هایی که در  هر چند، بر مبنای هر بازدیدکننده، آن  هستند.  اثرترکم  شش کشور

ها ناما میزان انتشار کربن آ  ،)gha ۰۳۱/۰( ترین ردپای کربن را دارندپایینشوند، حارض می



  هابرداري: امکانات و بهره3بخش  

 
 

مسابقات و  جام اتحادیهتن). بازدیدکنندگان حارض در  ۰۳۴/۰است (بوده از همه بیشرت 

به ازای هر بازدیدکننده).  gha۰۴۲/۰ مشابهی بودند ( کربنردپای دارای  راگبی شش کشور

) استفاده  ENVIOزیستی (خروجی محیط –در رویدادهایی که از روش تحلیل ورودی 

 .زیادی بین رویدادها وجود دارد هایفاوتدر نتایج به ازای هر بازدیدکننده، تکنند، می

تور است و تاثیر کربن    جام اتحادیه  فینالبرابر   دو  مسابقات راگبی شش کشور، نتیجه  مثالً

مورد شناختی نتایج تا حدی نتیجه چهارچوب روش است. این ینهنوز باالتردوفرانس 

ارتباط دارند. عوامل  ۱-۱۲هستند و به ارقام تاثیر اقتصادی ارائه شده در جدول  استفاده

  متفاوت است. ی گوناگونهامیان رویدادها و روش این نتایج در موثر

نیز گفته شد، دلیل اصلی تقاضا و توجیه برای میزبانی از رویدادهای   طور که پیشرتنه�

صورت گرفته گذاری  گشت رسمایه بینی شده و باز رزشی به دلیل مزایای اقتصادی پیشبزرگ و 

جه به مجموع تاثیر اقتصادی ی بخش دولتی است. با تو هاسازمانتوسط مدیران رویداد و 

تور سواری  توان عنوان کرد که در مجموع، مسابقات دوچرخهمی،  گانبازدیدکنند های  هزینه 

) را داشت. هرچند، اگر میلیون پوند  ۸۰یعنی حدود  کلی (باالترین تاثیر اقتصادی  دوفرانس  

جام اتحادیه  محیطی هر رویداد را با مزایای اقتصادی آن مقایسه کنیم، هزینه زیست 

از روش ردپای اکولوژیک مقدار  (با استفاده شته استمحیطی را دابیشرتین هزینه زیست 

gha  ۱۳۸۶    میلیون پوند تاثیر اقتصادی در کاردیف محاسبه شد). مسابقات راگبی   ۱برای هر

 ghaشت (براساس روش ردپای کربن معادل محیطی را داکمرتین هزینه زیستشش کشور، 

 میلیون پوند تاثیر اقتصادی). ۱برای هر  ۱۵۲

 زیستیمحیطتاثیر  و میزان عوامل موثر بر مقیاس

یک رویداد، نتایج به  زیستیمحیطتاثیر و میزان برای شناسایی عوامل موثر بر مقیاس 

، برای دو ردپای کربن). با مترکز بر نتایج ۲-۱۲شوند (جدول تر تجزیه میکوچکاجزای 

(از زیستی مربوط به سفر بازدیدکنندگان بود  محیط، باالترین تاثیر  ن سه رویدادرویداد از ی

 –حاصل از محاسبات ردپای کربن و تحلیل ورودی . سطح تحلیل درصد)۷۵درصد تا ۵۵
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گذارند و امل موثری بر این نتایج تاثیر میعو  زیستی به معنای آن است کهخروجی محیط

درصد) از ۹، بخش بزرگرتی از بازدیدکنندگان (دوفرانس  تورقابل شناسایی هستند. در مورد 

خارج بریتانیا آمده بودند. اکرثیت این بازدیدکنندگان توسط هواپی� وارد بریتانیا شده بودند 

زدیدکنندگان را به خود درصد از مجموع مسافت طی شده توسط با۶/۵۸ها و سفر آن

حمل   ردپای کربنب باهم به مقیاس  ). این دو عامل در ترکی۳-۱۲(جدول    داداختصاص می

 دخالت داشتند.   تور دوفرانسو نقل 

 بندی نوع مرصف با دسته ENVIOو  EFنتایج  فکیکت .۲-۱۲جدول  

 
 رویداد

فینال جام اتحادیه  
۲۰۰۴ 

مسابقات راگبی  
 ۲۰۰۶ شش کشور

 ۲۰۰۷تور دوفرانس  

 ۱۹۰۰۰۰۰ ۸۵۴۹۹ ۷۳۰۰۰ تعداد بازدیدکنندگان 

 ) ghaردپای کربن (

 )٪۷۵( ۴۳۷۱۹ )٪۳۱( ۱۱۱۷ )٪۵۵( ۱۶۷۰ سفر
 )٪۷( ۳۹۰۳ )٪۶۱( ۲۱۷۷ )٪۴۵( ۱۳۸۰ غذا و نوشیدنی 

 اقامت  
 (مرصف انرژی) 

- ۲۸۴ )۸٪( ۱۰۳۶۸ )۱۸٪( 

 ۵۷۹۹۰ ۳۵۷۸ ۳۰۵۱ مجموع 
  –تحلیل ورودی 

خروجی  
زیستی  محیط

)t/Ce ( 

 )٪۸۵( ۱۴۴۱۲۰ )٪۱۹( ۳۲۵ )٪۱۲( ۲٫۶۷ مرتبط با سفر 
 )٪۱۵( ۲۶۱۳۰ )٪۸۱( ۱۳۷۵ )٪۸۸( ۴۹۲ ارتباط با سفربی

 مجموع 
۰۵/۵۶۰ ۱۷۰۰ ۱۷۰۲۵۰ 

 متناظر ردپای اکولوژیکخالصه سفر بازدیدکننده و  .۳-۱۲جدول 

 ۲۰۰۷تور دوفرانس  ۲۰۰۶مسابقه راگبی شش کشور  ۲۰۰۴فینال جام اتحادیه  رویداد

 نحوه سفر
٪ مسافت 
 طی شده

٪ ردپای 
 اکولوژیک

٪ مسافت 
 طی شده

٪ ردپای 
 اکولوژیک

٪ مسافت 
 طی شده

٪ ردپای 
 اکولوژیک

 ۴۶ ۵۹ ۴ ۳ - - هوایی
خودروی 
 شخصی

۴۷ ۶۸ ۶۰ ۷۳ ۱۲ ۱۱ 

 ۲۵ ۲۰ ۹ ۱۸ ۲۰ ۳۴ قطار
 ۱۲ ۵ ۹ ۱۶ ۱۰ ۱۷ اتوبوس و ون

  ۲ ۲ ۳ ۵ ۴ ۳/۶سایر

 مجموع
میلیون  ۲/۴۳

 کیلومرت سفر
هکتار  ۱۶۶۹

 جهانی 
میلیون  ۳/۲۴

 کیلومرت سفر
هکتار  ۱۱۱۷

 جهانی 
میلیارد  ۳۹/۱

 کیلومرت سفر
هکتار  ۴۳۷۱۹

 جهانی 
میانگین به ازای 
 هر بازدیدکننده

۵۹۱ ۰٫۰۲۳ ۲۸۴ ۰۱۳/۰ ۷۳۲ ۰٫۰۲۳ 

 دار، تاکسی و بوس، موتورسیکلت، موتورهای اتاقهای باری، مینی شامل قایق، دوچرخه، کشتی

 رویپیاده
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کوچکی  نسبتاً ردپای اکولوژیکی ، سفر بازدیدکننده مسابقات راگبی شش کشوردر مورد 

ن رویداد ای در ایبازدیدکنندگان محلی و منطقه بیشرتکه  دلیلدرصد). به این ۳۱( شتدا

ولز ساکنان کشور درصد بازدیدکنندگان حارض در این رویداد، از ۵۲. رشکت داشتند

 ۲۵۶۵درصد از خارج بریتانیا آمده بودند (۳تنها درصد از کاردیف) بودند و ۲/۸(

مسابقات راگبی مشخص است، بازدیدکنندگان  ۳-۱۲طور که در جدول بازدیدکننده). ه�ن 

کیلومرت به ازای هر بازدیدکننده)  ۲۸۴مسافت را طی کرده بودند ( وتاهرتینکشش کشور 

. هرچند شد  گرزای هر متاشاسفر به ا  ردپای اکولوژیکبه کمرتین میزان  همین امر منجر  که  

درصد از جنوب ۶۰درصد از لندن و ۳۳(تعداد متاشاگران محلی زیادی داشت  تور دوفرانس

بخش بزرگرتی از بازدیدکنندگان   ، زیراتاثیر سفر بسیار بیشرت بود  مجموعرشق انگلستان)، در  

  سفر کرده بودند. با هواپی� نفر) و اکرثاً  ۵۱۲۰۰۰درصد؛ ۸٫۸از خارج بریتانیا آماده بودند (

خرید غذا و  زیستی مربوط بهمسابقات راگبی شش کشور، بزرگرتین پیامد محیط برای 

که بخش بزرگی از  دلیل). به این EFدرصد از مجموع ۶۱( بودنوشیدنی بازدیدکنندگان 

درصد) به عنوان بخشی از بازدید خود از کاردیف اقامت شبانگاهی ۳۰بازدیدکنندگان (

تخت/شب برای هر بازدیدکننده) و در نتیجه این افراد در کاردیف  ۹/۱نگین (میا اشتندد

، اکرث جام اتحادیهاند. در مورد ای غیر از بازی غذا خریداری کردهدر روز بازی و روزه

باز های خود روز رویداد به خانهو در ه�ن  بودند روزه»«مسافران یکبازدیدکنندگان 

تاثیر اقتصادی این رو،  . از اینغذا و نوشیدنی خریداری کردندو تنها در روز بازی    گشتندمی

 شود. کربن مربوطه) به شدت محدودتر می رویداد (و

ردپای اکولوژیک درصد مجموع  ۷خرید غذا و نوشیدنی کمرت از    تور دوفرانس،در مورد  

ندگان در نزدیکی داد. با توجه به اینکه درصد بزرگی از بازدیدکنبرای رویداد را تشکیل می

 زیستی پیامد محیط درصد)،  ۶۰درصد؛ کنت و کانرتبوری  ۳۳٫۳کردند (لندن  رویداد زندگی می

منابع کمرتی   ، چرا کهغذا و نوشیدنی در مقایسه با سایر رویدادها کمرت بود  حاصل از خرید

 گرفت.ها مورد استفاده قرار میبرای تهیه آن
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نشان داده  ۲-۱۲تر جدول زیستی در بخش پایین خروجی محیط  -ورودی نتایج تحلیل 

 فینال جام اتحادیهبا    مقایسه. تاثیرات مربوط به سفر درصد کمرتی از مجموع را در  اندشده

قتصاد دهند. برای این مطالعات، مرز جغرافیایی امسابقات راگبی شش کشور نشان میو 

ن مربوطه ربطی به سفرهای ورودی و خروجی انتشار کرب  وها  کاردیف بود در نتیجه هزینه 

، تخمین تور دوفرانسکاردیف نداشتند (تنها سفر محلی دیده شد) در حالی که در مورد 

تن است ۱۴۴۰۰۰کربن مربوط به سفر (از جمله سفر به بریتانیا) انجام شد و این در حدود  

 ی دارد (تقریباً املللی) از این تخمین بسیار بزرگرت دلیل سفر هوایی بین(بیشرت به 

 درصدکل). ۸۵

 گیرینتیجه

سه رویداد ورزشی بزرگ   زیستیمحیطارزیابی و مقایسه تاثیرات اقتصادی و    گفتاراین  

برگزار شده بودند. مانند میالدی  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۴ هایسال را ارائه کرد که در بریتانیا بین

مربوط   زیستیمحیطتاثیرات    بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی تاثیر اقتصادی، مقیاس

ها، الگوهای به رویدادهای بزرگ به تعداد بازدیدکنندگان، شهر یا کشور مبداء آن

 هزینه/مرصف، فواصل و نحوه سفر، و طول اقامت/تداوم رویداد بستگی دارد. 

خصوصیات متفاوتی دارند و در نتیجه   ذکر شده در این گفتار،رویدادهای بزرگ ورزشی  

هزینه و مرصف تفاوت دارند که به  مشخصاتها نیز از نظر ان حارض در آنبازدیدکنندگ

ین ترکیب متفاوت و همچن زیستیمحیطهای متفاوتی برای تاثیرات اقتصادی و مقیاس

های مختلف چنین تفاوتی در این حقیقت که بازدیدکنندگان ورزششود. تاثیرات منجر می

 رفتار و مرصف دارند، نیازمند بررسی در مطالعات آینده است. 

که )  ENVIOزیستی (خروجی محیط  –تحلیل ورودی    و)  EFردپای اکولوژیک (  هایروش

را با زیستی پیامدهای محیط ، این مزیت را دارند که معیارهای اندشده بحث  گفتاردر این 

ردپای اکولوژیکی . کنندفراهم می )t/Ceیا  gha(ی جزای تحلیلاستفاده از واحدهای م

های مختلف بازدیدکنندگان استفاده از منابع برای فعالیت در موردتواند نتایج دقیقی می
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 –تحلیل ورودی از طریق  کاراز جمله سفر و مرصف غذا و نوشیدنی. این  ،فراهم کند

بدا باید میزان هزینه فعالیت و در برخی ااما  پذیر است،امکاننیز  زیستیخروجی محیط

گیرندگان امکان شناسایی کار به تصمیماین  موارد خروجی صنعتی محاسبه شود.

را قادر گیرندگان  را دارند. سطح تحلیل نیز تصمیم   دهد که بیشرتین تاثیرهایی را میفعالیت

همچنین، ت اقدام کنند.  عوامل ایجاد کننده این اثرادر مورد    تریبینش عمیقبا  سازد تا  می

به فعالیت هایی ارتباط دارند ردپای اکولوژیک مرصف مورد استفاده در تحلیل  هایلهمقو 

ریزی رویداد اد و سایر افراد درگیر در برنامهاز سوی مدیران روید که ممکن است مستقی�ً 

یر سناریوهای  رزیابی تاثتوان برای اردپای اکولوژیک را میتحت تاثیر قرار بگیرند. تحلیل 

تحلیل مشی طراحی شده برای کاهش تاثیرات منفی استفاده کرد. رویکرد مختلف خط

اما از طریق تخمین تغییرات  ،توان استفاده کردزیستی را نیز میخروجی محیط –ورودی 

 در هزینه مربوط به سناریوهای مختلف. 

 . زیرادی تبدیل شودبه ابزار ارتباطی ارزشمن EFشود که » باعث میپااستعاره «رد

کالینز و همکاران، کند (سازی میلید شخصیپایداری را با ارزیابی تاثیر مرصف و نه تو 

 زیستی پیامدهای محیطتوانایی آغاز مباحث در مورد  رو، ردپای اکولوژیک). از این۲۰۰۷

. باشدبین رویدادها تفاوت دارند را دارا میرویدادهای بزرگ ورزشی و اینکه چرا تاثیرات 

که ساکنین از طریق  زیستیپیامدهای محیط گیری ردپای اکولوژیک برای اندازههمچنین، 

 کم کردن. با ، استفاده شده استکنندخود در محل خود (خانه) ایجاد می مرصف مستقیم

در رویداد، تاثیر ها  ردپای اکولوژیک آنزدیدکننده «در خانه» از مجموع  باردپای اکولوژیک  

 توان محاسبه کرد. دیدکنندگان حارض در رویداد را میاضافی ایجاد شده توسط باز 

 هایا خروجی  هازیستی، که تحت تاثیر هزینه خروجی محیط –تحلیل ورودی رویکرد 

اط دارد که به اینکه چه چیزی باید به شناختی ارتبای از مسائل روشعهبه مجمو  ،است

مرتبط عنوان بخشی از فعالیت اقتصادی اضافی در نظر گرفته شود و چه چیزی نباید 

گیری از هزینه معیارهای قابل اندازه ENVIOو  EFهای هرچند، چهارچوبهستند. 

اده رویداد قابل استف کنند که برای کمک به مدیرانمرصف منابع فراهم می زیستیمحیط 
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ستفاده از ابزار توان با االذکر را میفوقهای های اولیه اقتصادی برای روشهستند. داده 

ی بزرگ ورزشی توانند به ارزیابی رویدادهاآوری کرد؛ در کل، نتایج میپی�ش مشابه جمع

، با اطالعات ارزشمندی گذاران هنگام توجه به نوع رویدادمشیکمک کرده و برای خط

 . همراه باشند
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 ۱۳گفتار 

زیستی تجهیزات و رویدادهای های محیطگواهینامه

 ورزشی

 1انگوینشیال ان. به قلم: 

زش و تفرج متاشاچیان و رشکت ور فراهم کردن فرصتی برای  ،اصلی این صنعت هدف

کنندگان، فروشندگان، رشکاء، طرفداران، ت. در این صنعت، خریداران، تامینکنندگان اس

ها رشکت کرده و از و جشن هابازیدولت و سایرین در رویدادها، کارمندان، ورزشکاران، 

کنند. با رشد جهانی صنعت ورزش و تفرج، های بازی استفاده میکانیرساخت، فضاها و مز

؛ سطح تاثیر و نرخ استفاده از زیست تاثیر دارندها بر محیطو نحوه مشارکت آننفعان  ذی

رو، صنعت ورزش باشد. از اینمی، نگران کننده اثرگذار استمنابع که بر تغییر آب و هوا 

 زیست، یعنی محیطمهمرتین دارایی کسب و کار خودو تفرج نقش فعالی در حفاظت از 

  .دارد

فعاالن قلمرویی تعریف نشده برای اکرث  ،برای پایداری زیستمحیطدنیای حفاظت از 

آوری است. به همین دلیل کسب دانش برای اجرا کار دلهرهصنعت ورزش و تفرج است و 

کجا باید رشوع کنیم؟ و   هستند: از ها شوند، اینیی که در این راه مطرح میهاپرسش

 راههای رسیدن به مقصد کدامند؟ 

مانند حرکت در زیستی پایداری محیطبرای صنعت ورزش و تفرج، حرکت در مسیر 

در خواهید بدانید زمانی که میاست:  آنرو، توصیه به این صنعت ریکی است. از اینتا

پایداری و در بازی  -ستید کنید، نیازمند چراغ راهن� هتاریکی به کدامین سمت حرکت می

 
1- Sheila N. Nguyen 
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صنعت ورزش   کنند.را ایفا میه�ن چراغ راهن�  ها نقش  ابزار سنجش و داده،  زیستیمحیط

را اتخاذ کرده است تا   سنجشزیست، رویکرد  در تالش خود برای حفاظت از محیط  و تفرج

، ٢ماکوور؛ ۲۰۰۹، ١کربن را مدیریت کند (فرند  تولیدبتواند به شکل بهرتی منابع واقعی و 

پایداری چه مراحلی باید در مسیر  اینکه کنونی و). تفکر در مورد موقعیت ۲۰۰۹

ها مقابله شود را مشخص که باید با آنرا    ییهازیستی برداشته شود، مجموعه چالشمحیط 

 کند. می

ناتوانی در انجام آن به افزایش   ، چرا کهزیست استهدف کمینه کردن تاثیر ما بر محیط

های یخ، کاهش ها، ذوب شدن الیهایش دمای جهانی، گرم شدن اقیانوسدریا، افز آب  سطح  

بار، اسیدی شدن ها، رویدادهای طبیعی فاجعهش�ل، آب شدن یخچال قطبدریای یخ در 

 ). ۲۰۱۶، ناساشود (ها و کاهش پوشش برف منجر میاقیانوس

خنثی بوده و یا به ی است که در آن ردپای کربن و انتشار گازها خنثی» حالت اقلیم«

مثبت» به ردپا و  اقلیم. «شکلی که تاثیر تغییر اقلیمی تقویت نشود، ه�هنگ شده است

معین از تاثیرات نه کند که در آن یک مجموعه اشاره دارد که حالتی را ایجاد می وضعیتی

 کند. ش تاثیر تغییر آب و هوا کمک میکاهبلکه به شکل مثبت به  ،شودتنها خنثی می

مثبت را آغاز کرده   اقلیمخنثی یا حتی  اقلیمصنعت ورزش و تفرج حرکت در مسیر 

 ی کهمسیر  ها،گذاری شده است. برای سایر ورزشپایه »مسابقات دو«این کار در است و 

آن مشکل  همچنان تاریک است و عبور از شود،زیستی بهرت منتهی میبه جایگاه محیط

-هایی را در طول مسیر قرار مینشانه معیارهای سنجش،و  هاداده از طریقاست. دانش 

دهد که نقش روشنایی را بر عهده دارند تا مشخص �اید که حرکت در مسیر درستی بوده 

چه چیزی و چگونه راه کند  چه که مشخص میکند. آنو رشایط در گذر زمان بهبود پیدا می

تواند ی است که میدهد دانشرا نشان میکربن    تولیدیت مناسب منابع و  صحیح برای مدیر

 ر:دانش مربوط به موارد زیبه ویژه و مسیر صحیح را انتخاب کند،  هافرآیند

 
1- Friend 
2- Makower 
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 مقصد .۱

 تاریخچه  .۲

 فعالیوضعیت  .۳

 های مطلوبخروجی .۴

 ها گزینه .۵

مطلوب، نیازمند های سیدن به خروجیبرای رسیدن به مقصد از جایی که هستیم، و برای ر 

که ممکن است رسیدن به نقطه نهایی ای است  ولیهتوجه به هر گونه محدودیت یا رشایط ا

زیستی، محیطرا به چالش تبدیل کند. بحث در مورد رابطه بین ورزش و تفرج و پایداری 

توان برای رسیدن که می هاییشود و گزینهها امکان عمل فراهم میهایی که در آنفرصت

اتخاذ کرد، نیازمند دانش برای شناسایی نقطه آغازین هستند،   زیستیمحیط های شبه کن

تا پیرشفت هایی در مسیر برداشته شود که چه قدم جایی که نقطه نهایی قرار دارد و این

 حاصل شود. 

 و اعتبارگذاری سنجش، حسابداری 

دارد برای ی، چندین استانمحیطسنجش و اقتصاد زیستدر بازار جهانی حسابداری، 

 گیری، تعیین هزینه و ارزشیابی وجود دارند که اغلب براساسبندی، اندازهچهارچوب

کمبود در بازار منابع و تاثیرات ، ای و حاکمیت موجوداستانداردهای جغرافیایی و منطقه

های اهداف، انتظارات فرهنگی و سیستم فرد آن بخش، تفاوت دارند. تعیینبهمنحرص

و انتخاب ، تطبیق میزان پذیرش ،براساس بازار تفاوت دارد در نتیجه زیستیپایداری محیط

ر گرفته است و های مرتبط براساس بازاری هستند که در آن طرف مورد نظر قراگواهینامه 

 ای قرار دارد. اینکه در چه مرحله

را به  ) اعتبارنامه۲۰۰۸ئل شویم. میوس (و گواهینامه متایز قا نامهبهرت است بین اعتبار 

های خاص توان ارزیابیکه رسمی عنوان «تصدیق شخص ثالث در رابطه با ارزیابی تطبیق 

ها، تصدیق شخص ثالث در رابطه با محصوالت، فرآیند«و گواهینامه    کند»را دارد تعریف می
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-نامه برای چندین دلیل استفاده میگواهیخلی،  ها یا افراد است». برای مخاطبان داسیستم 

ی و تعیین پیرشفت و  از جمله ارائه بازخورد برای تعیین خط مبنا، پیرشفت عملیات .شود

ها وجود دارد. برای مخاطبین خارجی، داشنت هایی که احت�ل بهبود در آنشناسایی حوزه

را  و قضاوت مخاطب اکنشو تواند کند که میهایی را ارسال مینشانه«یک نشان» اغلب 

 »ایجاد احساس«تواند به تعدادی خروجی منجر شود که به دلیل  و می  تحت تاثیر قرار دهد

شوند و ها» ارائه میشکل داد که از طریق «نشان عالیمیتوان با ها را میاست. شناخت

انند تو شوند و میکننده منجر میرصفبه افزایش سطح اعت�د، مرشوعیت و رفتار مثبت م

 بر جا�ایی برند تاثیر بگذارند. 

-با استفاده از استانداردهای بین گیری و حسابداری اکولوژیکدر کل، کاربست اندازه

رشوع به   ۱۹۹۰در اوایل دهه    رس�ً   ١) SEEA(  زیستیمحیطاملللی سیستم حسابداری اقتصاد  

اتخاذ   ۲۰۱۲استاندارد آماری در سال  و توسط کمیسیون آمار سازمان ملل به عنوان  کرد  کار  

طی ). استاندارد آماری و حوزه حسابداری و اقتصاد زیست محی۲۰۱۶شد (سازمان ملل، 

های مرتبط با اثرات را با را در نظر گرفت و هزینهها استفاده از منابع و ارزش مکان

و سایر  تیزیس محیطهای ودگی، هزینه مدیریت مواد، مالیاتکاهش آل هایی ه�نندروش

است که در سطح جهانی  استانداردی SEEA. استاندارد ارزشگذاری کردموارد خارجی 

خروجی،   –بازده    –ورودی    مشخصاتکند که  شود و معیارهایی را شناسایی میاستفاده می

کند زیستی کمک میمحیطهای اجت�عی و  یان ملل را مشخص کرده و به مولفهسهام و جر

 ). ۲۰۱۵فراتر از تولید ناخالص داخلی ملی است (کمیسیون اروپا،  د که  محصولی را تولید کن

که اند؛ شاخص و ابزار ایجاد شدهگیری، صنعتی، تعدادی چهارچوب اندازهدر سطح 

ایجاد شود، به   یزیستنیز بهبود مستقیم محیط  اتفاقاً برای آن که در صنعت ورزش و تفرج

رج برای شناسایی خط مبنا، وی صنعت ورزش و تفاز س  ی روزافزونیتقاضا  ها نیاز است.آن

ملی و بین املللی وجود   اقلیمیگیری پیرشفت و مدیریت تاثیر برای التزام به اهداف  اندازه

کنندگان داوطلب  شامل نهادهایی است که رشکتچند، بخش ورزش و تفرج عمدتاً   دارد. هر
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از تصمیم تجاری برای سند  تواندر کل �یهستند، اما خود صنعت د اقلیمیدر مقررات 

 اقلیمخنثی یا    اقلیم  د جاری و مستمر به سمت عملیاتآتی اجتناب کند و این نیازمند بهبو 

 مثبت است. 

به  اترشوع اولین توجه دلیلبه  ۱۹۹۴هامر ی املپیک لیلهابازیاز دیدگاه تاریخی، 

). از آن ۲۰۱۴پیک، املللی املزیستی مشهور است (کمیته بینپایداری محیطنقش ورزش در 

محیطی، در جنبش املپیک نهادینه شده است و در سطح جهانی زمان، ارزش پایداری زیست  

ای، آماتور و تفریحی وزشی همکاری کرده است. فراتر از املپیک و با نهادهای حرفه

ای، آماتور و تفریحی ورزشی با افزایش آگاهی، دادهای ورزشی بزرگ، نهادهای حرفهروی

دید برای رشکت در این جنش کمک های جزیستی خود و کشف راهمحیطتاثیر  مدیریت

. در حقیقت، «رسگرمی پایدار» از طریق ورزش عبارت جا�ایی برای جدیدترین ١کنند می

هایش توسط است که رقابت E) یعنی فرمول FIAفعالیت فدراسیون جهانی اتومبیل (

 FIAکنند ( تجدیدپذیر استفاده میالکرتیکی و کامالًشوند که از انرژی  خودروهایی انجام می

 ). E ،۲۰۱۶فرمول 

زیست زش و تفرج در کنار حفاظت از محیطشناخت جهانی رابطه بین آینده صنعت ور 

است و در کنار آن، نیاز برای شناسایی اتفاقات جاری و اینکه   قدرمتند شدنطبیعی در حال  

گیری از ها، اندازهکه چهارچوب کرده استچه کسی در حال پیرشفت است به حدی رشد 

-پایداری محیططریق گواهینامه و اعتبارگذاری در حال توسعه و اجرا هستند. این ابزار 

بهبود مدیریت و تقویت آگاهی خارجی  هایشاخصبه عنوان راهی برای تامین  زیستی

شوند که ایجاد میها و افرادی  استاندارد محصوالت، خدمات، سیستمنفعان و اعت�د به  ذی

 کنند. ر جنبش ورزش و تفرج رشکت مید زیستیپایداری محیطدر 

 
1- Babiak & Trendafilova, 2011; Nguyen et al., 2014; Trendafilova et al., 2014 
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 گواهینامهصدور های فرصت

منابع پاک های مدیریت مواد؛ تامین و تصفیه آب؛ انتخاب و استفاده از امروزه، روش

انداز حفاظت زیست یر چشم. سایر عوامل به تغی١اندها شدهدستخوش انواع نوآوریانرژی  

 زیستمحیطاند و یکی از تاثیرگذارترین رویدادها ایجاد آژانس حفاظت  محیطی کمک کرده

ه فهرستی از اهداف را ارائه کرد  این آژانشبوده است.    ۱۹۷۰) در سال  EPAایاالت متحده (

ها با تعهد جدید به نوآوری، سطح آینده پایدار هستند: «تلفیق تالش  ی برایکه تضمین  است

های جدید و آموزش زیست ه و اطالعات، همکاری، مشوق، هیئتاستفاده از دادباالی 

ی اطالعات از مقایسه برا یهای زیاد). گزینهEPA ،۲۰۱۶» (سازدها را میمحیطی لحظه

. در صنعت ورزش، شودحاصل میهای بازار  ها، استانداردسازی و ارزیابی در گواهینامهداده

 حیط مصنوع مترکز دارند.ارزیابی م بیشرت آنها بر روی

 شود:ویژگی زیر تعریف می چهارمحیط مصنوع توسط 

 .فضا استاین محیط، یک  .۱

 .شده است ایجاد رسانی به نیازهای خاصبا نیت خدمت .۲

 .تاثیر میانجی بین فضا و محیط پیرامونی خود دارد .۳

  ).۲۰۰۷، 2کلر و بارتوسکاد دارد (مکاحت�ل تاثیر منفی یا مثبت بر محیط خو  .۴

های زمیناز جمله زمین،  شودظاهر میهای مختلفی در ورزش، محیط مصنوع به شکل

یر دومیدانی، فضای اداری، باشگاهها، تسهیالت آموزشی، و ، تسهیالت، جاده، مسورزشی

کند (طبیعت پیرامونی، موانع طبیعی). محیط مصنوع اندازی که آن را احاطه میچشم

هایی که درگیر رزش و تفرج، این کاربرها عبارتند از آنکاربران زیادی دارد؛ در صنعت و 

کسب و کار اصلی هستند (مانند کارمندان و طرفداران) تا رشکای تجاری و اجت�عی؛ 

 
1- Environmental Protection Agency, 2016; Friend, 2009; Klein, 1999; Lewis, 1985; Makower, 
2009; United Nations, 1987 
2- McClure & Bartuska 



  هابرداري: امکانات و بهره3بخش  

 
 

ی را ایجاد، طراحان تسهیالت و مهندسان؛ نهادهای محلی و ملی؛ و سایرین که فضای باز 

-پایداری محیطه مدیریت کنند. صنعت ورزش و تفرج خود را بمدیریت و استفاده می

کند را در نظر دارد و در هایی که ارائه میها و فرصتزیستی وصل کرده است و چالش

ن پیرشفت در مسیر هایی برای نشان دادرگذاری و گواهینامه به عنوان راهاین راستا اعتبا

 شوند. صحیح شناخته می

از ، تصمیم صحیح در رابطه با گواهینامه به تعدادی ته شد نیز گف طور که قبالًه�ن

زیستی  پایداری محیطهای ویژه امل بستگی دارد: مقصد اعالم شده و اهداف/خروجیو ع

ها،  رشایط موجود؛ و آگاهی از اینکه چه تاکتیکاند؛ هایی تاکنون انجام شدهآن؛ چه تالش

هایی استفاده کرد (اتسی و توان برای رسیدن به نقطه ناقدامات و مسیرهایی را می

رو، بسته به هدف اصلی محیط مصنوع و اهداف ). از این۲۰۰۹؛ ماکوور،  ۲۰۰۹،  ١وینستون 

صدور مجوز ، انتخاب سیستم گواهینامه یا استاندارد زیستیپایداری محیطمرتبط به 

رزیابی رو، اولین قدم برای نزدیک شدن به فرآیند گواهینامه نیازمند امتفاوت است. از این

برای درگیری در چنین رویکرد و انتخاب اعتبارگذاری است  زیستیپایداری محیطاهداف 

  گردد.سبب رسیدن به هدف مطلوب میکه 

امل را ارزیابی کنند از جمله و و ع هامتغیر  ی ازتوانند تعدادها میبرخی گواهینامه

نت اینکه آیا گواهینامه نفع. هنگام در نظر گرفمحیط مصنوع و سطح یا کیفیت استفاده ذی

های زیر را پاسخ تصمیم گیرندگان باید پرسش –و چه سیستمی انتخاب شود  –دنبال شود 

 دهند: 

 ش� چیست (دیدگاه بلندمدت)؟  زیستیپایداری محیطراهربد  .۱

 مرتبط ش� ش� کدامند؟ی زیستمحیطپایداری اهداف  .۲

 گواهینامه چیست؟ صدور گیری و تاریخچه ش� در اندازه .۳

 برای کمک به فرآیند گواهینامه، چه منابعی در اختیار دارید؟ .۴

 
1- Etsy & Winston 
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 منطق ش� برای دنبال کردن گواهینامه در این زمان چیست؟ .۵

 رسید؟خواهید کجا باشید و چگونه به آنجا میطال، نقره، برنز: می

ارزیابی  برای هایی، گزینهیزیستمحیطپایداری  و اعتباربخشیدر دنیای اعتبارنامه 

معیارهای موجود   استانداردهای معتربعنارص مختلف کسب و کار وجود دارد. برای ورزش،  

-پایداری محیطهایی هستند که حساسیت، قابلیت و عملکرد  دهند و ارزیابیرا تطبیق می

املللی ویژه و های بین. در ادامه گواهینامهکنندگیری میزیستی محیط مصنوع را اندازه

 کنیم.  و بازارهای خاص هستند را مشخص میمناطق  یژهوبرخی که 

فهرست کامل استانداردهای موجود  توضیحاتی که در صفحات بعدی ارایه شده است،

بلکه �ای کلی از رشایط بازار هستند. همچنین، ارائه گواهینامه نباید به عنوان  .نیستند

گرفته شود. گواهینامه فقط   تشویق برای انجام فرآیند گواهینامه یا چنین چیزی در نظر

باشد؛ در  زیستی همخوانی داشتهبا راهربدهای پایداری محیطباید زمانی گرفته شود که 

رو، این بخش گیرند. از اینگز به دالیل مختلف گواهینامه �یحقیقت، افرادی هستند که هر 

 کند.ک مسیر خاصی را انتخاب �ی، به صورت توصیفی نوشته شده است و یگفتاراز 

 هامدیریت و عملیات 

-، بازار استانداردها را شکل میاملللیی در سطح ملی و بینزیستمحیطاهداف پایداری  

ها، صتاند فراوان و متنوع هستند و فر توسعه یافتهدهند. رشایطی که برای آن این اهداف  

بازارهای تامین ل، ها را در نتیجه رشایط محل جغرافیایی، محصو تقاضاها و محدودیت

ابع طبیعی و نادر بودن، تعیین  های منهای زیرساختی و دسرتسی، محدودیتکننده، قابلیت 

 املللی استاندارداستانداردها اغلب به سازمان بین املللی، ارزیابیکنند. در سطح بینمی

)ISO کند:قرار دارد، خود را چنین تعریف می) ارتباط دارد. این سازمان که در ژنو سوئیس 
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. سازمان ملی استاندارد ۱۶۱املللی مستقل و غیردولتی با عضویت یک سازمان بین

م دانش و توسعه استانداردهای از طریق اعضا، این سازمان متخصصان را برای تسهی

تا از نوآوری  کندهر بازار کنار هم جمع میاملللی مبتنی بر وفاق و مرتبط با بین

 ند.حل پیدا کنی جهانی راههاح�یت �وده و برای چالش

کند که توسط فعان، استانداردهایی را فراهم مینو سایر ذیعلمی  مختلف    نهادهایبا  ایزو  

با هدفشان  مواد، محصوالت، فرآیندها و خدمات ها چهارچوبی برای تعیین اینکهآن

کند، اما خود ایزو استاندارد تعیین می. الزم به ذکر است که  شودهمخوانی دارند، ایجاد می

برای اهداف  ایزو، سه استاندارد کند. برای صنعت ورزش و تفریحاتگواهینامه صادر �ی

  زیستی محیط)، مدیریت ISO 26000مسئولیت اجت�عی ( اند:تدوین و تطبیق یافتهخاص 

)ISO 14001 های مدیریت پایداری رویداد () و سیستمISO 20121 عالوه بر این سه .(

تضمین شایستگی  ،نیز وجود دارد. هدف این استاندارد آخر ISO 17021:2011استاندارد، 

های مشخصی بین این سه کند. تفاوتکه کمک زیادی به ارزیابی کلی می  حسابرسی است

  خواهند شد.استاندارد وجود دارد که در ادامه بررسی 

ISO 26000 

تنزل آن بر  را که، چیک مسئله اجت�عی استزیستی محیطدر سطح جهانی، پایداری 

«هدفش   ISO 26000رو، منطقی است که بگوییم نسان و جامعه تاثیر دارد. از اینکیفیت ا

مربوط به که  ایزوسه استاندارد بین از  است».ها در بهبود توسعه پایدار کمک به سازمان

مبنایی ترین استاندارد است و  و عمومیترین  کلی  ISO 26000،  ی هستندزیستمحیطپایداری  

توان شناسایی، ارزیابی، راهربدی و های اجت�عی را میکند که براساس آن کنشفراهم می

 ). ۲۰۱۳، و همکاران ٢؛ سالسینز۲۰۱۱، ١هاماجرا کرد (پل

 
1- Pelham 
2- Salcines 
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ISO 14001 

، از عملکرد موثر زیستیمحیطبا تعیین استانداردهایی برای سیستم مدیریت  این ایزو

-محیطین استاندارد دستورالعملی برای رسیدن به عملکرد  کند. ازیست محیطی ح�یت می

گفته شده است، هدفش   ایزوطور که توسط  کند و ه�نزیستی به طریقی مشابه فراهم می

ن الزامات پابندی و رسیدن به اهداف زیست محیطی ، برآوردزیستیمحیطتقوت عملکرد 

مدیریت است که از  سیستممتایز کلیدی این مجموعه خاص استانداردها مترکز بر است. 

کند. زیستی ح�یت میپایداری محیطها در جهت رسیدن به نتایج  ها و کنشراهربد، تصمیم

های مخلتف انواع و ماهیتهایی با اندازه، استاندارد در کاربرد برای سازمانچند، این  هر

انجام   ISO 14001اما این کاربرد باید به صورت کامل درون استانداردهای    ،پذیر استانعطاف

های محیط مصنوع کنونی ن است که با بسیاری از گواهینامه شود. مزیت این استاندارد ای

باشگاه انگلیسی بود  نخستینمنچسرت یونایتد ت. ها استطبیق دارد و به نوعی مکمل آن

دست پیدا کرد؛ این باشگاه همچنین استاندارد رویدادهای  ISO 14001که به گواهینامه 

 ). ۲۰۱۲، ١(راسل ه است که در ادامه بحث خواهد شدرا نیز کسب کرد ISI 20121پایدار، 

ISO 20121 

صنعت ورزش و  به زیستی کهپایداری محیطیافته که به آخرین استاندارد ایزو توسعه 

لندن ارائه شد.   ۲۰۱۲ی املپیک  هابازیکه قبل از    است  ISO 20121نیز ارتباط دارد،    اتتفریح

حالتی ساختاریافته   هدف این استاندارد تعیین چهارچوبی برای مدیریت پایدار رویداد در

ریزی و انجام های بسیار زیادی در ترکیب برنامهها و تالشاست. از آنجا که فعالیت

فردی از بهرتین ند درک منحرصبهاین رویدادها نیازم  رویدادهای بزرگ ورزشی وجود دارند،

زیستی در رشایط متناظر هستند. از پایداری محیطشکل ممکن برای هدف قرار دادن 

  ISO 20121رو، در استانداردهای رویدادها خالء بزرگی وجود داشت و در نتیجه، توسعه  این

ی در کنار ی و عملیاتتاکتیک هایگیریهایی برای تصمیمرای ایجاد دستورالعملبه خوبی ب
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زیستی محوری برای پشتیبانی از پایداری در رویدادهایی پایداری محیطمند رویکرد نظام

 ۲۰۱۲۱ایزو  . اجرای  با ابعاد گوناگون از جمله رشایط و موقعیت رویدادهای بزرگ ایجاد �ود

زیستی را های محیطفعالیت توان پشتیبانی ازکه  یهای مدیریتدلیل توجه به سیستم به 

موضوع  ۵بندی و ح�یت از ی لندن، برای چهارچوبهابازیند، ارزشمند بود. برای دار 

پس�ند، ظرفیت ، زباله، تنوع زیستی،  این استاندارد استفاده شد: تغییرات اقلیمیپایداری از  

هرست شده است، موفقیت ) ف۲۰۱۳طور که توسط ملربت (و زندگی سامل. ه�ن برد زیستی

ی املپیکی تبدیل کرد که از طریق مدیریت هابازیی لندن این بود که آن را به  هابازیکلیدی  

له به محل دفن انتقال پیدا نکرد و با استفاده از این ایزو امکان گونه زبادقیق مواد، هیچ

 موارد زیر فراهم شد:

  کربنی کمهابازیمدیریت کربن برای ارائه 

  ی بدون زبالههابازیارائه 

 های پایدار و حمل و نقل راحتحلتامین راه 

  برای �ایش مزایای اقتصادی پایداری هابازیاستفاده از 

  هابازیتبدیل پایداری به بخش مشهود ارتقای زندگی پایدار با 

 کند. عات در غرب لندن کمک مییای اجت�تضمین اینکه دهکده املپیک به اح 

 

) توانست به بسیاری از LOCOG(لندن پاراملپیک  ی املپیک وهابازیزاری کمیته برگ

از جمله اجرای برنامه میراث رویداد در کنار  .دست پیدا کند زیستیهای محیطموفقیت

دیوید . کمپوست بندیانرژی تجدیدپذیر و برنامه غذا و بستهاستفاده از زیرساخت منبع 

در این مقیاس اشاره کرده و   زیستیید موفقیت محیط به کل  LOCOHرئیس پایداری    ١استابز

ف قرار دادن مسائل هدنفعان مهم و جاد تعهد رهربی، شناسایی ذیمعتقد است که ای

حفظ دیدگاه و مترکز آشکار کمک ها و اصلی اهمیت بسزایی دارد که به کم کردن هزینه

-با آنها نهادهای گواهینامه کند کهایزو استانداردهایی را ایجاد می). ۲۰۱۳کند (ملربت، می

 
1- David Stubbs 
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، کنند. برای صنعت ورزش و تفریحاتبندی میهای خود را چهارچوبدهنده ارزیابی

هر چند که این متایل، اهمیت  .زیرساخت اغلب دارایی مشهود برای ارزیابی بوده است

زیست اهمیت ارزیابی محیطدر نتیجه کند. تاثیر عملکرد، سهامدار و مدیریت را کم �ی

عنوان های بخش طراحی و ساخت را به و تفریحات، گواهینامه  مصنوع، صنعت ورزش

 زیستی تدوین کرد. اری محیطگزینه آغازین در گواهینامه پاید

 های ساخت�نیگواهینامه 

)، اولین روش 1BREEAMسازمان تحقیقات ساخت�نی ( زیستیمحیطروش ارزیابی 

گذاری بنیان  ۱۹۹۰در سال    ها است کهساخت�نپایداری    هایگواهینامه برای ارزیابی  اعطای

کشور استفاده شده است.  ۷۰در  بنا ۵۴۰۰۰۰شد و از آن زمان برای دادن گواهینامه به 

دهد: انرژی، سالمت، رفاه؛ نوآوری؛ کاربری حوزه ارزیابی را پوشش می ۹گواهینامه این 

آلودگی؛ حمل و نقل؛ زباله؛ و آب. همچنین، این روش از معیارهای  زمین؛ مواد؛ مدیریت؛

ارزیابی مراحل گوناگون ساخت از جمله تدارکات، طراحی، ساخت و عملکرد عملکرد برای 

 کند. می استفاده

نظر )، که زیر  LEED(  زیستمحیططراحی انرژی و  استاندارد رهربی در    در سویی دیگر،

در بازار زیرساخت را ) قرار دارد، سهم خود USGBCشورای ساخت�ن سبز ایاالت متحده (

، اما در ایاالت متحده قرار دارد این استاندارد،ت. هرچند افزایش داده اس یورزش

 شوند. کشور پذیرفته و استفاده می ۱۵۰توسط بیش از های آن در کل دنیا گواهینامه 

براساس نوع زیرساخت متنوع هستند و هر کدام پیش  LEEDهای مجموعه گواهینامه

ها را هدف قرار مختلف ساخت�ن انواع LEEDگواهینامه  ۵نیازهای متفاوتی را الزم دارند. 

داری دهند و شامل طراحی و ساخت ساخت�ن، طراحی و ساخت داخلی، عملیات و نگهمی

 
1- Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
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) LEED )۲۰۱۶ها هستند. هر کدام هدف خاصی دارند و ساخت�ن، توسعه محله و خانه 

 دهد:ها را به شکل زیر توضیح میاین گواهینامه

 ) طراحی و ساخت ساخت�نB+C :(تازگیبهد که شو هایی استفاده میبرای ساخت�ن 

کنند؛ از جمله ساخت جدید، تند یا بازسازی عمده را تجربه میدر حال ساخت هس

هسته و پوسته، مدارس، خرده، مه�نداری، مراکز داده، انبارها و مراکز توزیع و 

 مراقبت سالمت. 

 ) طراحی داخلی و ساختID+Cشود که ساخت داخلی میهایی استفاده  ): برای پروژه

 کامل هستند؛ از جمله �اهای داخلی تجاری، خرده و مه�نداری. 

 ) عملیات و نگهداری ساخت�نO+Mهای کنونی کاربرد دارد که تحت ): برای ساخت�ن

های کنونی، مدارس، وساز هستند؛ از جمله ساخت�نبهبود کار یا کمی یا بدون ساخت

 ه و مراکز انبارها و توزیع. خرده، مه�نداری، مراکز داد

 ) توسعه محلهNDهای توسعه حاوی های جدید توسعه زمین یا پروژه): برای پروژه

ها کاربردهای مسکونی، کاربردهای غیرمسکونی یا ترکیبی از هر دو کاربرد دارد. پروژه

ز؛ ساو ریزی مفهومی تا ساختاز فرآیند توسعه باشند از برنامهتوانند در هر مرحله  می

 شود. شامل پروژه طراحی و ساخت نیز می این امر

 خانوار، چند طبقه (یک تا سه طبقه) یا با ارتفاع متوسط های تکها: برای خانهخانه

 شود. های کوتاه و متوسط میقه) کاربرد دارد؛ شامل ساخت�نطب ۶تا  ۴(

 

بی هستند. این نوع متفاوت گواهینامه در نواحی کلیدی مشرتک ارزیا ۵مشرتک هر فصل 

 دهد:مرحله را پوشش می ۱۱در کل دنیا  رویکرد

  تحقیقات خود را انجام دهید. بررسی ابتداییفاز . ۱گام : 

   بندی  . سیستم رتبه۲گامLEED  سیستمی که مناسب فعالیت و راهربد را انتخاب کنید :

  زیستی ش�ست را انتخاب کنید.پایداری محیط
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   نیازهای گواهینامه : به حداقل پیشکنید  بررسیحداقل پیش نیازهای برنامه را  .  ۳گام

 پایبند باشید. 

  بندی کنید. : اهداف پروژه را مشخص و اولویتاهداف پروژه را مشخص کنید. ۴گام 

  حوزه پروژه . ۵گامLEED  .را تعریف کنید: مرزهای ارزیابی را مشخص کنید 

  میزان ارزش۶گام . LEED  مجوزهای و  ها: سطوح اعتبارات، فعالیتکنید ینتعیرا

 را شناسایی کنید.  مربوطه

  ایجاد کنید تا به عنوان یک را  دایمی: نقاط کنرتل را ادامه دهید مکاشفهفاز . ۷گام

تیم کنار هم قرار بگیرید تا بینشی دایمی برای اطمینان از اینکه در مسیر صحیح قرار 

 دارید، حاصل شود. 

   کنرتل    دار و پیوسته از سازوکارهایمسیر دنباله: یک  را ادامه دهید  ند تکرار. فرآی۸گام

  مسیر معترب و قابل اعت�د است، ایجاد کنید.برای تضمین اینکه 

   های مختلف در پروژه را مشخص  : نقشها را مشخص کنیدها و مسئولیت. نقش۹گام

حسابی برای مالکیت و ذیکنید تا به فرآیند پروژه کمک کرده و تضمین کنید که 

 گیری و پیرشفت وجود دارد. تصمیم

   آوری . مطمنئ شوید که مستندسازی و جمعمستندسازی پایدار را ایجاد کنید.  ۱۰گام

قابل ها رای گواهینامه منسجم بوده و دادههمخوانی دارد تا تایید نهایی ب هاداده

 باشند.  اعت�د

  م داده و درخواست گواهینامه را ارائه کنید: بازبینی تضمین کیفی را انجا. ۱۱گام

کنرتل کیفی را بازبینی کنید تا مطمنئ شوید که اطالعات شفاف، معترب، همخوان و پایا 

 هستند. 

 

). زیرا جهت را برای ۴همرتین مرحله، تعینی اهداف پروژه است (گام ، مهاگاماز میان این 

، جدول زمانی، نیازها، مقیاس و کند (نوع مجوز، بودجهمی  هر نوع تصمیمی تعیین

 ها). نقش
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-حوزه  LEEDهای  اشاره شد، گواهینامهطور که قبال نیز  ، و ه�نهاگامفراتر از رویکرد و  

های پایدار، راندمان بندی مخلتف دارند: سایتهای رتبهای ارزیابی مشرتکی در سیستمه

برای  داخلی، و نوآوری در طراحی.آب، انرژی و جو، مواد و منابع، کیفیت زیست محیطی 

 های ارزیابی مانند:حوزهها عبارتند از ساختارهای ورزشی، این حوزه

 های پایدارسایت .۱

o ی کم رضرهاکشآفت –تاثیر الف. مدیریت سایت کم 

o  استفاده از حمل و نقل عمومی به تشویق  –ب. مدیریت حمل و نقل 

o سازیمحوطه –انداز ج. چشم 

o وفان و سیلد. مدیریت آب ط 

o  های آپارمتانی بر روی سقف، کم کردن فضای باغ –ه. کاهش جزیره گرمایی

 پارکینگ 

o  ها/ساختاریکنرتل –و. آلودگی نوری 

 راندمان آب .۲

o کاهش جریان –اتصاالت نصب و کشی الف. لوله 

o  گیری با استفاده از سیستم اندازه –آب  مرصفب. مدیریت 

o آب رشب، استفاده از  کاهش    –آب    برای  سازیانداز مناسب و محوطهج. چشم

 استفاده از آب غیررشب

o کننده د. مدیریت برج خنک 

 رشایط محیطیانرژی و  .۳

o  .های عملیاتیبرنامه – مدیریت بهینه انرژیالف 

o  تنظیم، نیت –ب. حسابرسی 
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o  .گرماییزمینباد، خورشیدی،  –سبز  هایانرژیج 

o رژیستاره ان –گیری عملکرد انرژی د. اندازه 

o  ه. تاثیرات مواد رسدکننده– CFC ،HCFC ،هالوم و بروم 

 مواد و منابع .۴

o های خریدمشیالف. خط 

o مشی مدیریت پس�ندب. خط 

 داخلی زیستیکیفیت محیط  .۵

o کربن دی اکسید کربنحسگرهای  –و پایش هوای بیرونی  الف. بررسی 

o یهای مدیریتب. بهرتین کاربست IAQ – ASHRAE ،MERV 13+ 

o  .دما، کیفیت، آکوستیک – انراحتی ساکنج 

o  ترکیبات ارگانیک فرار ( –د. پاکسازی سبزVOC  .(ها 

 نفعان و کاربران. هایی برای حضور بهرت ذینوآوری در طراحی: ایده  .۶

هم تاثیر عبارتند ار انرژی اما دو حوزه م ،به صنعت ورزش ارتباط دارند LEEDحوزه  ۶هر 

ا توجه به انرژی، صنعت ورزش اد (بازیافت خوب است). بها را خاموش کنید) و مو (چراغ

 های زیادی برای بهبود ردپای خود دارد. فرصت

کسب و  ۶نایکی و پوما در میان دو رشکت در رابطه با مواد، مشخص شده است که 

های بلندمدت مشیداشتند که با استفاده از خط زیستیمحیطکاری هستند که رویکرد 

ها را در زیست داشتند و همین مورد آندر محیط »تاثیرات صفر«خود سعی در ایجاد 

هایی را مشخص ها و حوزهدستورالعمل  LEEDهای  گواهینامه   حوزه پایداری قرار داده است.

 گیری برای بهبود مستمر،ها و اندازهمند به ارزیابی، تلفیق دادهکنند که با رویکردی نظاممی

 همراستا هستند. 
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 ۱۴گفتار 

 زیستی های محیطساکنان و رویدادهای بزرگ: نگرانی

 1کیریاکی کاپالنیدو به قلم: 

ی هابازی«و  »ی سبزهابازیه�نند « اصطالحاتی گذشته، کاربردسال  ۱۵در طی 

ها،  ای مربوط به مناقصههای رسانهمنتو  هاتوان در مقاله» را میزیستدوستدار محیط

کمیته ؛ ۲۰۰۶، ٢ی املپیک و پاراملپیک مشاهده کرد (فالتهابازیمدیریت، ارائه و میراث 

، پایداری و اند) بیان کرده۲۰۱۵فال (یطور که کاسپر و پ). ه�ن۲۰۱۴، املللی املپیکبین

ورزشی  هایفعالیتشی از بدنه اصلی در حال تبدیل شدن به بخزیستی محیط نگرانی

للی املپیک در مورد ورزش و املدر واقع، با نگاهی به سوابق کمیته بینهستند. 

توجه به این مسئله  شهای ه�هنگی برای افزایگردد که تالشمشخص میزیست، محیط 

ثیرات و میراث رویداد تلفیق ریزی راهربدی مربوط به تانجام شده است تا آن را با برنامها

نشان   ۱۹۹۶ملپیک در سال  آن در منشور ا  با گنجاندنزیست  کند. اهمیت حفاظت از محیط

ی اهبازیشهرهای میزبان    زیستی وجه به موضوعات محیط ت  ادغام،. ایده اصلی این  داده شد

 مفهوم دادند.مدنظر خود قرار میاملپیک بوده است که باید توجه به توسعه پایدار را 

دهد که ) و توضیح میزیستیمحیط پایداری شامل سه حوزه است (اقتصادی، اجت�عی و 

کمرتین میزان توان تاثیرات مثبت را بیشینه و در عین حال موارد منفی را به چطور می

رویداد   برگزاری  هاید به اهداف تعیین شده توسط کمیته توانرساند. تالش برای پایداری می

های برنامهحاصل شوند.    سیاسی مورد نظر نیزاهداف  از این طریق  ورزشی مربوط باشد تا  

های برگزاری رویدادها در نظر ای هستند که کمیته بانهطلزیستی اهداف جاه محیط 

زیستی میزبانان سابق پیش بگیرند و خود را در ها و اهداف محیطگیرند تا از برنامهمی

 
1- Kyriaki Kaplanidou 
2- Falt 
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فالو و (پنتی های مربوط به پایداری) جاودانه سازندی املپیک (به لحاظ فعالیتهابازی

 ). ۲۰۱۲، ١واینزبرگفن

. است  ات توسط شهرهای میزبان اتخاذ شدهها و اقدامای از ایده، مجموعه۱۹۹۶سال    از

های مرتکزی برای حفاظت از ) در یونان، تالش۲۰۰۴(آتن ی هابازیطور مثال، در به

زیست،  طوسایل نقلیه دوستدار محی استفاده ازشامل صورت گرفت که زیست محیط 

در  آن کهتر جالب ر بود.شهفضای سبز توسعه و  برای کاهش آلودگی هوامرتو  گسرتش

ورد تغییر آب و هوا متمرکز ها بر ایجاد آگاهی در مایتالیا، تالش) ۲۰۰۶مسابقات تورین (

که قابلیت ذخیره انرژی ساخت�نی  و مصالح  مواد  استفاده از  چین،  )  ۲۰۰۸(و در پکن  بودند  

املللی املپیک ینکمیته بهمچنین،  .کاری استفاده شدندبرای جنگلدر کنار تالش را داشتند 

)IOCو منابع طبیعی (املللی حفاظت از طبیعت ) توافق پایداری را با اتحادیه بینIUCN (

وط به در مسائل مربمیزبانی به امضاء رساند تا از شهرهای نامزد  ۲۰۱۶آوریل  ۱۳در 

معیارهای )  ٢OGIی املپیک (هابازی. در مطالعاتی مانند تاثیر  پایداری و حفاظت ح�یت کند

کیفیت هوا، مانند  هاییشاخصد که سنجش هوا وجود دارن همچونخاصی  زیستیمحیط 

عالوه، به کنند.مشخص میی املپیک را هابازیناشی از ای تولید و انتشار گازهای گلخانه

 هایروباز مناسب برای انواع تفریحات، شبکهتغییرات کاربری زمین، فضاهای  مواردی نظیر  

  گیرند.های حفاظت شده نیز مورد بررسی قرار میتراکم ترافیک و سایتحمل و نقل، 

توانند به تمرکز هستند میزیست مدهنده که بر محیطهای کمیته سازمانهمه تالش

سازی رویداد برای میزبان منجر شوند که ناظر آماده  تغییرات کیفیت زندگی مردم شهرهای

یر، ح�یت ساکنین از ). در تحقیقات اخ۲۰۱۲سال آینده هستند (کاپالنیدو،  ۸هفت تا 

 ی املپیکهابازیمیزبانی  برای    ی کهشهرهای  ، زیراسازی رویداد مهم قلمداد شده استآماده 

 اند.زار کرده و نظر مردم را در این باره جویا شده در شهر خود رفراندوم برگ اند،نامزد شده

 تفشهرهای میزبان باعث مخال زیستیمحیط ریزی در عین حال، بحث در مورد برنامه

 
1- Pentifallo & VanWynsberghe  
2- Olympic Games Impact 
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ساکنین، فعاالن و طرفداران ورزش در مورد مزایای رویدادهای بزرگ ورزشی برای منطقه 

)، بازگشت ورزش گلف ۲۰۱۶ی املپیک ریو (هابازی). در ۲۰۱۵، ١شده است (واتس

اه داشته است که مخالف ساخت زیست به همر های شدیدی از سوی فعاالن محیطواکنش

های گلف موجود ح�یت پیک بودند و از استفاده از زمینهای جدید گلف برای املزمین

های مربوط به ). سایر نگرانی۲۰۱۵کنند (واتس،    کردند تا منابع طبیعی در ریو را حفظمی

اط داشت. این مسائل سواری، روئینگ و کانو ارتبی ریو به کیفیت آب قایقهابازی

که انتظار مزایا و منافعی از  و ساکنانی بود هابازیته برگزاری های بزرگی برای کمیچالش

ا داشتند. هرچند گلوریفریتاس و مارینا داود زیست محیطی دریاچه رودریگو دیبهب

آوری زباله صورت گرفته برای جمعزیست  های طرفدار محیطهایی با استفاده از قایقتالش

یادی درباره این رویداد و کیفیت آب پس از های زنگرانین و ورزشکاران است، اما ساکنا

 ). ۲۰۱۶، ٢(فوردبرگزاری رویداد دارند 

 زیست ی املپیک، پایداری و محیطهابازیرایج در مورد  ادبیات

  ها ، آنزیستیمحیطنسبت به پایداری املللی املپیک کمیته بینبرای نشان دادن تعهد 

رصاحت به  املللی املپیککمیته بینربدی، در این سند راه را تهیه کردند. ۲۰۲۰دستورکار 

خواهند بود، ارایه �وده املپیک ی هابازیمیزبان سه توصیه را برای شهرهایی که در آینده 

این ، طور ویژهبههای پایداری است. به عنوان یکی از حوزه زیستمحیط که شامل است

اتخاذ خواهد کرد و نقش رهربی را  ناظرمعتقد است که در رابطه با پایداری موضع کمیته 

ی هابازیبندی ریزی و مرحلههای برنامهکند که این موضوع در همه جنبه و تضمین می

 عبارتند از: املللی املپیک کمیته بیناهداف ویژه توصیه شده توسط املپیک پیاده شود. 

 
1- Watts 
2- Ford 
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ی املپیک در تلفیق هابازیدهندگان ی کمک به سازمانبرا توسعه راهربد پایداری .۱

های اقتصادی، اجت�عی و ی معیارهای پایداری که شامل حوزهو اجرا

 شود. زیستی در همه مراحل پروژه میمحیط 

برای ایجاد بهرتین   ،انددهنده که به تازگی انتخاب شدههای سازمانکمک به کمیته .۲

 در کل سازمان. حاکمیت ممکن برای تلفیق پایداری 

)  NOCهای ملی املپیک (کمیته پس از برگزاری با ح�یت از    هابازیبررسی میراث  .۳

 . )UMVOی خارجی مانند اتحادیه جهانی شهرهای املپیک (هاسازمانو 

 

از سوی ساکنین اهمیت زیادی دارد، انگاره نظریه تبادل  هابازیاز آنجا که ح�یت از 

زمانی از یک رویداد ح�یت ن  ساکنا  معموالًگیرد.  قرار می  ) مدنظر۱۹۷۶امرسون  اجت�عی (

کنند که مزایایی در آن ببینند و اگر ببینند رویداد مزیتی به همراه ندارد یا حتی تاثیرات می

 و همکاران طور که جین. ه�نح�یت خود را قطع خواهند کرد، منفی ایجاد کرده است

) متوجه شدند، مولفه اساسی حفظ ح�یت نسبت به اقدامات سبز میان ساکنین ۲۰۱۱(

) متوجه ۲۰۱۳نز (، هالیشهر میزبان افزایش نگرش مثبت برای مسائل سبز است. اما اخیراً 

تحت  هابازیزیستی محیط ی لندن، نگرش ساکنین نسبت به مسائل هابازیشد که برای 

) متوجه ۲۰۱۲گزاری مسابقات است. کاراداکیس و کاپالنیدو (ها با محل بر تاثیر فاصله آن

کمیته برگزاری و  زیستیمحیطهای ساکنین شهر میزبان ونکوور، تالش شدند که برای

چند، ارزیابی تغییرات  برای کیفیت زندگی ساکنین اهمیت زیادی داشتند؛ هر داریشهر 

ن خش نبودند. این یافته نشابو بهبودها بری کیفیت زندگی ساکنین رضایت زیستیمحیط 

زیست ممکن است به عنوان راهی برای چند راهربدهای ح�یت از محیط دهد که هرمی

و  ها بر ساکنین بیشرت زیر سوال است. پرایاگبحث سیاسی استفاده شوند، اما تاثیر آن

ح�یت از رویداد را  ،محیطی مثبت) متوجه شدند که تاثیرات زیست۲۰۱۳( همکاران

 شود. ، باعث کاهش ح�یت میمحیطی منفیات زیستت کرده و تاثیر تقوی
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 هابازی زیستی محیطن به میراث نگرش ساکنا

ی املپیک مانند لندن و ها بازیزیست توسط مناقصات موضوع پایداری و بهبود محیط

های تواند خروجیمی  هابازیریزی  ). برنامه۲۰۱۱ت (جین و همکاران،  پکن مطرح شده اس

رات نگرشی مانند حفظ نواحی سبز و تغیی .را هدف قرارداده و تلفیق کند زیستیمحیط 

ن در مورد ). اما اغلب احساس ساکنا۲۰۱۲یدو، زیست (کاپالننسبت به حفاظت از محیط

ی املپیک مشخص نیست. در سایه این مسئله، ادامه این هابازیزیستی محیطمداخالت 

تمرکز مخاص در سه شهر املپیک  زیستیمحیطن به مسائل گفتار بر روی نگرش ساکنا

). این مطالعه بخشی از پروژه ۲۰۰۸) و پکن (۲۰۰۴)، آتن (۲۰۰۰: سیدنی (گرددمی

ندمدت شهرهای ارزیابی میراث بل بود که هدف آن ۲۰۱۰نجام شده در سال تحقیقاتی ا

 ). ۲۰۱۰(کاپالنیدو،  ه استمیزبان املپیک در گذشته بود

 زیستیمیراث محیط

، ی املپیک رخ داده استهابازیکه در شهرهای میزبان   زیستیمحیطبسیاری از میراث  

ها و زیرساخت متمرکز بوده که هدفش ایجاد و ارتقای ها، برنامهبر روی فعالیت

میلیارد   ۱۴۰، پکن حدود  برای مثالزیست).  ت (دوستدار محیطی پایدار بوده اسهاکاربست

های اری کرد و سیدنی نیز زمینگذرسمایه  میلیارد دالر) را برای بهبود کیفیت هوا  ۳/۲۱یوآن (

ویژه در  زیستیمحیط و آتن فضاهای سبز را بهبود بخشید. نتایجیافته را احیاء کرد تنزل

شهرهای سیدنی، آتن ی املپیک در  هابازیللی املپیک از املکمیته بینگزارشات نهایی رسمی  

 نسبت  متفاوتی  شود که هر شهر رویکرد تقریباً ها مشاهده می اند که در آنو پکن ذکر شده

 ). ۲۰۱۱داشته است (کاپالنیدو،  زیستیمحیطبه اقدامات 

هبود در ایجاد برا آتن املپیک ی هابازی) میزان ناتوانی و شکست ۲۰۱۲( میکاسکارا

اما مدعی شد که یکی از مزایای اصلی مدرنیزاسیون زیست   .بررسی کرد  زیستیمحیطواقعی  

زیستی در محیطایده افزایش سطح آگاهی  ،محیطی و اکولوژیک شهرهای میزبان املپیک

و  ۲۰۱۲لندن  زیستیمحیط های همچنین برنامه کارامیکاسان است. ن شهرهای میزبساکنا
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را بررسی کرد و متوجه شد که لندن بهرتین برنامه را داشته است که  ۲۰۱۶ریودوژانیور 

این کارامیکاس  زیست کرده است.  انجام اصالحات در حفاظت از محیط دولت را مجبور به

؟ (او در است ایجاد شدهواقعی در لندن  زیستیمطرح کرد که آیا میراث محیطپرسش را 

، کارامیکاس معتقد است که آموزش ۲۰۱۶ریو ی هابازیرای . باین مورد تردید داشت)

 مشارکت هایی نیز در جهت آموزش و زیستی کانون توجه پروژه بوده است و برنامهمحیط 

ست برگزار شدند. اما، هنوز زیمسئوالن در مدیریت حفاظت از محیطو مردم عموم 

مدیریت پس�ند و  مانند . محیطی برای این رویداد ملموس هستندی زیستهادغدغه 

) میراث پکن را در میان ۲۰۱۴(و همکاران  لیو). ۲۰۱۶سواری (فورد، آلودگی محل قایق

  زیستی محیطن شهر غیرمیزبان بررسی کردند و متوجه شدند که ادراک در مورد میراث  ساکنا

روانی و رسمایه اجت�عی در از نظر اهمیت در مقایسه با هویت و فرهنگ، درآمد 

 مایلزهای  و همکاران در ترکیب با یافته  لیون حد است. نتایج بدست آمده توسط  تریپایین 

ی املپیک در چین بیشرت در مورد تغییر نحوه تفکر هابازیدهد که میراث  ) نشان می۲۰۱۴(

 بودند.  رفتارو 

ن شهرهای میزبان در مورد اهمیت دست آمده از ساکناههای تجربی بداده

 زیستیمحیطمیراث 

شهر میزبان پرسیده  ۴ن از ساکنا ۲۰۱۰تر، در سال عنوان بخشی از یک پروژه بزرگبه

معین ارتقاء یافته توسط کمیته برگزاری در هر شهر برای  زیستیمحیطشد که تغییرات 

 نتایجن آتن، سیدنی و پکن ، ساکناها چقدر مهم بوده است. در کلکیفیت زندگی آن

بندی کردند. با توجه مهم برای کیفیت زندگی خود درجهی  را از متوسط تا خیل   زیستیمحیط 

دهندگان در پکن ر ملمومس در پکن و آتن بود، پاسخبه آلودگی هوا، که یک مسئله بسیا 

است و ها اهمیت زیادی داشته گفتند که کاهش آلودگی برای کیفیت زندگی آن

خیلی مهم در نظر   تادهندگان آتن اهمیت آن برای کیفیت زندگی خود را بین متوسط  پاسخ

 زیستی محیطخاص مانند مدیریت آب پس�ند، بهبود  زیستیمحیطهای گرفتند. کاربست

 زیستیمحیطبیشرتین ارتباط را به برنامه  جامعه محلیو نواحی سبز بیشرت برای استفاده 
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هم برای کیفیت زندگی م بسیاردهندگان پکن به عنوان مواردی پاسخپکن داشتند و توسط 

ظر نزدیکی به رویداد تا زمان بندی شدند. تفکر در مورد این نتایج از نشان رتبهخود

ن شهر پکن باالترین تغییرات نگرش دهد که ساکناوری داده برای این پروژه نشان میآ جمع

 ن سیدنی و آتن داشتند. نارا در مقایسه با ساک زیستیمحیُ و رفتار 

 محیطی است. ایندر مورد مسائل زیستی دیگر، آموزش مردم زیستمسئله محیط 

آگاهی از ، در جایی که ساکنان شهر ایجاد آگاهی بیشرت در سیدنی و پکن انجام شد ابتکار

ارزشیابی �ودند. همچنین، ایجاد مهم  بسیاربین متوسط تا  زیستی رامحیط مسائل 

این  ، زیراسیدنی و پکن مهم بودساکنان زیست برای های دوستدار محیط ساخت�ن

ن پکن بین متوسط تا اهمیت زیادی داشتند و برای ساکنا ن سیدنیمداخالت برای ساکنا

 مهم بودند.  بسیار

انجام شده توسط مدیران پکن در رابطه با حمل و نقل  زیستیمحیطسایر اقدامات 

مهم  بسیارن چین به عنوان مواردی های بازیافت بودند و توسط ساکنانامهسبز و بر 

مرصف برای کیفیت زندگی های کمهای ساخت�ندند در حالی که دستورالعملارزشیابی ش

  در نظر گرفته شد.مهم  بسیارمردم در پکن بین متوسط تا 

ای ه، به بهسازی زمیندیگر در رابطه با شهرهای میزبان املپیک زیستیمحیطاقدام 

یافته، حفظ های تنزلزمینطور خاص، احیای اختصاص داشت. بهیافته و حفظ منابع تنزل

سیار مهمی برای کیفیت زندگی زیست میراث بو ایجاد سبک زندگی دوستدار محیط  انرژی

 بسیارن سیدنی بودند در حالی که بازیافت آب شهری برای کیفیت زندگی متوسط تا  ساکنا

به  سود رساندن پکنی املپیک هابازیبا توجه به آن که یکی از اهداف شد.  ارزشیابیمهم 

تر بود که چنین بوده است، اما برای مردم پکن مهم هوازیست و کاهش آلودگی محیط 

محیطی شهر میزبان به کیفیت رو، اگر مسائل زیست تغییراتی را مشاهده کنند. از این

ی هابازیریزی مدیران برگزاری ها در برنامه زندگی مردم محلی ارتباط داشته باشد و آن

نتیجه مثبت در کیفیت زندگی ساکنان دیده  هایی برایشوند، نشانه املپیک در نظر گرفته
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باید با زندگی محیطی و مسائل محلی ترکیب   زیستیمحیط ، مداخالت در مجموعشود.  می

 شوند تا نتیجه پایدار بلندمدت را برای مردم شهر میزبان املپیک ایجاد کنند. 

 بحث

های میراث لی بر روی برنامهی از مطالعات اصارائه �ای کل گفتارهدف این 

ن شهرهای قبلی های تجربی در مورد درک ساکنای املپیک و ارائه دادههابازیزیستی  محیط 

هایی نگرششان بوده است. همیت این میراث برای کیفیت زندگیمیزبان املپیک در مورد ا

  زیستیمحیطن مداخالت  دهد که ساکنادست آمده است نشان میهن بکه از واکنش ساکنا

ها همچنین این مداخالت را به میراث رویداد برای کیفیت زندگی خود را دوست دارند. آن

 ،تفاوت دارند  در شهرهای گوناگون  زیستیمحیط  هایانواع فعالیتچند،    دهند. هرمیربط  

ریزی و تعیین هدف هستند (کارامیکاس، سازی، برنامه براساس سطح آمادهاما معموالً 

تهدیدی برای سازمان رویداد  زیستیهای محیط و فعالیتبر این، مداخالت  ). عالوه۲۰۱۲

انداز ر رابطه با آلودگی و تغییرات چشمتوانند اثرات منفی دزیرا می  ،بزرگ ورزشی هستند

 به همراه داشته باشند.  را

ن محلی شهر میزبان و زیستی، مربوط به تغییر ذهنیت ساکنامحیطمهمرتین نتیجه 

است.   زیستیمحیطریزی و اجرای میراث  بطه با برنامهبرای توسعه بیشرت در را  ایجاد بسرتی

نسبت به مسائل نگرش    ایجاد تغییر در  زیستی،نکته کلیدی برای محقق شدن میراث محیط

 ن شهراهی در مورد این مسائل میان ساکنازیست و تالش بیشرت برای آگمربوط به محیط

 زیستی محیط). همچنین ثابت شده است که میراث ۲۰۱۱میزبان است (جین و همکاران، 

. از زیست استطلبانه برای محیطدیران رویداد همراه با اهداف جاهمطرح شده توسط م

شوند که مدیران ی تبدیل میتر محیطی به بخشی از گفت�ن بزرگهای زیست رو، جنبه این

ن از کنند و زمانی که بحث ادراک ساکنامطرح می هابازی نی ازدر طی مناقصه و میزبا

ها را در مقایسه با سایر میراث ن آنشود، ساکناها برای کیفیت زندگی مطرح میاهمیت آن

). ۲۰۱۱کنند (جین و همکاران،  بندی میبانی رویداد، با درجه کمرتی رتبهمانده از میزباقی



  هابرداري: امکانات و بهره3بخش  

 
 

ایجاد شود که   موقعیتینظریه تبادل اجت�عی، باید از این نظر، و با توجه به انگاره کلی 

تار ح�یتی مناسب را از سوی تا رف سازدن مرتبط  به ساکنارا مستقی�ً  زیستیمحیطمیراث 

 جلب کند.  زیستیمحیطهای ساکنان برای برنامه

ی املپیک تابستانی و  هابازی) تاکید داشت، متایز بین ۲۰۰۸طور که چاپلیت (ه�ن

در مورد شود.  زیستیمحیط تواند باعث ایجاد رویکردی متفاوت به میراث میزمستانی 

، در پیش زیستیمحیطمیراث  شد کهونکوور مشاهده  ۲۰۱۰ی املپیک زمستانی هابازی

ن خارج از شهر میزبان مهم باقی برای ساکنین شهر میزبان و ساکنا هابازیهنگام و پس از  

ه کمیته ارائه پیشنهاد  ) اعالم کردند ک۲۰۱۲واینزبرگ (فن ین، پنتیفالو و. عالوه بر اندماند

ند که با دهریزی پایداری بیشرتی را پیشنهاد میها و برنامهی زمستانی نوآوریهابازیبرای 

ادامه داشت.   ۲۰۱۴و سوچی    ۲۰۱۰تورین آغاز و تا ونکوور    ۲۰۰۶ی املپیک زمستانی  هابازی

ها موفق باشند و در بلندمدت ح�یت  توان گفت که اگر قرار است برنامهمیروی هم رفته،  

در شهرهای میزبان باید به کیفیت زیستی ریزی برای مداخالت محیطشوند، باید برنامه

 زندگی ساکنین محلی ارتباط داشته باشد. 

رتبط من میراث باید به کیفیت زندگی ساکنا ریزی مهم است وبا این ذهنیت که برنامه

توان به توالی ویژه مراحلی رتبط داد که میراث بلندمدت باشد، تاثیرات عملی را می

 نتایجمشی در رابطه با  ، معرفی تغییر خطکنند. مثالًزیستی را برای ساکنان محقق میمحیط 

ورزشکاران   از جمله مدیریت آب پس�ند  هابازیریزی شده برای  زیستی خاص برنامهمحیط 

سازی کرد که نیازمند این توان در نواحی شهری پیادهرا می هابازیر طی و مسئوالن د 

ت در مورد حفاظت و بهبود زمین خاص بلندمد  هایسیاستمداخله هستند. عالوه بر این،  

های ها برخی �ونهریزی این میراث در سطح اجت�عی کمک کنند. اینتوانند به برنامهمی

ج از سوی اجت�عات میزبان برای استفاده در اجت�عات بیشرت  ریزی تاثیر مستقیم نتایبرنامه

ودجه با های ببرود. البته، همراستایی مکانیسم تر است تا کیفیت کلی زندگی باالترو بزرگ

اما اگر از ه�ن آغاز ایده در پیشنهاد برای  ،برانگیز استاین اقدامات همچنان چالش

 کالت ایجاد نخواهند شد.میزبانی یک رویداد گنجانده شود، این مش
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 ۱۵گفتار 

 تضمین گزارش پایداری از سوی شخص ثالث 

 لندن  ۲۰۱۲ی املپیک و پاراملپیک هابازی�ونه موردی: 

 1النی تیودوراکیبه قلم: 

داری توسط شخص ثالث در بحث در مورد تضمین گزارش پای هدف اصلی این گفتار،

تهیه و تنظیم  در دو دهه اخیر،لندن است.  ۲۰۱۲ی املپیک و پاراملپیک هابازیمورد 

طوری برای رویدادهای ورزشی به یک امر الزامی تبدیل شده است، بهپایداری  هایگزارش

 هابازیسازی و میزبانی از ر آماده) نیز که درگی۲۰۱۲(لندن املپیک  یهابازیکه مدیران 

تضمین  در فرآیند جا، به عنوان فردی کهدر این بودند، این گزارش را تهیه و ارایه کردند.

با عالقه  یدانشگاهفرد به عنوان یک  ام و همچنینحضور داشتهشخص ثالث این رویداد 

 کنم تا خاستگاهابتدا تالش میورزشی بزرگ،  هایتحقیقاتی به موضوع مدیریت رویداد

بررسی کنم های اثربخشی سازمانی را  گیریو نحوه ارتباط آن با اندازهمفهوم توسعه پایدار،  

این نوع از های  رو، محدودیترا بحث کنیم. از این  هابازیفلسفی پایداری سپس مفهوم    و

رد. بررسی و مکاشفه خواهم ک دهند،که مرزهای تضمین پایداری را شکل می را هاگزارش

کمیسیون لندن « شخصی که در کار بانفعان، من به تجربه ذی تعدد و تنوعبا توجه به 

عضویت در گروه تخصصی نیز و داشتم  ۲۰۱۳و فوریه  ۲۰۱۰) بین فوریه CSL( »پایدار

رجوع خواهم کرد.   ۲۰۱۰ی زمستانی ونکوور  هابازینامه تاثیرات جهانی  مشاوره ارزیابی بر 

اره ارائه یعنی اد ،هابازیریزان و مدیران های پایداری ارائه شده توسط برنامهاز گزارش

های مورد شاخصکنم تا ی املپیک لندن استفاده میهابازیدهنده املپیک و کمیته سازمان

هانی مقایسه کنم و در  زارش جها را با نشانگرهای اقدامات گو آن استفاده را مشخص کنم

 
1- Eleni Theodoraki 
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کمیسیون لندن های  گزارشنویسی را شناسایی کنم. سپس  های موجود در گزارشنهایت خالء

ی تضمین استفاده شدند، کدام هایی براکنم تا نشان دهم چه چهارچوبرا بررسی می  پایدار

چه بوده است   هابازیش کار مدیران  های پایداری را کمیسیون در نظر گرفته است، رو جنبه 

و در نهایت تفاوتی که کمیسیون ایجاد کرده است و نظر ارزیابان مستقل در مورد تاثیر 

های دیدگاه خودم این کمیسیون بودم، محدودیتچند، من بخشی از  چه بوده است. هر

هایی هستم که خودم بخشی گاه انتقادی برای بازبینی کاربسترا تایید و به دنبال اتخاذ دید 

 ام. ها بودها بوده و شاهد و ناظر آنهاز آن

تحت تاثیر پیشینه دانشگاهی من هستند که  ،شوندجا بیان میکه در این یهایدیدگاه

های ی املپیک توسط تالشهابازیشامل انجام تحقیق بر روی نحوه تحت تاثیر قرار گرفنت 

 ). ۲۰۰۹است (تئودوراکی،  هابازیدهنده ارتباطی کمیته سازمان

 داری و تضمین پای

، دولت تلند توسعه پایدار را تعریف کرد، کمیسیون برانت۱۹۸۷آن که در سال پس از 

که بریتانیا پایدارتر شود، باید   منظور ایندنیا، تایید کرد که به   هایبریتانیا مانند سایر دولت

ها، راهربدها و مشیبتواند به عنوان مبنایی برای خط اصول مورد توافقی داشته باشد که

).  ۲۰۰۵ه�هنگ استفاده کند (کمیسیون توسعه پایدار، به شکل های عملیاتی ملی برنامه

و تضمین جامعه قوی، سامل و عادل  زیستیمحیطهای درون محدوده ،اصول اصلی زندگی

وب مشرتک بریتانیا برای انتشار مسیرهای مختلف: چهارچ« برای آینده در گزارشی با عنوان

 ) مطرح شدند. 1DEFRA ،۲۰۰۵( »توسعه پایدار

این اصول با دستیابی به اقتصاد پایدار، استفاده مسئوالنه از دانش صحیح و ارتقای 

شوند و همه این موارد توسط کمیسیون توسعه پایدار و  حکمرانی خوب پشتیبانی می
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های عضو در ساختار بریتانیا (انگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند ش�لی) مورد توافق دولت

 یابند. بوده و توسعه می

ساده باشند،  راهن�ها و اصول هر چند ممکن است که روی کاغذ، تعاریف چهارچوب

برانگیز است. این چهارچوب برای دولت ها در زندگی واقعی پیچیده و چالش کاربرد آناما 

راهن� برای شود که کدام چهارچوب و کدام اصول . اما این پرسش مطرح میکاربرد دارد

غیرانتفاعی در حال استفاده هستند؟ این پرسش به پرسش ی بخش خصوصی و هاسازمان

هایی راهن� وظیفه کیست و چه نقش بعدی ارتباط دارد که ارزیابی عملکرد در برابر اصول  

را متخصصان، سیاستمداران، مددکاران اجت�عی، مراکز حسابرسی و دانشگاهیان در ارزیابی 

 کنند؟ ابر این چهارچوب و اصولش بازی میعملکرد در بر 

رشوع شدند زمانی  ۱۹۹۷ سال از یهای سازمانگزارش پایداری در محیطهای اربستک

هایش برای گزارش استفاده شدند. ) ایجاد شد و دستورالعملGRIکه فعالیت گزارش جهانی (

گزارش عملکرد پایداری خود را  ٪۹۳رشکت بزرگ دنیا،  ۲۵۰) از میان GRI )۲۰۱۶براساس 

تهیه    ند. پس ازنکبرای این کار استفاده می  GRIها نیز از استانداردهای  آن  ٪۸۲ارائه کرده و  

از تضمین بیرونی یا شخص ثالث به عنوان راهی برای تایید اعتبار  هاسازمانگزارش، برخی 

کنند. این تضمین راهی است برای افزایش اعت�د به کیفیت و استفاده میادعاهای خود 

ها توسط اعضای سازمانی با توجه به این حقیقت که گزارش ری.دقت محتوی گزارش پایدا

نویسند که ها را میبررسی است یا افرادی گزارشاش تحت شوند که پایدارینوشته می

طرفی یبررسی ببنابراین،  برند؛که از سازمان نفع مالی می مشاوران/پی�نکاران هستند

را ادعا کنند   یتوانند مرشوعیتمی  هانسازماست. از طریق تضمین خارجی،  گزارش رضوری ا

گیری ین احت�ل را افزایش دهند که اطالعات و آمار ارایه شده مطمنئ بوده و برای تصمیمو ا

رشوعیت دلیلی بر کیفیت، دقت، روایی بیرونی و مآن که با توجه به  خواهد شد.استفاده 

درک تضمین به عنوان توان تضمین شخص ثالث را بررسی کرد. برای تضمین هستند، می 

ها کنند که برخی پرسش) توصیه می۲۰۰۴زادک و راینارد (  یک ایده و به عنوان یک فرآیند،

ح کنند. یعنی، تضمین مطر   زمینهتوانند برای خودشان در  می  هاسازمانرا در نظر بگیریم که  
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 ؟ن کدامندآید، استانداردها و سطوح بررسی استفاده شده در روش تضمیاین میل از کجا می

ان تضمین چه کسانی هستند  کنندگمین چگونه است و در نهایت، تامینحوزه و میزان تض

 ها کدامند؟ های آنو شایستگی 

اصول و استانداردهای یک روش ارزیابی که از مجموعه    عبارت است از  تضمیندر اصل،  

و ، فرآیندها اساسیهای یابی کیفیت مسائل سازمان و سیستم برای ارز مشخصی

نتایج  ابالغشامل  ،تضمینکند. همچنین زیربنایی عملکرد آن استفاده میهایی شایستگی 

حسابرسی، تایید و است تا موضوع برای کاربران با اعتبار تلقی گردد. این ارزیابی 

آید. دست میهها تضمین بابزار و فرآیندهایی هستند که با آناز جمله اعتبارسنجی 

ها، مشاوران تضمین کیفیت) و افراد NGOحسابرسی، های (رشکتی مختلف هاسازمان

 ند. کن(رهربان فکری) تضمین را فراهم می

کار رفته و های بهدهد، سیستم صحبت در مورد کیفیت کاری که یک سازمان انجام می

عملکرد در اشکال مختلف آن مشابه زبان اثربخشی سازمانی است که محققان را ترغیب 

چندبعدی مفهوم اثربخشی را در نظر بگیرند. بدین معنا که اهداف محققان   کند ماهیتمی

نفعان تشکیل دهنده یک سازمان ممکن است در واقع باید ملموس باشد. بسیاری از ذی

گیری ها دیدگاههای مختلفی راجع به اندازههای مختلف باشند، آندارای عالیق و اولویت

ی در مورد میزان موثر بودن سازمان در واقع دارند میزان اثربخشی دارند و نظرات متعدد

 شود که اثربخشیاجزای تشکیل دهنده آن یادآوری میو در مورد عملکرد کلی آن یا 

 .تواند در مورد بازگشت رسمایه مالی و / یا جلسات کمرت باشدمی

د و به نفعان با یکدیگر در تضاد باشعالوه، در برخی موارد، امکان دارد که منافع ذیبه

همین ترتیب، ممکن است یک سازمان دارای اهداف متناقضی باشد که موفقیت در 

دستیابی به یک هدف (در واقع موفقیت سازمان) تحت تاثیر اهداف دیگر قرار داشته 

ی املپیک، هابازیهای برگزاری یی مانند کمیتههاسازمانها برای باشد. یکی از این �ونه

های متناسب با رشایط رویداد و از طریق مکان هابازیان پیگیری تحویل کارآمد زم

در ه�ن  هابازیریزی برای نیازهای میراث پایدار برای استفاده بلندمدت پس از برنامه
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مکان است. قانون حاکم بر قرارداد شهر میزبان که توسط شهردار و صاحب رویداد امضا 

کند که از ا ملزم به اجرای وظایفی میی (میزبانان) ر هابازیدهندگان شده است، سازمان

پس از رویداد و در هنگام  هابازیطور کلی میراث اند. با این وجود، بهقبل مشخص شده 

گیرد. این امکان وجود دارد که تحویل میزبانی به شهر دیگر مورد قضاوت قرار می

حسابرسی  های مختلفدر دوره  و گیریبسته به زمان اندازه های کسب شایستگیشاخص

عنوان مثال، غرور ملی کشور میزبان (به عنوان شاخص به منتهی به نتایج گوناگونی شوند.

ها، عملکرد رویداد)، در روزهای کسب پیروزی و پس از یک رشته موفقیت در جدول مدال

در نیز طور قابل توجهی باالتر خواهد بود. به همین ترتیب، سطح رضایت جامعه به

شود، ممکن است متفاوت باشد. و تجربه می  برگزارفی که رویداد در آن  جغرافیاهای مختل

گذاری در حمل و نقل مشاهده سود بیشرتی از رسمایه ،به عنوان مثال، در برخی مناطق

های بندی پروژه شود، در حالی که ممکن است در برخی دیگر از مناطق، به دلیل اولویتمی

 گذاری باشد.کاهش رسمایه این مساله منجر به پیک، ی املهابازیتوسعه در مناطق میزبان 

اثربخشی  ؛نفعاناز ذی ایعدهبرای  های مدیریتی،مدل برخی از مطابق باامکان دارد 

، در مورد توانایی برخی دیگربرای  خالصه شده باشد و امکان دارد    »دستیابی به اهداف«در  

دیگر، ، و در مورد برخی هاها، به بازدهورودیای کارکرد و پردازش کارآمد تأمین منابع بر 

گوناگون، من های با توجه به دیدگاهسطح رضایتمندی همه سازندگان اسرتاتژیک باشد. 

ها از آن ، پاسخ داده شوند.کنم که سواالت پایداری باید با توجه به مفهوماستدالل می

با در نظر ان خوب است یا بد. برای میزبانان و سایر سهامدار  هابازیبپرسید که آیا این 

بهرت  کنم که ، پیشنهاد میهابازیهای توسعه مربوط به ای از پروژهگرفنت طیف گسرتده

برندگان و بازندگان استفاده از منابع را در نظر   ،های پایداریاست در هنگام ممیزی گزارش

یت گزارش پایداری برای تعریف محتوا و کیف GRI بگیریم. شناخت برندگان و بازندگان اصول

تری از پایداری ارائه نفعان شناسایی شوند، عملکرد سازمان در زمینه گسرتده است. باید ذی

 شود و تصویر ارایه شده تا حد ممکن کامل باشد.
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های مثبت و  معیار کیفیت گزارش، مستلزم آن است که گزارش متعادل باشد و جنبه 

قابل مقایسه ارائه شود که بتواند   شکلیباید به    منفی عملکرد را بررسی کند. عالوه بر این،

 ی دیگر پشتیبانی کند و به اندازه کافی دقیق باشد. هاسازماناز تجزیه و تحلیل نسبت به 

 را به عنوان بخشی از تعهد خود برای داشنت ، دولت بریتانیا پایداری۲۰۱۱در سال 

های اهداف بخش دولت سبز،در سند تعهدات در نظر گرفت.  زمان،سبزترین دولت تا آن 

دولتی برای تعیین میزان انتشار کربن، استفاده از آب، ضایعات و تأثیرات زنجیره تأمین 

پایداری در برنامه و گزارش   گنجاندناین امر نیازمند گزارش برای نحوه   مشخص شده است.

محیطی است که برای سازمان  عملکرد برای شمول اثرات اقتصادی، اجت�عی و زیست

 . کنندارتباط پیدا میو عملیات    دارکاتمشی، تها به خطتر هستند و اینکه چطور آنملموس

عمومی كه درگیر توسعه  توان انتظار داشت كه هر سازماندر سایه چنین تعهدی، می

مزمان با ه ارایه کند.گزارش پایداری را تواند می، های مربوط به رویدادها باشدزیرساخت

ی املپیک یک هابازیتوسعه پایدار در قالب مفهوم  رای، تعهد بسازی پیشنهاد املپیکآماده 

 سیاره ایجاد شد. 

ها، که وظیفه تحویل مکان (ODA) در این راستا، مأموریت سازمان تحویل املپیک

ها و ها، امکانات، زیرساختها و میراث را بر عهده داشت، تحویل مکانزیرساخت

 نقل به موقع و به شکلی بود که تحویل میراث پایدار را به حداکرث برساند.وحمل

به چارچوب مفهومی را ما  »های اکولوژیکی آنمحدودیت«و  »یک سیاره«اشاره به 

دارد منابع محدود در یک اکوسیستم، به علت بیان میکه دهد مشرتک پیوند میمنابع 

امر اثرات مخربی بر سایر کاربران شوند و این  می  تهدیدبیش از حد توسط یک گروه    مرصف

هش نهایی منابع مشرتک را که مورد بررسی ، کا«تراژدی اشرتاکات»مفهوم مرتبط با دارد. 

به استفاده در رقابت با سایر گروهها متایل  دهد که برخی از گروهها یا افراد متایلقرار می

 دارند. ها از آنحداکرثی 
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بر روی منابع مشرتک  ،) که برنده جایزه نوبل نیز شد۱۹۹۴( و همکاران اثر اوسرتوم

)CPR  ده کنرتل نشده از منابع ارائه استفا  در مورد خطرهایداری  دیدگاههای معنی) است و

هنگام در را تواند رشایط استفاده از منابع اکتشافی میکند و چنین چهارچوب می

بحث در مورد تعادل منافع د توانمی این مواردکند. آشکار  هابازیریزی و میزبانی برنامه

ای، بحث در مورد شخص ثالث طور گسرتده، ارزیابی ادعاهای پایداری و بههابازینفعان  ذی

 را روشن کند. 

به عنوان مالک از طریق قرارداد شهر میزبان،  ، شهرهای میزبان قانوناً هابازیدر مورد 

تعهداتی که کمیته و باید شوند پیک معرفی میاملللی املبه کمیته بینرویداد، 

بر استفاده از منابع  تعهداتداده است را برآورده کنند. این  هابازیبرای پیشنهاددهنده 

توسط وزرای و    ۲۰۱۳که در سال  رو، بیانیه برلین  جامعه میزبان تاثیگذارند. از ایندر محیط  

ی را ایجاد کنیم که رشایط ناسبمشی م«ما باید خط تاکید دارد که  امضا شد،ورزش 

ی ورزشی بزرگ و مشارکت در روند مناقصه مرتبط را مشخص هابازیریزی و اجرای برنامه

 د».کن

توانیم انی از رویدادهای بزرگ ورزشی، میمیزب  هنگامدر  برای حفاظت از منابع مشرتک  

بیان جایزه نوبل خودش، کسب ) را در نظر بگیریم که در سخ�انی ۲۰۰۹توصیه اوسرتوم (

کنندگان امکان های ساده به رشکتکه «تنها ایجاد ارتباط یا گفت�نمعتقد است داشت. او 

از این  و دهدبرداری از منابع مشرتک را میو اجتناب از افراط در بهرهکاهش برداشت 

 ». تعامل را افزایش داد توانطریق می

 ی لندنهابازی نویسی و تضمین پایداری برای گزارش

) سازمان مسئول نظارت بر LOCOGی املپیک و پاراملپیک لندن (هابازیکمیته برگزاری 

به توسعه این کمیته  بود.    ۲۰۱۲ی تابستانی املپیک و پاراملپیک  هابازیریزی و توسعه  برنامه

راهربد «و با عنوان    ۲۰۰۷که در سال  ،  پایداری  در تضمینکمک کرد و    GRIبخش رویدادهای  

را مطرح کرد، از جمله در مورد انتشار گازهای   تعهدچندین  منترش گردید، »عه پایدارتوس
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چندین تعهد پایداری را فهرست ، ۲۰۱۲-۲۰۱۱در گزارش سال  ای، منابع آب و زباله.گلخانه

کرد از جمله انرژی تجدیدپذیر، انتشار کربن، قوانین ساخت�ن برای دهکده، انتقال مصالح 

 . هااصالح شده و استفاده از مواد بازیافتی برای زیرساخت ساخت�نی، مصالح

های ) کاربستOGsی املپیک (هابازیشویی، توضیح داده شده که در زمینه چالش سبز 

 طور خاص، چنین گفته شد:ناپایدار هستند. به

بتوان  ، مگر آن کهی املپیک و پاراملپیک سبز وجود نخواهد داشتهابازیچیزی به نام 

 شوند.های پایدار جربان میتوسط کاربست هابازیاد منابع استفاده شده برای دنشان 

 گیریبحث و نتیجه

توانستند به اهداف پایداری خود دست  ی لندن مطمئناً هابازینظر من مسئوالن  به

و جوایزی نیز دریافت کردند ها استانداردهایی را در رابطه با پایداری ایجاد پیدا کنند. آن 

مشاهده   هابازیهای ساالنه و اسناد مربوط به  توان در گزارشها را می�ودند. جزئیات این

 کرد. 

که مسئول  هابازید، این مسئله همچنان باقی است که کمیته برگزاری با این وجو 

 نکرد.گونه گزارشی برای پایداری کلی ارائه بود، هیچ  هابازیزیرساخت و میراث 

، مشخص است که تاثیر جدی بر بهبودی هابازیدر رابطه با تضمین پایداری 

داشته است. با توجه به   هابازیدهندگان ریزان و سازمانهای توسعه پایدار برنامهکاربست

رات منفی نیز بودند، مطمئنم که اینکه مدارک ارائه شده کامل و متعادل بودند و شامل اث

 ،نتیجه بهرت برای توسعه پایدار نیز قابل حصول بود. تحلیل کوتاه من و بررسی کار کمیسیون

با این حال، این گفته  حسابی از طریق تضمین پایداری ندارد.نشانی از تصویر �ادین ذی

ل زمان برتری داشته باید بر اثرات منفی در طو  هابازیشده توسط  های ایجادکه کاربست

اگر اثرات منفی به خوبی بحث نشوند یا در گزارشی که قرار  ،باشند نیز دیده خواهند شد

 است تضمین شود، مطرح نشوند. 
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 ۱۶گفتار 

عملیات زیستی در سازی پایداری محیطپیاده

  های ورزشیمترین

 1کلی پوتیگربه قلم: 

امروزه اثبات بر روی سالمتی است.  زیستیکی از مسایل جهانی خاص، تاثیر محیط

ای بر روی سالمتی شدهزیستی توانایی ایجاد اثرات شناخته تغییرات محیط شده است که

کنندگان در مدیریت مشارکتیکی از بزرگرتین  بهداشتصنعت  دارند. از همین روی،

). مترین ورزشی یک حرفه مراقبت سالمتی است که در ۲۰۰۷،  ٢(ساتلر و هال  پس�ند است

های ها با پزشکان در پیشگیری، مراقبتکنند. آنفعالیت می  آن متخصصان در کنار پزشکان

مداخالت درمانی و توانبخشی ارتباط دارند. مربیان ورزشی  اورژانسی، تشخیص کلینیکی،

گروه در برابر سازی فعالیت فیزیکی و مشارکت بی�ران خود هستند. این مسئول بهینه 

از  هستندپذیر زیست آسیبناشی از افت کیفیت محیطها و رشایط بسیاری از بی�ری

درون این   ای. هم اکنون، انگیزهایآسم و آلرژی و مشکالت مختلف تغذیهجمله گرمازدگی،  

توانند به که چطور مربیان ورزشی می برای بررسی اینگیری است در حال شکلحرفه 

عبارت  گفتاررو، هدف این . از اینها کمک کنندها و بی�ریجلوگیری از این نوع آسیب

 است از:

 ها؛انسانزیست و سالمت پس�ند و تاثیر سالمت محیطبررسی رابطه بین  .۱

 
1- Kelly Potteiger 
2- Sattler & Hall 
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نسبت به مسائل مربوط به پایداری  فعلیها و ادراکات گزارش نگرش .۲

ورزشی با استفاده از مدل فرانظری به عنوان  مربیگریدرون حرفه  زیستیمحیط 

 ؛یک چهارچوب مفهومی

 ،خود زیستیمحیط شناسایی مراحلی که مربیان ورزشی برای کاهش ردپای  .۳

 د. توانند به کار گیرنمی

 زیست پس�ند بر سالمت محیطاثرات 

کنندگان انرژی در ایاالت متحده های بهداشتی و درمانی جزو بزرگرتین مرصفمجموعه

). این افزایش ۲۰۰۱کنند (زیمر، پس�ند را در سال تولید می تن ۵۰۰۰ هستند و تقریباً 

. گازهای شودای منجر میحد مواد به افزایش گازهای گلخانهمرصف انرژی و مرصف بیش از  

شده توسط خورشید را به دام   وایدو انرژی ت  در بخش پایینی امتسفر تجمع کرده  ایگلخانه

شود. تغییر اقلیم میرم شدن زمین و تغییر  باعث گ  ،. این گیرافتادن اشعه خورشیداندازندمی

د (دما، بارش شو در معیارهای آب و هوایی تعریف میبه عنوان هرگونه تغییر جدی  اقلیم

). اگرچه EPA ،۲۰۱۱یا باد) که برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد (یک دهه یا بیشرت) (

ر دهد، ب رخ حالت عادیاز  تررسیعاما اگر  ،طبیعی است اقلیمتغییر  اندکی از میزان

 گذارد. اکوسیستم زمین تاثیر می

زیست دارد. تغییرات اقلیمی جهانی ها ارتباط تنگاتنگی با سالمت محیطانسانسالمت  

از جمله تاثیر مستقیم گرما   گذار باشدبر سالمت انسان تاثیر های گوناگون  تواند به روشمی

اشی از آب و هوای (گرمازدگی) تاثیر غیرمستقیم گرما (انقباض عروق)، آسیب و بی�ری ن

سخت (طوفان، سیل) افزایش آلرژی و آسم به دلیل آلودگی هوا، تغییرات در انتقال بی�ری 

از طریق آب، و تهدیدهای تولید غذا که ممکن است به سوءتغذیه یا گرسنگی منجر شوند 

 ). ۲۰۰۶، و همکاران ١(شوآرتز

 
1- Schwartz 
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 اثرات گرما

، و همکاران ١مایکل(مک برقرار است )Uای یو شکل (رابطه میروبین دما و نرخ مرگ

. میر کمرت استوبه معنای میزان مرگ)  محدوده آرامش). دمای بهینه برای جمعیت (۲۰۰۶

مردمان ساکن در مناطق گرمسیری به کند. آب و هوا تغییر میاین رابطه براساس میانگین 

). با دور شدن دما از ۲۰۰۲تر هستند و بالعکس (کوریرو و همکاران، هواهای رسد حساس

 ی). افزایش دما۲۰۰۲رود (کوریرو و همکاران، میر باال میو محدوده آرامش، نرخ مرگ

منجر مرگ ناشی از گرما افزایش میر ناشی از رسما و و میانگین کره زمین به کاهش مرگ

پذیرترین قرش هستند.  ندان و کودکان آسیب). سامل۲۰۰۶ مایکل و همکاران،شود (مکمی

الت مادرزادی مشک دارایهایی که و آن ماندگی ذهنی هستند زنان، افرادی که دارای عقب

باال رس و کار دارند نیز در معرض این خطر و اسرتس یا مشاغلی که با حرارت  هستند،

 هستند. 

 رویدادهای آب و هوایی سخت

یا قحطی،  دادهای آب و هوایی سخت مانند خشکسالیرویبا افزایش دمای کره زمین، 

تا   ۱۹۹۲  سال  . ازن نیز افزایش یافته استوفاتسوزی در جنگل و  دماهای شدید، سیل، آتش

ب و هوایی رخ داده است. به دلیل رویدادهای سخت آ   حوادث طبیعی  ۲۲۵۷، حدود  ۲۰۰۱

نفر ۱۰۰۰۰۰ تقریباً  درصد) که به مرگ۴۳طبیعی بوده است ( سوانحترین این سیل رایج

کالت زیادی میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده است. سیل مش ۲تا  ۱شده و حدود منجر 

سیل عبارتند از آسیب، بی�ری ناشی از  مدت سالمتی  کند. اثرات کوتاهبرای سالمتی ایجاد می

نین ). همچ۲۰۰۱ز و همکاران، واگیردار، غرق شدن و قرارگرفنت در معرض مواد سمی (ر 

) ۲۰۰۵، ٢نینو و الندبر سوءتغذیه (دلهای بلندمدت برای سالمتی وجود دارند. مثالًریسک 

 ). ۲۰۰۴و بی�ری روانی (ریچر و همکاران، 

 
1- McMichael 
2- Del Ninno & Lundber 
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 اثرات آلودگی هوا

، اکسید نیرتوژنن، ذرات معلق،  کربن، از   مونوکسیدصلی هوا وجود دارند:  آالینده ا  شش

دهند که ). شواهد نشان می۲۰۰۱، ١(کارلیسل آلی فرارو ترکیبات  اکسید گوگرددی

سایر مشکالت  اکسید، بروز عالئم آسم، آلرژی وبه ویژه ازن و کربن دیهای هوا آالینده 

در آلودگی  حتی به تغییر کوچکیرو، راهربدهایی که این . از٢دهندتنفسی را افزایش می

حمل و نقل، بر بروز رویدادهای تنفسی تاثیر یل جایگزینی وساهوا منجر شوند، مانند 

قرار در معرض پیشنهادی برای کاهش  اقدامات). برخی ۲۰۰۱، و همکاران دارند (فریدمن

های بیرون از خانه، ماندن در کاهش فعالیتشامل تواند می افراد حساس و آلرژیکگرفنت 

ا فیلرتهای خاص در طی طبوع ب ها و استفاده از تهویه مها و دربخانه، بسنت پنجره 

طور خاص، افرادی که فعالیت بدنی دارند، باید ). به۲۰۰۱باشد (کارلیسل، آلوده  هایزمان

در و های شلوغ یا خارج از خانه از مترینات جس�نی و یا فعالیت طوالنی در کنار جاده

 هوای گرم خودداری کنند. 

 های عفونیبی�ری

. دشوار استیل ماهست چندبعدی انتقال بی�ری، به دلهای عفونی بینی بی�ریپیش 

اسهال  شیوع بی�ری اقلیمیتغییرات  اند کهدادهنشان  ٣چند، مطالعات زیادی  هر

وقوع سوانح دهند. در زمان یش میهای ناشی از آب را افزا(مسمومیت غذایی) و بی�ری

حیوانی و  پس�ند، افزایش بارش ورود شود. مثالًهای عفونی بیشرت می طبیعی، نرخ بی�ری

تواند منبع آب آشامیدنی را آلوده کند و میسانی به مسیرهای آبی را تسهیل میفاضالب ان

 ). ۲۰۰۱و همکاران،  ٤های واگیردار شود (کوریروکرده و باعث بی�ری

 
1- Carlisle 
2- Babin et al., 2007; Brunekreef et al., 2009; Carlisle, 2001; Diette et al., 2008; Koren, 1995; 

Peden & Reed, 2010; Schwela, 2000; Turcotte et al., 2003 
3- Bentham & Langford, 1995; Checkley et al., 2000; Curriero et al., 2001; D’Souza et al., 

2004; Kovats et al., 2005; Reeves et al., 1994; Rose et al., 2000; Rose et al., 2001 
4- Curriero 
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ها به دلیل گرم شدن کره زمین و همچنین وقوع سیالب در معرض خطر البته انسان

های منتقل شده از آب قرار دارند. همچنین، افزایش تعداد حرشات (پشه و کنه)  ری�بی

 ها (ماالریا و آنسفالیت ویروسی) شود. تواند سبب انتقال بی�ریمی

 ایل تغذیهمسائ

 نتیجه ،دهنداقلیمی روی میای (سوءتغذیه و گرسنگی) که با تغییرات مسائل تغذیه

دهند که افزایش سطح آب دریا . مدارک نشان می١م هستند اکوسیستکیفیت  مستقیم تنزل  

صوالت، دام مشکل در محبروز  کند که به حلی را شور و آب رشب را آلوده میهای سازمین

ورهای  چند، همه مردم در معرض خطر هستند، اما کش  . هر٢شودو پرورش ماهی منجر می

 اختالالت). از بین رفنت معیشت،  ۲۰۰۴بینند (پری و همکاران،  فقیرتر بیشرتین آسیب را می

 ). ۲۰۰۶مایکل و همکاران، عفونی نیز ممکن است رخ بدهند (مک هایروانی و بی�ری

 ورزشی هایپس�ند تولید شده در مترین

 هایدر حرفه مترین  زیستیمحیطپایداری    درباره، تنها یک مطالعه تجربی  در حال حارض

 گوناگونیهای ). این مطالعه از روش۲۰۱۶و همکاران،  است (پوتیگر منترش شدهورزشی 

، نگرش مربیان ورزشی ورزشی هایمترین درپس�ند تولید شده میزان و نوع برای ارزیابی 

  زیستی استفاده کرده است.های فعلی در حوزه پایداری محیطو فعالیت

مربیان ورزشی اعتقاد داشتند  نفر) ۲۶۰برابر با  (�ونه آماریدرصد ۵۸در این مطالعه، 

درصد ۹۲زیاد است.  ، قابل توجه وورزشی هایکه حجم پس�ند تولید شده توسط مترین

کردند. خود فکر می از مترینات روزانه) تایید کردند که به پس�ند تولید شده نفر ۴۰۸(

درصد) و کاغذ برای ۲۳( فاضالبدرصد)، ۲۹پالستیک ( بیشرتین پس�ند تولید شده شامل

 
1- Booth & Zeller, 2005; McMichael, 2001; Parry et al., 2004; U.S. Global Change Research 

Program, 2001 
2- Parry et al., 2004; Pilkey & Cooper, 2004; U.S. Global Change Research Program, 2001 
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) موافق بودند که این پس�ند تاثیر نفر ۲۳۴دصد (۵۳) بود. درصد ۲۱های اداری (استفاده

 دارد.  زیستمحیطمستقیمی بر 

برای بررسی بیشرت افکار و   فردی و گروهیهای مصاحبه این مطالعه همچنین از 

ستفاده کرد. استفاده از ا زیستیمحیطاحساسات مربیان ورزشی نسبت به مسائل پایداری 

 و آب مواردی بودند که بیشرت از همه اعالم شدند.  باندهای پزشکیانواع نوار و لیوان، 

 مربیان ورزشی نظر و دانش

مسائل مربوط به پایداری  ی نسبت به، مربیان ورزشی نظر مثبتطور کلیبه

ورزشی با توجه به موقعیت چند، نظرات مربیان    . هر)۵از    ۳۰/۳(  اعالم کردند  زیستیمحیط 

ل رشق ایاالت جغرافیایی که داشتند، تفاوت زیادی داشت. مربیان ورزشی که در بخش ش�

وانیا) باالترین توجه را به ر، نیوجرسی، نیویورک، پنسیلکردند (دلو متحده زندگی می

کردند و مربیان ورزشی که در بخش جنوبی آمریکا زندگی و کار میزیست داشتند محیط 

 (تکزاس، آرکانزاس) کمرتین توجه را داشتند. 

های سبز نیز ارزیابی شد. میانگین در این مطالعه دانش مربیان ورزشی در مورد تکنیک 

ت بدست آمده بود. هیچ لیکر  ایدرجه ۵بود که با استفاده از مقیاس  ۱۸/۳�ره دانش 

درصد مربیان ۷۴شد. داری در دانش مربیان ورزشی کل ایاالت متحده دیده نتفاوت معنی

توجه داشته  زیستمحیطورزشی گزارش دادند که دوست دارند در کار خود بیشرت به 

کنند در زمینه مسائل پایداری درصد اعالم کردند که احساس می ۱/۳۸باشند؛ تنها 

 اند. زیستی آموزش کافی را دیدهمحیط 
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 های سبزاستفاده از تکنیک

است.  ١زیست کاهش، استفاده مجدد و بازیافت های حفاظت محیط مبنای همه تالش 

توانند مفاهیم حفاظت از وجود دارد که مربیان ورزشی می روش، چندین بر این اساس

 خود بگنجانند.  هایفعالیتزیست را در محیط 

 کاهش

ورزشی پالستیک، آب و کاغذ برای مصارف اداری   حاصل از مترینات  هایپس�ند  بیشرتین

ورزشکار برای بهینه کردن عملکرد   ، زیرا. پالستیک و آب اغلب همراه هم هستنده استبود

و جلوگیری از گرمازدگی نیازمند آب است. مربیان ورزشی باید تکنیک توزیع آب خود را 

های مربیان ورزشی باید روش. را پیدا کنند این نوع از پس�ندارزیابی کنند تا راه کاهش 

 مثالً ها ایجاد کنند. توانند تغییراتی در آنفعلی خود را بررسی کرده و تا جایی که می

قابل استفاده که های آب ای یا پارچهای شیشهها یا بطریی لیوان کاغذی با لیوانجایگزین

یا ذخیره آب   ناسبطور مهای پالستیکی بههای کاغذی/بطریهستند، بازیافت لیوان  مجدد

در انتهای رویداد برای رویداد بعدی. زمانی که این امر ممکن نباشد، مربیان ورزشی باید 

های نزدیک توزیع �ایند. گزینه طور هدفمندی میان درختان و بوتهآب استفاده نشده را به

 دیگر، استفاده از آب باران برای مصارف خانگی است. 

های ورزشی نیز مطرح درمان آسیبوان محصول جانبی پس�ند آب و پالستیک به عن

مربیان ورزشی هستند.    از نیازهای اصلیپالستیکی  و نوارها و باندهای    ی یخهااست. کیسه

تا تنها در موارد نیاز این وسایل را شوند ش پس�ند، مربیان ورزشی تشویق میبرای کاه

باندهای پالستیکی را بازیافت �ایند. ها و آماده �وده و مورد استفاده قرار دهند و کیسه

سازی تعداد زیادی کیسه یخ در یک زمان هستند، نباید اگر مربیان ورزشی نیازمند آماده

 ،�ند بدون از بین رفنت راندمانسها را تا زمان آماده شدن برای استفاده ببندند تا پآن

 
1- Reduce, Reuse, and Recycle 
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 باندهایبرای  مناسبن کاهش پیدا کند. استفاده از بانداژهای چندبار مرصف یک جایگزی

ها ه پای درختان و گلتوان مانند آب استفاده نشدپالستیکی است. یخ استفاده نشده را می

تشویق  ،های یخزیست برای استفاده از کیسه محیطهای دوستدار ریخت. دیگر گزینه 

 بی�ران به استفاده از یخ بدون لفافه است. 

اداری نیز تشویق شده  امور درگی به کاغذ استفاده از فناوری نیز برای کاهش وابست

بستگی به سوابق کاغذی های زیادی برای ثبت سوابق پزشکی وجود دارند که وااست. برنامه

در حال گسرتش الکرتونیکی در میان مربیان ورزشی  روشدهند. استفاده از را کاهش می

داوم یابد و ارتباط میان تگیری بالینی بهبود پیدا کرده و مراقبت از بی�ر است تا تصمیم

 وری افزایش پیدا کند. مراقبان افزایش یافته و بهره

های موبایلی استفاده از برنامه، وضعیت پزشکی الکرتونیکی ثبتعالوه بر 

تواند وابستگی به کاغذ برای مصارف اداری را کم کند. چندین برنامه ها) نیز میلیکیشن (اپ

ر کارهای اداری مانند آموزش به بی�ر، تحقیق در مورد وجود دارند که به مربیان ورزشی د

ها کمک مانی و مستندسازی و ارزیابی آسیبهای در رشایط پزشکی، طراحی برنامه

 .١کنند می

 استفاده مجدد

(پوتیگر اند دادهخود را گزارش های فعالیتمربیان ورزشی استفاده مجدد از مواد در 

همگی   یکربن  هایبانداژهای کشی، گیره، دستکش و آتل و الکرتود). عصا،  ۲۰۱۶و همکاران،  

ربیان ورزشی همواره به باشند. عالوه بر این، میمواردی هستند که قابل استفاده مجدد م

، مقوای داخل مثالً باره و ختلف از وسایل هستند.چندینهای دنبال راههایی برای استفاده

(شست پا) در استفاده تقویت انگشتان و محافظت برای در توانبخشی  هانوارچسب

های پستی ارتفاع پاشنه استفاده کرد. جعبه  توان برای افزایشها میشود. همچنین از آنمی

های کیتبرای عنوان یخدان) یخ (بهتوان به عنوان ظروف نگهداری های آب را میو بطری

 
1- Brown et al., 2015; Potteiger et al., 2015 
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جدد لوازم از سوی مربیان ها تنها تعدادی روش برای استفاده مپزشکی استفاده کرد. این

های نوآورانه برای استفاده دوباره از مواد باشند مدیران باید به دنبال روش ورزشی است.

  تا از این طریق میزان پس�ندهایی که نیاز به دفن دارند، کاهش یابد.

 بازیافت 

 دانکردهبازیافت اقدام به درصد مربیان ورزشی گزارش دادند که در محل کار خود  ۸۱

تنها به کاغذ بازیافت عمل موارد،  درصد ۷/۲۴چند، در  ). هر۲۰۱۶(پویتگر و همکاران، 

 ،عبارتند از پالستیک، مقوا، آلومینیوم  شوند،بازیافت می  موادی کهسایر    محدود بوده است.

 موارداین  برخی از این  . هرچند  کتان، آب و  ات، فلز ها، باتری، کارتریج چاپگر، یخدانشیشه

شوند و رشایط های بازیافت شده گزارش می�ونهکمرت توسط مربیان ورزشی به عنوان 

 بهبود را دارند. 

 و موانع تغییر هاانگیزه

ها محرک، مربیان ورزشی انجام شد )۲۰۱۶پوتیگر و همکاران (تحقیقاتی که توسط در 

بالینی خود را مطرح  هایهای پایدار را در فعالیتاستفاده از روشو موانع  ها)(انگیزه

باشند و در زمینه آگاه  زیستمحیطخود بر  . زمانی که متخصصان از تاثیر اقداماتکردند

سبز را  هایفعالیتکه  آن، احت�ل آموزش دیده باشند اتاثر این های بالقوه کاهش حلراه

این آگاهی همیشه نتیجه مستقیم  در نظر بگیرند، بیشرت است.خود  هایفعالیت در 

ربیان ورزشی تاثیر خانواده، نیست؛ مها  و حوزه کاری آنای  ها در محیط حرفهربیات آنتج

دانند که ذهنیت ای اجت�عی را در زمره مواردی میههای بنیادین (مذهب) و جریانارزش

بتواند فرهنگی ایجاد  سازمانرو، اگر یک برند. از اینرا باال می زیستمحیطحفاظت از 

داده و احت�ل استفاده   نهند، آگاهی را افزایشزیستی را ارج بمحیط پایدار    هایکند که تالش

 کند. ندان را بیشرت میهای سبز توسط کارماز تکنیک 
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 مسائل خود از ند که به دلیل افزایش آگاهیاهچند مربیان ورزشی گزارش داد هر

ها تنها در بسیاری از آنولیکن کنند، های سبز استفاده میزیستی، بیشرت از تکنیک محیط 

 در زمینهطور خاص آسان باشد. این امر به ی مبادرت به انجام آن خواهند �ود کهصورت

باید  مجموعهرو، هنگام ارائه خدمات بازیافت، مدیران کامالً مصداق دارد. از اینبازیافت 

ی را ارایه کنند که کامالً قابل دسرتس بوده و نیاز به حداقل تالش توسط کاربرانش هایبرنامه

های کاری باشد و بازیافت ظروف باید نزدیک ایستگاهبرای بهرتین نتیجه، داشته باشد. 

 (کاغذ، پالستیک و مقوا).  پوشش دهدمواد را انواع 

کاری، محدودیت جم حوجود داشته باشد (مانند  دیگریهای همچنین، اگر اولویت

های سیاست، اگر عالوهبهکنند. های سبز توجه می مربیان ورزشی کمرت به تکنیک زمانی) 

ها وجود نداشته باشد، احت�ل اداری مناسب تهیه تجهیزات بازیافت یا استفاده از آن

زیست کمرت است. در دسرتس بودن های طرفدار محیطمشارکت مربیان ورزشی در فعالیت

 های مدیران ورزشی است. زیست نیز یکی دیگر از دغدغهت طرفدار محیطمحصوال 

مربیان ورزشی به عنوان انگیزه و هایی هستند که  های مالی یکی از اولویتمحدودیت

کنند. برخی مربیان ورزشی کاهش بودجه برای های سبز اعالم میمانع استفاده از تکنیک

های آب چندبار مرصف نتخاب استفاده از بطریاهای سبز مانند گذاری در تکنیکرسمایه 

به جای لیوان کاغذی را اعالم کردند. سایر مربیان ورزشی نیز اعالم کردند که هزینه باالی 

ها حتی زمانی که کیفیت آن  .شودها میمانع از خرید آن  زیستمحیطمحصوالت دوستدار  

نیز یک جنبه دیگری است که مدیران   رو، اینپس�ند کمرتی تولید کنند. از اینباالتر باشد و  

 نظر قرار دهند. اید هنگام تایید تصمی�ت خرید مدب مالی

 مراحل مدل تغییر

بنابراین، هیچ گونه ارزیابی در مورد ، ه استاین مطالعه جدید بودنظر به آن که 

مربیان ورزشی در مقایسه با سایر متخصصان زیستی آگاهی محیطبندی دانش و رتبه 

برای بهبود وجود دهند که فضا مطالعه نشان می چند نتایج این سالمتی وجود ندارد. هر
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ه نیست و اغلب فرآیندی چند ساد ها). تغییر عادت۲۰۱۶دارد (پوتیگر و همکاران، 

 ). ۲۰۰۵کلمنت، ای است (پروچاسکا و دیمرحله

شود، به دنبال شناخته مین مراحل مدل تغییر نیز عنوا) که به1TTMمدل فرانظری (

 مرحله است: پنجمشخص کردن این فرآیند در 

 : ناآگاهی از نیاز به تغییر آگاهیپیش  .۱

 : کسب آگاهی از نیاز به تغییر آگاهی .۲

 اقدامبینی قبل از سازی: مرحله پیشآماده  .۳

 ماه ۶رفتار برای کمرت از در تغییر  یک یا ی: تغییر رفتار اقدام .۴

 ماهه یا بیشرت  ۶یک دوره  ایبر نگهداری: تداوم تغییر  .۵

 تغییر اع�لمراحل راهربد 

ورزشی، ابتدا باید  مربیگریسبز در  هایبرای استفاده از روش TTMهنگام استفاده از 

دهد امر اجازه میکه در آن اکرثیت جمعیت قرار دارند. این    گرفترا در نظر    یتغییر   احلمر 

  تغییرات مناسب مخاطبان مورد نظر باشد.که 

، یک مدل TTM) با استفاده از مراحل ذکر شده در ۱۹۹۷پروچاسکا و همکاران (

اسکا، بینی را برای جمعیت در معرض خطر شناسایی کردند. براساس قانون پروچپیش 

و  «آگاهی» درصد در مرحله۴۰هستند، آگاهی» درصد جمعیت در مرحله «پیش ۴۰

بینی برای تحقیقات موجود مدل پیش ». با استفاده از اینسازیمرحله «آمادهدرصد در ۲۰

 توان مطرح کرد:های زیر را میمربیگری ورزشی، فرضیهدر  زیستیمحیطبر روی پایداری 

 
1- The transtheoretical model 
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 آگاهیپیش

 آگاهی درصد مربیان ورزشی در مرحله پیش ۴۰) معتقد است که  ۱۹۹۷مدل پروچاسکا (

مربیان ورزشی   صددر   ۱/۴۱که   منطبق با این واقعیت استبینی  ات هستند. این پیش تغییر 

کنند آگاهی ندارند یا آن را تایید �ییا از وجود حجم زیاد پس�ند ناشی از مترین ورزشی 

ه مواد استفاده شده ). برخی مربیان ورزشی نیز باور ندارند ک۲۰۱۶(پویتگر و همکاران، 

ان برای اهداف خاص استفاده شدند. مربی ، چرا کهها پس�ند هستندای آندر رشته حرفه

تاثیرگذار هستند، باید از مسائل سالمتی آگاهی در حال حارض در مرحله پیش ورزشی که 

 آگاهی بیشرتی پیدا کنند. کنند، زیست و پس�ندهایی که ایجاد میبر محیط

 آگاهی

در  در حال حارضدرصد مربیان ورزشی ۴۰)، ۱۹۹۷با استفاده از فرضیه پروچاسکا (

. یعنی مربیان ورزشی در حال کسب آگاهی از مسائل برای تغییر هستند آگاهیمرحله 

 ۱/۱۱موافق و  درصد ۷/۴۷هایی که بررسی شدند، مربوط به پایداری هستند. از میان آن

دهند که ها زیاد است. این ارقام نشان می�ند کار آن موافق بودند که حجم پسقویاً   درصد

چند، راهی برای  ه هستند. هرمربیان ورزشی از میزان پس�ند تولیدی آگا درصد ۸/۵۸

در این  اندکیهایی که هستند از آن آگاهیهایی که هم اکنون در مرحله جداسازی آن

 زمینه جلوتر هستند، وجود ندارد. 

هستند، از افزایش آگاهی در مورد  یان ورزشی که هم اکنون در مرحله آگاهیمرب

ایگزین برای پایدارترشدن، سود سبزتر شدن و دانش در مورد راهربدهای ج هایروش

 برند. می
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 سازیآماده

سازی تغییر باشند ه آماده درصد مربیان ورزشی ممکن است در مرحل۲۰ در حدود

های پی�یش، جداسازی چند، با استفاده از داده ). هر۱۹۹۷(پروچاسکا و ولیرس، 

مرحله آگاهی هستند، دشوار است. هایی که در ز آنکنندگان در این مرحله ا رشکت

اما   ،آگاه هستند  حاصل از مترینات ورزشی  هایسازی از پس�ندکنندگان مرحله آماده رشکت

 اند. وارد عمل نشده هنوز

سبز  هایروشکنندگان این مرحله از تغییر نیازمند آموزش بیشرت در مورد اجرای رشکت

ی آگاه باشند که هم اکنون در اختیارشان قرار دارد و همچنین ها باید از منابعهستند. آن

 بازیافت را بدانند.  آسان برایایجاد سیستم های غلبه بر موانع موجود از جمله روش

 اقدام

) و درصد ۴/۸۱کنند (در حال حارض اقدام به بازیافت میکنندگانی که اد رشکتتعد

 ۵/۶۵کار؛  درصد در محل ۹/۲۸کنند (زیافتی/چندبارمرصف را خریداری میمحصوالت با

 اقدامبرخی مربیان مربیان ورزشی هم اکنون در مرحله که دهد درصد در خانه) نشان می

ها جداسازی این دو گروه دشوار است. مربیان نگهداری هستند. براساس این داده  یا مرحله

پایدارتر آگاه   اماقدهای  مرحله اقدام هستند، ممکن است از روشورزشی که هم اکنون در  

 هایروشنباشند. مربیان ورزشی در این مرحله از تغییر ممکن است از یادگیری در مورد 

آب برای روز بعد،  ذخیرهبهرت درمان و سایر نکات برای حفظ منابع در محیط سود بربند (

). همچنین ممکن است نیاز به ایجاد های دیگرتغییر کاربری لوازم برای استفاده

 در کل این صنعت وجود داشته باشد.  زیستمحیطردهای دوستدار استاندا
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 نگهداری

حله نگهداری محدود ممکن است نشان دهند که برخی مربیان ورزشی در مر   اطالعات 

خود  موسسات زیستیمحیط های پایداری از اعضای کمیتهدهندگان درصد پاسخ ۲هستند. 

کنندگان گزارش دادند که خودشان یا یکی از همکاران درصد رشکت ۱۱هستند. همچنین 

ها نشان اند. این دادهزیستی را در محیط کار اجرا کردهمحیطها یک پروژه پایداری آن

دهد برخی مربیان ورزشی به رهربی تغییر در جهت پایداری، متعهد هستند. این رهربان می

 بیشرت استفاده کرد.ها های آنکرد تا بتوان از تالش باید شناسایی را

 های پروژه پایداریایده 

های سبز وه غلبه بر موانع اجرای روشحل بالقعنوان راهمربیان ورزشی رهربی را به

در نظر گرفته تغییر  سفیرانتوانند به عنوان د. یک یا چند نفر درون سازمان میداننمی

پروژه پایداری اندازی یک  راه  این موضوع،  تکمیل. یک راه برای  شندشوند تا الگوی دیگران با

توانند برای بهبود زه وجود دارد که مربیان ورزشی میدرون سازمان است. چندین حو 

 ها مترکز کنند. بر روی آن زیستمحیط وضعیت 

 رهربی

توانند با دپارمتان علوم دانشکده کنند، میورزشی که در محیط آموزشی کار می  مربیان

دانشجویی،  –های ورزشی ی کرده و ضمن کمک به تیمیا مدرسه یا دفرت پایداری همکار 

توان به عنوان چالشی برای ا ارائه کنند. سپس اقدامات را میبرنامه کاهش پس�ند ر 

 پیدا کردن راهی برای کاهش پس�ند، عمومی کرد.  منظوربهدانشجویان ورزشکار 

 آموزش

، پروژه پایداری با هدف بنابراینمربیان ورزشی با افراد مختلفی در روز تعامل دارند. 

، افراد های سبز به نظر مفید است. مثالًران و افزایش آگاهی در مورد تالشآموزش دیگ
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ی نداشته باشند. قضی شده اطالعاتزیادی ممکن است در مورد نحوه دفع صحیح داروی من

های آموزشی نحوه می کردن این اطالعات و تهیه بسته توانند به عمو مربیان ورزشی می

 صحیح دفع داروها برای بی�ران کمک کنند.

 امکانات 

در رابطه با بهبود و افزایش راندمان   هامجموعهمربیان ورزشی برای صحبت با مدیران  

مرها توان بر روی تایها را میشوند. چراغمانی خود تشویق میدر مراکز در انرژی و آب 

گرهای خودکار های پایی یا حستوان بر روی کنرتلدار) یا منابع آب را میقرار داد (زمان

تواند به ای آب در خارج از ساخت�ن نیز میهمرصف شوند. نصب بشکهقرار داد تا کمرت 

استفاده  مجموعهل کند و برای آبیاری محیط عنوان سایت ذخیره آب استفاده نشده عم

 شود. 

 گیرینتیجه

مربیان ورزشی به عنوان متخصصان سالمتی در قبال تامین مراقبت با کیفیت برای 

چند،  ، مسئولیت اجت�عی دارند. هرزیستمحیطبی�ران و کمینه کردن اثرات منفی بر 

ند یا  آگاه نباش زیستیمحیط ی همه مربیان ورزشی ممکن است از مسائل مربوط به پایدار 

های کاری خود را ندیده باشند. باید به خاطر داشت که حتی آموزش کافی برای تغییر روش

رو، مدیران باید های بزرگی را رقم بزند. از اینتواند تفاوترخی تغییرات کوچک میب

شی بتوانند ا مربیان ورز مداخالتی مانند موارد فهرست شده در این فصل را تشویق کنند ت

 های سبز بیشرت و بهرت استفاده کنند. از تکنیک 
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 ۱۷گفتار 

 پایداری اماکن ورزشی

 نفعاننقش جامعه محلی و مشارکت ذی

 ١سودراستورم کاترین ال. هاینز و سارا به قلم: 

برند، اما در حوزه سبز نیز درست مانند میدان های ورزشی از همکاری سود میتیم 

های زیادی هستند که تالش دارند با اقدامات اصالحی نربد، باهم رقابت دارند. تیم

ها، خود را به عنوان سبزترین تیم معرفی کنند و در این ها و استادیومدر ورزشگاه

 ده هستیم. بازی، همه ما برن

 . ۲۰۱۲، 2تام واتسون، سیاتل تایمز

 زیستی حضور و مشارکت داشته باشد،محیطورزش در پایداری آن که یک راه برای 

ها و طور روزافزون، استادیومها است. بهاین مکانو کارکرد اماکن ورزشی طراحی 

ال تغییر مسیر ، در حدر ایاالت متحده آمریکا ایدر سطوح دانشگاهی و حرفهها ورزشگاه

مدیریت پس�ند هستند (هنلی،  سبز و همچنین طراحی  محصوالت و به سمت تامین

هستند. مقیاس  زیستیمحیطبرای پایداری  ایابزار سادهورزشی  هایمجموعه). ۲۰۱۳

های ورزشی حضور پیدا در مکانتعداد متاشاچیانی که هر ساله  بارویدادهای ورزشی که 

 واقعاً شود، گیری میاندازه ید شدهنی مرصف شده و پس�ند تولکنند، غذا و نوشیدمی

گی ورزشی فضاهای فیزیکی بزر  هایها و مجموعههمچنین خود مکان .چشمگیر است

روشنایی، آب، چمن و برق. از  در مواردی نظیر کنندهستند که انرژی زیادی مرصف می

زیست را کم دارند که تاثیر منفی خود بر محیطهای ورزشی این فرصت را رو، مکاناین

 
1- Kathryn L. Heinze & Sara Soderstrom 
2- Tom Watson, Seattle Times 
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زیست را غیرمستقیم و از طریق دخالت تواند حفاظت از محیطیکنند. یک مکان ورزشی م

فراتر از مکان ورزشی بسط دادن طرفداران در رفتارهایی که ردپای کربن آن را کم کرده و 

ای ورزشی قادر به ایجاد ارتباط بین مردم هستند: یعنی کنند، ارتقاء دهد. رویدادهپیدا می

کنند هویت مشرتک طرفداری دور هم جمع میها را در یک فضای فیزیکی مشابه با آن

هایی که در طرف مخالف بحث ). طرفداران از جمله آن۲۰۰۷(بویل و ماگنوسن، 

هم در ح�یت  با)، اقدامات پایداری مکان ورزشی را ۲۰۱۱هستند (هافمن،   زیستیمحیط 

توانند محرکی برای یز میها نها و ورزشگاهکنند. همچنین، استادیوماز تیم خود تجربه می

ها نیز به سمت های ورزشی در جامعه ایجاد کنند که آنهای ورزشی و سازمانسایر مکان

های ورزشی نقش کنشی را در ایجاد ح�یت رو، مکاناین پایداری بیشرت حرکت کنند. از

 کنند. زیستی بازی میمحیطاجت�عی بیشرت و پذیرش پایداری 

های کنیم تا ماهیت در حال تغییر مکاناستفاده می، ما از نظریه نهادی گفتاردر این 

کنیم. زیست را بررسی هایی پایدار از نظر محیط ورزشی در روند تبدیل شدن به مکان

ند که قوانین گیر شان شکل مینهادیها توسط محیط  نظریه نهادی معتقد است که سازمان

لربت، کنند (بارلی و تو معنی، ارزش و رفتارها فراهم میدهی و ایجاد کلی را برای سازمان

نبودند؛  زیستیمحیطهای پایداری های ورزشی درگیر تالش). از قدیم نیز سازمان۱۹۹۷

تحده در حال رواج ای و دانشگاهی ایاالت مهای سبز در حوزه ورزش حرفهفعالیت امروزه 

) دریافتند که ۲۰۱۳کاران (). ترندافیلووا و هم۲۰۱۱هستند (بابیاک و ترندافیلووا، 

ز مریکای ش�لی اای آ های ورزش حرفهزیستی در سازمانمحیطهای مدیریت کاربست

  در حال اشاعه است.های ورزشی طریق رفتار مشارکتی بین سازمان

ها از تطبیق های آن ات نهادی دارند و واکنشبه تغییر  های متفاوتیها پاسخاما سازمان

کنند، های سازمانی موافقت میخواسته. حتی زمانی که در برابر ١تا مقاومت متغیر هستند 

این فرآیند ).  ۲۰۰۷(بیندر،    کنندشان تفسیر میهای محلیالگوهای جدید را متناسب با حوزه

های ورزشی منجر زیستی در مکانمحیطیداری  های متنوع به تغییر نهادی حول پابه پاسخ

 
1- Greenwood et al., 2011; Oliver, 1991; Pache & Santos, 2010 
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کند که از داگ و همربگرهایی را ارائه می، هاتدر سنت لوئیز ١ادوارد جونز دامشود. می

پارک در  AT&Tیا تهیه شده است اند که چمن ورزشگاه را خوردههایی گوشت گوساله

کند و استادیوم ستفاده میبندی قابل بازیافت و قابل کمپوست اسانفرانسیسکو از بسته

First Energy  منطقه کلولند (درClevelandکند.)، غذاهای استفاده نشده را اهدا می 

 ورزشی در ایاالت متحده هایجموعه پایداری م

های پایداری طور روزافزونی در تالشهای ورزشی در ایاالت متحده بهمجموعه

شکل  ۲۰۱۰) که در سال GSAسبز (های . پی�ن ورزشکنندمشارکت می زیستیمحیط 

ی و ها و رشکای ورزشها، مکانها، تیمبخشی به لیگفت، اجت�عات پایدار را با الهامگر 

فت، مرصف ها طرفدار برای به آغوش کشیدن انرژی تجدیدپذیر، غذای سامل، بازیامیلیون

ناسب های متر و سایر کاربستها، مواد شیمیایی ایمنصحیح آب، حفاظت از گونه

سازمان ورزشی  ۳۰۰اکنون بیش از  این پی�ن،اعضای  بخشد.زیستی، ارتقاء میمحیط 

 LEEDمکان ورزشی گواهینامه    ۲۰  ای، تقریباً ورزشگاه. در سطح حرفه  ۱۸۳ز جمله  هستند ا

ورزشگاه از  ۶از جمله  ،اندزیستی) را دریافت کردهمحیط (رهربی در انرژی و طراحی 

ورزشگاه لیگ  NFL ،(۵ای فوتبال (ورزشگاه از لیگ حرفه ۴)، NBAانجمن ملی بسکتبال (

ورزشگاه لیگ فوتبال  ۲) و NHLورزشگاه لیگ ملی هاکی MLE ،(۳ )بال (بزرگ بیس

هستند،    LEED  که فاقد گواهینامههای ورزشی  ). سایر مکان۲۰۱۵) (هاردر،  MLS(آمریکایی  

ه رهربی جنبش  ها است کهای سیاتل مدتتیم ،  های پایداری هستند. مثالًبه دنبال کاربست

های این شهر هاما همه ورزشگا .هستند) را برعهده دارند GSAگذاران سبز (از جمله بنیان

را  LEEDورزشگاه گواهینامه  ۲۰ندارند. در سطح دانشگاهی، بیش از را  LEEDگواهینامه 

استادیوم   ۵بال،  بال یا سافتسورزشگاه بی  ۴ورزشگاه بسکتبال و والیبال،    ۱۴دارند از جمله  

برنامه  ۳۸، ۲۰۱۵). در سال ۲۰۱۵مجموعه آبی و یک ورزشگاه هاکی (بوئنت،  ۱فوتبال، 

 
1- Edward Jones Dome 
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رشکت روز بازی  رقابتیبازیافت  چالش) در NCAAفوتبال انجمن ورزش دانشگاهی ملی (

 میلیون پوند پس�ند را بازیافت کردند.  ۵/۲های رشکت کننده کردند. ورزشگاه

ای و دانشگاهی، های حرفه زیستی ورزشگاهمحیطبحث ما در مورد پایداری  در

زیست و انرژی و محیط، طراحی منابع اند: تامینها به سه حوزه تقسیم شدهفعالیت

ا هایی ر ک از این موارد را بررسی و �ونهند. ما رویکردهای نهادی حول هر ی�مدیریت پس

 یم.  کنبرای رویدادهای ورزشی ارائه می

 یابی)تامین (منبع

زیستی پایدارتر شوند، محیطهای ورزشی از نظر آن که مکانبرای یکی از راهها 

یابی مربوط به تامین غذا و وسایل غذاخوری گفتار بر روی منبعیابی است. ما در این  منبع

غذایی ارگانیک  بندی موادتواند شامل اولویتیافنت منابع غذایی پایدار میکنیم. مترکز می

ت تولیدشده بدون استفاده با استفاده از غذای دریایی پایدار دارای گواهینامه، انتخاب گوش

انی که به رفاه حیوانات بیوتیک، انتخاب مواد محلی و فصلی، کار با تولیدکنندگاز آنتی

 شد، باشوندهای کوچک و بازیافتی ارائه میمواردی که در بسته دهند و خرید اهمیت می

تهیه وسایل پایدار عبارت است از  وسایل غذاخوری، یافنت). برای ۲۰۱۵(هنلی و کرنزا، 

از  دهی به وسایل تهیه شدهتبدیل به کمپوست و اولویتقابل بازیافت یا قابل  غذاخوری

هوشمند خدمات زیستی محیطهای باشد. این کاربستاند، میشده که بازیافت وادیم

سیستم غذایی پایدارتر ایجاد یک توانند به رزشی و امتیازات میهای و مجموعهغذایی در 

کند، کند، مواد مغذی خاک را حفظ میجویی میمرصف آب رصفهکمک کنند که در 

ودی مواد ای و ور کند و انتشار گازهای گلخانهاورزی را بهینه میاستفاده از زمین کش

 ). ۲۰۱۵رساند (هنلی و کرنزا، شیمیایی را به حداقل می

ترین رویکردها برای که در باال فهرست شدند، یکی از رایج هاییفعالیتاز میان 

(ورزشگاه خانگی  گاردن دیتیغذاهای محلی است. استفاده از ورزشی  هایمجموعه

کشاورز محلی دریافت  ۲۰ز حدود ) پنیر را ا؛ تیم هاکی روی یخ بوستونبوستون سلتیکس



  مدیریت رویداد4بخش :  

 
 

مورد  داالس) محصوالت ارگانیکهای کابویه خانگی (ورزشگا AT&Tکند و ورزشگاه می

شود، ای که توسط دانشجویان اداره میمزرعهرا از  تایید سازمان کشاورزی ایاالت متحده

های مخصوص های ورزشی حتی باغ). برخی مکان۲۰۱۵(هنلی و کرنزا، کند خریداری می

ارائه گوشت ارگانیک و  ،دیگر . روندآمالی آرناو  سونوما ریسویاز جمله  ،خود را دارند

بال خانه تیم بیس (  فیلدسیفکو   های گیاهی برای گیاهخواران در زمین ورزشی درگزینه   امینت

 و نیزو هورمون  کیبیوترصد گوشت گوساله و خوک تهیه شده فاقدآنتید ۱۰۰ )،سیاتل

یالدلفیا) بال ف(خانه تیم بیس سیتیزنز بانک پارکدر  فروش مواد غذایی گیاهیهای هدک

و انتخاب مواد  هاقرارداد درتوان زیستی را میمواد غذایی محیط هیهت هایاست. سیاست

در تحقیقی که توسط دانشگاه ییل انجام شده است، مشخص گردید که تلفیق کرد.  غذایی

زیستی را محیط که معیارهای محلی است غذایی مواد کنندگان انتخاب با تامین اولویت

ن، حذف ر ایاستهای پلیهای پالستیکی آب، حذف فومد. مانند حذف بطریکننرعایت می

وسایل غذاخوری قابل بازیافت یا قابل تبدیل به استفاده از  نفره مواد؛ و  های تکبندیبسته 

 کمپوست.

 زیستی و انرژیطراحی محیط

هایی پایدار از نظر های ورزشی به مکانمجموعهدیگر برای تبدیل  سازوکار

لید  گواهینامه الگوی رسمی. زیستی و انرژی استطراحی محیط از طریق زیستیمحیط 

)LEEDاستاندارد کند. های ورزشی فراهم میمجموعهبرای  قانونی و مناسب ) چهارچوبی

 زیستیمحیطاملللی است که بر روی طراحی پایدار لید؛ یک چهارچوب شناخته شده بین

، کارکرد و نگهداری مترکز دارد (شورای ساخت�ن سبز ایاالت متحده، عملکرد ساخت�ن،

و سطوح وساز جدید یا بازسازی بناهای موجود)  مختلف (مثالً ساختانواع    ایجاد). با  ۲۰۱۶

ها ش دارد تا همه مالکان ساخت�نتال   LEED،  ای و پالتینی)(طالیی، نقره  مختلف گواهینامه

استفاده کمرت   زیست را در اولویت قرار دهند. مانند:کیفیت محیط را تشویق کند که بهبود  

خت�نی؛ های جدید سازیستی برای مولفهطراحی محیطاز انرژی، آب و منابع طبیعی؛ تلفیق  

 عملیاتی.  هایو اصالح ناکارآمدی
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ای بود که به گواهینامه نخستین استادیوم حرفه  )MLBبال واشنگنت (پارک ملی بیس

و استادیوم  ۱۲د و از آن زمان بیش از دست پیدا کر  ۲۰۰۸لید در سال ساز جدید و ساخت

 در کل آمریکا به گواهینامه مکان ورزشی دانشگاهی  ۲۴ای و بیش از زمین ورزش حرفه

LEED لین مکان ورزشی بود که به زاس ش�لی او . استادیوم دانشگاه تگاندپیدا کرده دست

برای تامین . این ورزشگاه از انرژی بادی یافتدست    ۲۰۱۱در سال  لید  گواهینامه پالتینیوم  

در تگزاس شناخته ساخت�ن سبز  یک الگوی  و به عنوان    کندبرق مورد نیاز خود استفاده می

خود را های ورزشی عملیات پس از دریافت گواهینامه، مکان). ۲۰۱۳شود (هنلی، می

یک سیستم   مینسوتا توئینز،  کنند تا استفاده از منابع را به حداقل برسانند. مثالًبازطراحی می

را از نقاط مختلف ها آب باران آن –نوآورانه را برای مدیریت مرصف آب طراحی کرد 

ها ای آبیاری و متیز کردن محوطهکنند و آن را بر آوری کرده، تصفیه میورزشگاه جمع

 کنند. ه میاستفاد

 مدیریت پس�ند 

بررسی  گفتارورزشی که در این  هایی در مجوعهپایدار  هایفعالیتنهایی  بخش

 ،در این مقوله حال حارض بنیادیهای یریت پس�ند است. یکی از چهارچوب، مدشودمی

است. پس�ند صفر به رویکردهای مدیریت پس�ند اشاره دارد که بر  »پس�ند صفر«

 الگو). این ۲۰۰۱جلوگیری از پس�ند و نه دفع نهایی آن، مترکز دارند (اسنو و دیکینسون، 

های تولید و و استفاده مجدد و بازسازی سیستم  شامل حذف پس�ند از طریق بازیافت

 هدف غایی ). پس�ند صفر یک ۲۰۱۰، کاران و هم توزیع برای کاهش پس�ند است (یانگ

راهن�یی برای فعالیت مداوم در راستای  ،این رویکرد، اما هدف دشواری نیست.: است

چوب دیگر مدیریت پس�ند ). چهار ۲۰۰۱(اسنو و دیکینسون،  کندحذف پس�ند ایجاد می

شی برای های چرخاست. سیستم  »اقتصاد چرخشی«های پس�ند صفر را دارد، که شاخصه

های برداری از متام قابلیتبهرهحفظ منابع در مسیر استفاده برای حداکرث زمان ممکن، 

  شوند.میو سپس بازیابی و بازتولید محصوالت و مواد طراحی  موجود
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ورزشی  هایمجموعه، »اقتصاد چرخشی«و  »پس�ند صفر«از طریق رویکردهای 

س�ند تولیدی در طی هر ار و کمینه کردن پدرگیر تغییر رفت طرفداران خود را مستقی�ً 

سطل زباله در کل استادیوم وجود دارد که به  ۲۷۸، یانکیکنند. در استادیوم رویداد می

ها را کمپوست کرده و به اهداف پس�ند صفر تیم خود کمک ند زبالهمی طرفداران کمک

ای زباله را برای ه). دانشگاه کلرادو، بولدر، همه سطل۲۰۱۵هنلی و کرنزا، کنند (

داوطلب  های فوتبال تغییر دادند و دانشجویانایستگاههای بازیافت و کمپوست در بازی

). عالوه بر حضور ۲۰۱۳(هنلی،  کردندکمک میبه طرفداران در مورد جداسازی مواد 

با کارکنان را پس�ند صفر و اقتصاد چرخشی  هایفعالیتورزشی  هایمجموعهطرفداران، 

. گذارند، به اشرتاک میهستنددخیل استفاده مجدد از پس�ند  در امرو فروشندگانی که 

بازیافت  ،درصد روغن استفاده شده ۱۰۰دیگو پادرز)، استادیوم سن( پتکو پارک، در مثالً

از حمل و نقل  تیبانیپشبرای زیست) (سوخت دوستدار محیطشده و به عنوان بیودیزل 

 کینگبیلی جینملی تنیس در مرکز  ).۲۰۱۵د (هنلی و کرنزا، شو عمومی محلی اهدا می

محلی و  فضای سبزبرای تن پس�ند غذایی  ۱۸۰مکان برگزاری مسابقات اپن امریکا)، (

�نده نیز در حال رواج پیدا کردن زی کمپوست شد. اهدای غذاهای باقیاستفاده در کشاور 

پوند غذای  هزار۱۰)، کلیولند خانه تیم فوتبال آمریکایی( First Energyدر استادیوم است: 

نیز  مارلین پارکشود؛ همچنین، ل به بانک غذای کلیولند تقدیم میاستفاده نشده هر فص

 ). ۲۰۱۵کند (هنلی و کرنزا، های ساملندان محلی اهداء میغذاها را به خانه

 ورزشی جموعهتفسیر پایداری م

زیستی در  محیطپایداری  استفاده از الگوهای بنیادیجدید و  درک مفاهیمرای ب

ها را به صورت محلی تفسیر کرد. تفسیر عبارت است از ورزشی، باید آن هایمجموعه

را تفسیر، ویرایش تر گسرتده ح و از سط ییهای مدلسازمان فعاالنفرآیندی که از طریق آن 

). ۱۹۹۶دهند (کزارنیاوسکا و سوون،   شکل مینهایی را مجدداً و محصول  نند  کو جایگزین می

های مختلف دهد که توسط �ونهنشان می  سازمانی  هایواکنش  در  هاییتفاوتاین فرآیند  

در . تنوع  مشاهده کردتوان  زیستی و انرژی و مدیریت پس�ند میطراحی محیطیابی،  منبع
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ها متایل دارند که حلی دارد زیرا سازمانریشه در توجه به نیازها و منابع مرویکردها 

و در عین حال قصد دارند چهارچوب آمیز باشند هایشان پذیرفته شده و موفقیتفعالیت

اند که ها، پژوهشگران متوجه شدهزمینه را نیز رعایت کرده باشند. در سایر  بنیادی

به ) ۲۰۱۲، (هادیک صنعتیهای ) و سازمان۲۰۰۷های داخلی هر سازمان (بیندر، بخش

ا فشار بازار توجه به بودجه فدرال ی   با(مثالً  دهندطور متفاوتی واکنش نشان میتحوالت به

یبات سازمانی و ترت تفسیرجدید را  هایفعالیترهربان سازمانی برای کارآمدتر شدن). 

 ان رانفعذی مشارکتمحلی و  جامعه). ما نقش ۲۰۱۲دهند (هادیک، نوآورانه را شکل می

 کنیم. های ورزشی بررسی میمجموعه برای  تفسیرین فرآیند در ا

 بافت محلی 

های ورزشی زیستی مکان محیطهای پایداری تفسیر مدل  تواند روشیک عامل که می

 شاخص جوامع جغرافیایی،است.  اجت�عی شکل دهد، بافت متبوعهای را برای سازمان

). بافت اجت�عی شامل فرهنگ ۲۰۱۶(هاینز، رفتار سازمانی هستند شناسایی مهمی برای 

بر رفتار سازمانی   جامعه)مشرتک یک    (ادراک  ی و رشایط محیطی است. فرهنگ محلیمحل

با عوامل  یسازمانهای فعالیتهمچنین، ن. از جمله مسئولیت اجت�عی سازما .تاثیر دارد

تحقیقات پیشین، . مانند میزان آب و نور موجود .کنندزیستی محلی تطبیق پیدا میمحیط 

دهند را شکل می  هاتفسیر آننحوه پاسخ سازمان به تغییرات و    جوامع،دهند که  نشان می

 ). ۲۰۱۶(هاینز و همکاران، 

 فرهنگ محلی

زیستی  طراحی محیطو   یافنت منابعهای اعضای اجت�ع بر  ها، انتظارات و اولویتارزش

(خانه   لیوایزورزش بر پایداری در استادیم  ر  تاثی  گذار هستند.ورزشی تاثیر جموعه  م  و انرژی

 محدوده خلیجدر  لیوایز .مشهود است مودا سنرتو تیم فوتبال آمریکایی سنفرانسیسکو) 

نه و ارج تنوع نژادی و قومی مشهور است و به جبهه نوآوری فناورا دلیلقرار دارد که به 
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سه سال ،  سنرت پلیت  شده است. مرکز تهیه غذایزیست مشهور  نهادن به حفاظت از محیط

  و نیم وقت رصف کرد تا منوی استادیوم را با فرهنگ محلی مطابقت دهد.

اهی و گیاهخواری بین همه گی هایموارد خوراکیدارای بیشرتین  ،یزاو یلاستادیوم 

کند ای از غذاهای محلی را ارائه میاست که غذاهای ارگانیک و مجموعه  NFLهای  ورزشگاه

یابی محلی مترکز دارد. این تیم قصد ، نیز بر روی منبعمودامرکز ). ۲۰۱۵(هنلی و کرنزا، 

ح�یت از کشاورزان محلی، اقتصاد محلی و برآوردن تقاضای طرفداران برای غذاهای محلی 

طراحی  دلیلبه  –یز و مودا او یل –ورزشی  . هر دو مجموعه)۲۰۱۵ارد (هنلی و کرنزا، را د

ای روباز در ایاالت اولیت مکان ورزشی حرفه یزاو یلمشهور هستند.  زیستی و انرژیمحیط 

ساز جدید دست پیدا و تحت استاندارد ساخت LEEDمتحده بود که به گواهینامه طالیی 

ای در دنیا بود که تحت استاندارد فههای ورزشی حر در میان اولین مکان ،مودامرکز کرد و 

 یافت. دست  LEEDموجود به گواهینامه طالئی  هایساخت�ن

 محلی زیستیمحیطرشایط  

پذیر و را امکانورزشی    هایهای پایدار مجموعه توانند فعالیتمی  زیستیمحیطرشایط  

عوامل مربوط هستند.  انرژی    زیستی وبه طراحی محیط  ها کهبه ویژه آن  یا محدود سازند.

عبارتند از باد،  سازند،را میرس میورزشی های مجموعهکه طراحی پایدار  زیستیمحیط 

زاس ش�لی سه توربین بادی را نصب کرد. ، دانشگاه تگ۲۰۱۱، در سال خورشید و دما. مثالً

برای  ی شدند وشهری طراح طور خاص برای اجرا و جا�ایی در محیطها بهوربیناین ت

در  دویلسان). استادیوم ۲۰۱۳ی مناسب هستند (هنلی، زاس ش�لرشایط باد منطقه تگ

برد بهره می فونیکسروز سال در ناحیه  ۳۰۰در  خورشید نور مزیت تابش ایالت آریزونا از

ها نصب جدیدترین پروژه آنمجموعه خود پنل خورشیدی نصب �وده است.  ۹و در 

هم انرژی کارکرد دوگانه دارند یعنی بال است که ادیوم سافتهای خورشیدی در استآرایه

، سایه هستند  برای طرفدارانی که مشغول متاشای مسابقهو هم    کنندمیخورشیدی را جذب  

سبز با چمن  First Energyزمین ورزشی استادیوم ). در نهایت، ۲۰۱۳(هنلی،  کندفراهم می
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بوده و در دماهای رسدتر نیز دوام هایو ایالت او  بومیشده است که  مفروشآبی کنتاکی 

 ). ۲۰۱۵آورد (هنلی و کرنزا، می

مشکالت خشکسالی واکنش ورزشی کالیفرنیا به  هایها، مجموعهاز نظر محدودیت

آب را تا حد امکان در اولویت قرار داده است. میدان   ذخیره  ،یزاو یاند. استادیوم لنشان داده

ها از آب . آننیاز دارد های مشابهسایر زمیندرصد آب کمرت از  ۵۰ به برمودا باندراچمن 

ها و آبیاری میدانی استفاده های بهداشتی و دستشویی بازیافتی برای فالش تانک رسویس

 کنند. می

زیستی  محیطپایداری  هایفعالیتفت محلی بر تاثیر باموفق درباره های این �ونه

های ورزشی نشان دهنده چندین موضوع مربوط به تفسیر است. با توجه به مدل مکان

ادن نحوه محلی نقش کلیدی را در شکل د زیستیمحیط رسد که رشایط لید، به نظر می

ایدار، بافت یابی پبر عهده دارد. با رویکرد منبعهای ورزشی تفسیر رویکرد توسط مکان

 فرهنگی نقش اصلی را در فرآیند تفسیر دارد. 

 نفعان ذی

موثر رویکردهای پایداری از ورزشی  هاینوع تفسیر مجموعهبر  ی کهعامل دیگر 

های های سازمانروهی که تاثیر چشمگیری بر فعالیتیعنی گ باشند.نفعان می، ذیهستند

). ماک و پلس ۱۹۸۴بگیرند (فریمن،  ها قرارورزشی دارند یا ممکن است تحت تاثیر آن

نفعان مختلف معتمد با ذی ) معتقدند که نقش رهربی ایجاد و پرورش روابط پایدار۲۰۰۶(

ها برای رسیدن به پایداری و مرشوعیت  درون و بیرون سازمان و ه�هنگی فعالیت آن 

این بخش بر ر پیچیده و چندوجهی است. ما دامری    اننفعذی  تعامل باکسب و کار است.  

اهداف پایداری نفعان در اجرای ورزشی با ذی هایمجموعهها و روی روابط مثبت تیم 

زیستی و انرژی و مدیریت پس�ند مترکز طراحی محیط، ییغذا مربوط به یافنت منابع

لی غذا، کسب و نفعان مرتبط با این اهداف عبارتند از: تولیدکنندگان محکنیم. ذی می

های ساخت و ات، فروشندگان، مهندسان و رشکتهای مدیریت امتیاز تکارهای محلی، رشک
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ها. سازی، کارکنان، طرفداران و سایر تیمساز، مدیریت انرژی و تسهیالت، محوطه

و از   باشند  تعاملای باید با مالکیت تیم و اقدامات لیگ نیز در  های ورزشی حرفهمجموعه

ی دانشگاهی نیز باید با مدیریت دانشگاه، ورزش هایمجموعه. ابتکارات لیگ مطلع باشند

های دانشجویی همکاری کنند. با نشجویان ورزشکار، خیرین و سازمان، داپژوهشکده

نقش و مسیولیتی در تفسیر فرآیند ورزشی مدیریت مجموعه نفعان محلی، ذی مشارکت

 جایگزینرا  رویکرد پایداری محلی تا سازدمیها را قادر آنکه  کندبرای جامعه تعریف می

نفعان را بین ذی همبستگیتواند یک رابطه ). این مهم می۲۰۱۶(هاینز و همکاران، کنند 

ورزشی ایجاد کرده و به برآوردن اهداف پایداری مکان ورزشی براساس   مدیریت مجموعهو  

تواند به ایجاد مرشوعیت نفعان میعالئق و نیازهای محلی کمک کند. همچنین، حضور ذی 

به  نفعمشارکت ذیرو، های ورزشی پایدار کمک کند. از اینمجموعه عهد به محلی و ت

ح�یت کرده و اقدامات  زیستیمحیطکند که از پایداری های ورزشی کمک میمجموعه

 تهیه کنند. های پایداری را از مهارتپایداری مشارکتی را شکل دهند و جعبه ابزاری 

 ح�یت محلی، تعهد و مالکیت

کند که های ورزشی کمک میمجموعهاجت�عی به  فعاالنفع با سازمان و نرابطه ذی

توانند به ها میخود را افزایش دهند. این همکاری احت�ل موفقیت اقدامات پایداری

اهمیت  ،مودامرکز  ،  طور مثالبهها منجر شوند.  محلی، تعهد و مالکیت برای پروژه  ح�یت

اهداف  زیستی به ویژهمحیط رسیدن به اهداف  طرف مدیریت برایاخلی از د ح�یت

فرصت مثبتی این مرکز، اجرایی  بزتر را مطرح کرد. ح�یت قوی از جانب مدیرغذایی س

ها اقدامات سبز را در ورزشگاه پیاده برای پایداری ایجاد کرد و باعث شد که تیم پایداری آن

زاس ش�لی، دیوم دانشگاه تگی استاتیم پایدار نظر ). براساس ۲۰۱۵کند (هنلی و کرنزا، 

 های زیر را در برداشت:جنبه  نفعان محلی،همکاری با ذی

به تیم در طراحی یک استادیوم که بهرتین شکل نیازهای محلی را برآورده کند، کمک  .۱

 ؛کرد



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

 .های بلندمدت حضور یابنددر مشارکت جامعه بومی را تشویق کرد تا .۲

گوید، «این رویکرد اختصاصی حتی پس از می UNTطور که رئیس پایداری استادیوم ه�ن

و رویدادهایی برای برجسته کردن استادیوم برگزار  پروژه اهمیت بیشرتی یافتکامل شدن 

 شدند».

 و انطباق وساز مشرتکساخت

ی توانند نیازهاهای ورزشی بهرت میمجموعهنفعان محلی، مدیران  با ذی  تعاملاز طریق  

که با  به نحویو سپس اقدامات پایداری خود را  نندمحلی را درک ک پیشنهادهایبومی و 

مشابه توسعه . ، اجرا کنندنفعان محلی تطبیق داشته باشندذیهای رشایط و خواسته

های مجموعهبه  وساز مشرتک  ساختمحلی،    زیستیمحیطرشایط    اقدامات پایداری مبتنی بر

را  یهای موفقده و برنامهنفعان محلی سود بر قوت ذیکند که از نقاط ورزشی کمک می

محلی مشهور  هایابتدا با رستوران پرتلند تریل بلیزرز باشگاه بسکنبال ،شکل دهند. مثالً

د افزایش فروش و کاهش ها شاه. آندادندانجام میپایدار  هایفعالیتهمکاری کرد که 

رستوران  هایفعالیتیند مواد و محیطی ناشی از فرآیند بررسی دقیق فرآردپای زیست 

آماده در محل  نوشیدنی را، ویدمر برادرز بریوری ،سازیرشکت نوشابه، یک بودند. مثالً

با کشاورزان   )آبجوسازیسازی محلی (نوشابهاین    �ود.کرد و آن را به شکل تازه ارایه میمی

عنوان غذای دام به ا) ه(رازک مخمر و تفاله دانهو پس�ند خود را  کردمیمحلی همکاری 

(هنلی و کرنزا،  ایجاد �وده بود »اقتصاد چرخشی بومی«گرداند و یک به مزارع باز می

۲۰۱۵ .( 

های محلی دهورزشی این فرصت را نیز دارند که با مدارس و دانشک هایمجموعه

 همکاری کرده و اقدامات پایداری خود را با نیازها و عالئق آموزشی محلی تطبیق دهند.

کند که توسط ) با یک مزرعه ارگانیک همکاری میداالس کابویز  خانه(  AT&T، استادیوم  مثالً

). دانشجویان و ۲۰۱۵شود (هنلی و کرنزا، اداره می  پائول کوئیندانشجویان دانشکده 

اقدامات مزرعه ارگانیک را افزایش کنند، دانش خود در مورد  نان از مزرعه نگهداری میکارک
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و مسابقاتی که در   دهند که در رویدادهادر عین حال محصوالتی را پرورش میدهند و  می

درصد محصول ۱۰ها همچنین شوند. آنشوند، فروخته یا استفاده میاستادیوم برگزار می

نیز به شکل مثبت کنند تا نیازهای محلی را  جوامع محلی پیرامونی خود اهداء میخود را به  

همکاری و دبیرستان محلی یک با  ١ویسونوما ریسزمین مسابقه هدف قرار داده باشند. 

هداف یک دبیرستان در برای تطبیق عالئق خود با باغ در محل با اها مشارکت دارد. آن

آموزان در این ند. دانشکند اقتصاد غذای ارگانیک همکاری میموزان در مور آ آموزش دانش

ها محافظت کرده و مواد مورد نیاز برای پذیرایی کنند و از آناقدام به کاشت گیاهان می  باغ

ورزشی در رسیدن   هایجموعه به م اننفعذیبا  این روابط  �ایند. در مسابقات را تامین می

 پردازند.میبه اهداف کمک کرده و در عین حال به تقویت اجت�عات محلی نیز کمک 

 های مبتنی بر پایداریابزارها و مهارت 

تحت پوشش خود، الگوهای ورزشی  هایمجموعههای ورزشی برای پس از آن که تیم 

توجه به پایداری نیازمند : شوندمیبا یک چالش روبرو  پایداری را تفسیر �ودند، معموالً

تیم یا اعضای قدیمی وجود نداشته  سوابقهای جدید است که ممکن است در مهارت

های جعبه ابزاری را شکل داده و مهارتتوانند  ها مینفعان، تیمبا ذی  تعاملریق  باشند. از ط

، توسعه را  خودشان  هایمجموعه برای    زیستیمحیطپایداری الزم برای تفسیر موفق پایداری  

 یا در  هاها و دانشکدهپژوهشکدهانرژی اغلب در  ، منابع فنی برای محافظت از  دهند. مثالً

برای اجرای برنامه حفاظت از انرژی   منطقه وجود دارند. در دانشگاه کلرادو، دپارمتان ورزش

های حفظ انرژی د که مهارتکنی میکار مجموعه همورزشی با مدیریت    امکاناتدر همه  

). دپارمتان ورزش ۲۰۱۳در اختیار داشت (هنلی،  های قبلیاز تجربه خوبی راو دانش 

ا در مواجهه با فقدان بودجه برای انرژی خورشیدی، با توسعه دانشگاه ایالت آریزون

دهندگان خارجی انرژی ن مدیریت همکاری کرد تا از توسعهتسهیالت مدرسه و دپارمتا

 
1- Sonoma Raceway 
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اعتبار، نصب، اجرا و نگهداری  بیشرت صفحات خورشیدی را طراحی، تامین کهخورشیدی 

 ). ۲۰۱۳(هنلی،  ، استفاده کندکردندمی

تواند به تقویت نوآوری نیز کمک میجعبه ابزار  در حیطه ایجاد انفعنبا ذی تعامل

هوازی غذاهای پس�ند (کلولند) برای توسعه سیستم تجزیه بی First Energyاستادیوم کند. 

تن  ۴۰۰۰۰با دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالت اوهایو همکاری کرد. این فرآیند نوآورانه 

کند. های آلی ارگانیک و بیوگاز هدایت می ن به سمت کودفساالنه از محل د  پس�ند غذا را

پایداری  هایتوانند ابزار های ورزشی میمجموعه، اننفعرو، از طریق همکاری ذیاز این

های پایداری رنامهبرای توسعه بهرت برا های محلی های گروهایجاد �وده و مهارتخود را 

 ارتقا دهند.موثر 

 همکاری پایدار 

در ارتباط موفقیت آن    ی را تعریف کرده و باپایدار   هایچندین موضوع کلیدی همکاری

). ۲۰۱۴، و همکاران رسیدن به اهداف پایداری (هاینزدر و هم  در رشاکتهم  - هستند

های اول، مجموعه  این موضوعات در موارد مختلفی که مطرح کردیم مشهود هستند.

داشته باشند: به دیدگاههای مختلف حرتام و تواضع  م با انفعان تعاملی تواورزشی باید با ذی

های خصص همکاران مختلف احرتام بگذارند و به دانش و تجربه سازماند، به تگوش دهن

را بازی  یتوانند نقش توا�ندساز های ورزشی میمجموعهد. دوم، محلی توجه داشته باشن

ورزشی باید  های، مجموعهسومکمک کنند.  ن خود در تحقق اهدافشانکرده و به همکارا

برای حفظ پایداری   ی شایستهتالش  و  تعهداز خود  نفعان ارتباط خودکار داشته باشند و  با ذی

نفعان باشند با ذیتعاملی  مکان ورزشی باید به دنبال روابط  یاست  را نشان دهند. چهارم، ر

داف اقتصادی به ای برای خودشان و همکارانشان از نظر پایداری و اهکه سود دوجانبه

فردی دارند و بههای ورزشی جایگاه منحرصمجموعه. در نهایت، شته باشدهمراه دا

جه باعث ایجاد ارتباط نفعان محلی برسند که در نتیمیان ذی موثریتوانند به توافقات می

شود که به منفعت اجت�عی متعهد هستند. این موضوعات را های مختلف میبین سازمان
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توان درک کرد: «گوش دادن به اره مطرح شده توسط فرماندار ایالت اوهایو مینگدر این ا

ها ها و علت آننفعان و وقت گذاشنت برای دانسنت نحوه انجام کار آننیازهای همه ذی

ا مطمنئ شوید که غافلگیری نفعان با احرتام برخورد کنید تناپذیر است ... با همه ذیاجتناب

 ). ۲۰۱۳دهد» (هنلی، رخ �ی

 گیرینتیجه

های ورزشی هایی برای مجموعهگفتار باعث ارائه توصیههای مطرح شده در این  نگرش

ورزشی   هایمجموعههستند. اول، معتقدیم    زیستیمحیطها درگیر پایداری  آن  ، زیراشودمی

با محیط محلی تطبیق دهند. مانند سایر انواع  خود را باید دیدگاه جهانی داشته باشند و

هایی در سح میدانی وجود دارند. این زیستی، مدلمحیط ، برای پایداری بنیادینتغییرات 

ش از حد کلی هستند. در اجرای رویکردها مرشوع هستند اما یا بسیار گسرتده و یا بی

نحوه تطبیق خود برای ورزشی باید  هایمجموعه، پس�ند صفر)، لیدهای پایداری (مدل

نفعان را در نظر بگیرند. محلی و نیازها و عالئق ذی  زیستیمحیطبرآوردن رشایط فرهنگی و  

تنها باید محیط جاری را در نظر های ورزشی نهعنوان بخشی از این فعالیت، مکان به

رح ای که مطه را نیز بررسی کنند. دومین نکتههای آیندها و ریسک، بلکه فرصتبگیرند

گونه فکر کنند: «ورودی، فرآیند، ورزشی باید این هایمجموعهاست که  آن، شودمی

بررسی شد. روی هم  زیستیاقدامات پایداری محیطسه مقوله گفتار، خروجی». در این 

کنند که به مدل کلی و غالب توجه های ورزشی را تشویق میمجموعه  رفته، این مباحث

زیستی طراحی محیطیابی (ورودی)،  حوزه مشخص کنند: منبع اقداماتی را برای هر کرده و  

های توانند از �ونههای ورزشی میمجموعه (فرآیند) و پس�ند (خروجی). همچنین  و انرژی  

طور ها الهام بگیرند. در نهایت، ه�نمطرح شده برای ورزشگاههای کنونی و تنوع فعالیت 

و تاثیر خود استفاده کنند.   باید از قدرت ورزشی  هایمجموعه،  که در مقدمه نیز گفته شد

های مکانکنند. ل یک فعالیت مثبت و مشرتک جمع میهای ورزشی مردم را حو مکان

یق کاهش ردپای کربن ، از طرزیستیمحیطعالوه بر رابطه مستقیم با پایداری ورزشی 
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اران و دیدگاه فتار طرفدتوانند به صورت غیرمستقیم پایداری را با شکل دادن ر خودشان، می

 ها، تحت تاثیر قرار دهند. های سایر سازمانو فعالیت
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 ۱۸گفتار 

 های هواداری جشنو  یرفتارهای پایدار 

 1اندی گیلنتاینبه قلم: 

در خارج که  عالوه افرادی  هبآورید،  را به ورزشگاه میمتاشاچی    ۹۰۰۰۰زمانی که ش�  

 شود. باله تولید میز هستند، حت�ً به ازای هر نفر مقداری از ورزشگاه 

 )۲۰۱۴رالف جانسون، دانشگاه جورجیا (

ورزشی و  »هایمرصف در رویداد« ای مرتادف بابه واژه »٢جشن هواداریعبارت «

عموماً است. طرفداران پرش�ر حارض در رویدادهای ورزشی و تفریحی،  تبدیل شده  تفریحی  

کنند (گیلنتین میهای فضای باز (پیش و پس از رویداد)  ی جشن و میه�نیاقدام به برگزار 

برای دردرس از رویداد کمهزینه و عنوان یک مولفه کماین روش به). ۲۰۱۰، و همکاران

، بازاریابان ورزشی و تفریحی از همین دلیل. بهشودمیدر نظر گرفته بازدیدکنندگان 

تر دلنشین  کاربران و مخاطبان آنبرای  یک رویداد ورزشی  کنند تا  های آن استفاده میجاذبه

ن است های جدید حاکی از آ ته است. یافتهشود. تحقیقات اخیر، به نتایج جالبی دست یاف

به تعامالت اجت�عی، با  های مربوطسازی نیاز مناسبی برای برآوردهابزار که این فعالیت 

ها بازاریابان و کنندگان است. این یافتهجان، و فرار از روزمرگی رشکتهم بودن، هی

نوع این  هایجذابیتند که از کدهای ورزشی و تفریحی را تشویق میکارآفرینان رویدا

تبلیغ و بازاریابی رویداد استفاده کنند عنوان ابزاری برای  استفاده کرده و آن را به  هافعالیت

 . ٣اد کنندو منبع درآمد جدیدی ایج

 
1- Andy Gillentine 
2- Tailgating 
3 Gillentine & Miller, 2015; Gillentine et al., 2008; Gillentine et al., 2015 
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، از جمله توان از چندین منظر بررسی کردمرتبط با این نوع فعالیت را میهای هزینه 

) هزینه  ۳) هزینه سازمانی (ح�یت مالی و یا سازمان میزبان)، و  ۲،  کننده) هزینه مرصف ۱(

مل و نقل به محل ها شامل حمحلی، دولت، کسب و کارها). این هزینه نفع (اجت�عی ذی

لوازم غذاخوری مانند صندلی، چادر، میز و    جانبی، غذا و نوشیدنی و لوازم  ، پارکینگرویداد

تواند نقطه قیمت بسیاری از این کننده میکتباشد. رش (مانند بشقاب، قاشق و چنگال) می

ن حامی یا میزبان شامل های سازماوجه به پایداری تعیین کند. هزینه را با یا بدون ت موارد

این است.  پیرویبا توجه به میزبانی رویداد  تحمیل شده به سازمان هایهمه هزینه 

خروج از آن (ایجاد و از  هامجموعهو حفظ دسرتسی به  امنیتها ممکن است به هزینه 

ها، نواحی پارکینگ)؛ مدیریت، امنیت و پرسنل کنرتل ترافیک (اجرای مسیرها، ورودی

؛ حذف پس�ند (زباله و مواد قابل بازیافت)؛ امتیاقمورد نیاز برای ناحیه    تامین برققانون)؛  

مربوط به های کننده، تصمیم های مرصفها) باشد. مانند هزینه توالتناحیه بهداشتی (

ان به نفعهای ذیاخذ شوند. هزینههزینه سازمانی نیز ممکن است بدون توجه به پایداری  

اشاره دارد (خصوصی و دولتی) که  های خارجی های ایجاد شده توسط سازمانهمه هزینه 

هستند. این   جشن هواداریهای تصادفی فعالیت تحت تاثیر مثبت یا منفی، عمدی یا

خدمات فوری،  ده، افزایش اجرای قانون و نیاز بهتوانند شامل نگهداری جاها میهزینه 

 بفاضال افزایش دفع زباله، افزایش استفاده از انرژی، تقاضای بیشرت برای آب و دفع 

تلفی هستند که های مخهای هزینه شامل تصمیمهداشتی باشند. هر یک از این حوزهب

گفتار، چهارمین رو، در این ای داشته باشند. از اینزیستی بالقوهمحیطتوانند تاثیرات می

در کنار رابطه آن با عوامل  – زیستیمحیطهزینه  – جشن هواداریهای هزینه فعالیت 

 شده است.  هزینه مرتبط، بررسی

 زیستیمحیطهزینه 

احت�لی منابع طبیعی واقعی یا    زوالهای مربوط به  زیستی به همه هزینه محیط هزینه  

های عنوان هزینهدر ابتدا بهها های اقتصادی اشاره دارد. بسیاری از مولفهبه دلیل فعالیت

 خارجیامل بندی شدند. عشده و به عنوان عوامل خارجی طبقهاجت�عی در نظر گرفته 
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شود که بر شخص یا گروهی که آن سود یا هزینه را انتخاب هزینه یا سودی تعریف می

). بسیاری از عوامل خارجی ۱۹۶۲، ١ن و استابلینشود (بوچانانکرده است، تحمیل می

اند که نیازمند های اجرایی اتخاذ شدهزیستی برای توسعه مقررات و سیاستمحیط 

ای را مقررات و بودجه هستند. هر هزینه  ریزی، آموزش،نظر برنامهگذاری بیشرت از رسمایه 

د تولیدی ربط داد، یک هزینه محصول یا فرآینزیستی محیطکه بتوان به تاثیرات 

 زیستیهای محیط فعالیتهایی که ناشی از محیطی است. همچنین، همه هزینه زیست 

های شوند، هزینهمی ایجادکلی هستند (آموزش، مواد، بازاریابی) در یک رشکت 

 هستند.   زیستیمحیط 

کند. یک محیطی جدا میزیستی را از تاثیر زیستهای واقعی، هزینه محیط این هزینه

زیست، چه مرض و چه هر تغییر در محیط«زیستی شامل تعریف متداول از اثر محیط

باشد. های برشی، صنعت یا سوانح طبیعی میسودمند، کلی یا جزیی، حاصل از فعالیت

زیست عی حاصل از توسعه یا سیاست دولتی بر محیطشامل همه تاثیرهای فیزیکی یا اجت�

 ). ۲۰۱۲طبیعی یا مصنوعی (بردن، 

از دیدگاه هزینه  جشن هواداریهای مربوط به در این گفتار، درباره موضوع

  شود.زیستی بحث میمحیط 

 آلودگی هوا

مربوط به سفر  ،های هواداریجشنبزرگرتین منبع آلودگی هوا در ارتباط با 

ایاالت   زیستمحیطکننده به محل رویداد و از محل رویداد است. آژانس حفاظت مرصف

الت متحده های هوا در ایاد است که بیش از نیمی از آالینده معتق) EPAآمریکا (متحده 

، کربن های اصلی خودروها عبارتند از مونوکسیدشوند. آالینده توسط خودروها ایجاد می

های خطرناک هوا (سمی)، مواد اکسید، آالینده ن، سولفور دینیرتوژن، هیدروکرب اکسید

ویدادهای تاثیر ر صورت گرفته درباره  های  ای. بررسیذرات معلق) و گازهای گلخانهخاص (

 
1- Buchanan & Stubblebine 
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جا درصد ردپای کربن به ۹۰ دهند که تقریباً زیست نشان میورزشی و تفریحی بر محیط

باالی خودروها  تجمع(آلودگی هوا) است. مانده از این رویدادها نتیجه تاثیر حمل و نقل 

ایش در رویدادهای ورزشی و تفریحی باعث افز   فرشدهکنندگان در یک بازه زمانی  و رشکت

د نممکن است افراد را تشویق کن  های هواداری،جشنشود.  مواد شیمیایی مرض برای جو می

 راحتی بیشرتای بلکه از حمل و نقل شخصی بر  ،که نه تنها در رویداد حضور پیدا کنند

که نه تنها شهرهای میزبان رویدادهای  است ه کنند. تحقیقات بیشرت نشان دادهاستفاد

بلکه شاهد افزایش  ،کنندهوا در روزهای بازی را تجربه می ورزشی افزایش سطوح آلودگی

یک  همچنین،). ۲۰۱۳مرگ و میر روزانه به دلیل مشکالت قبلی و تنفسی هستند (رودز، 

های . این متاس طوالنی با آالینده اندتجربه کردهش آلودگی در طی فصل را الگوی افزای

 ا بسیاری از موضوعات مربوط به سالمتی افراد در ارتباط استمربوط به ترافیک ب هوای

 ). ۲۰۱۳(رودز، 

استفاده از ژنراتورهای گازی به عنوان  جشن هواداریمنبع دیگر آلودگی مربوط به 

 برای است. موتورهای کوچک ژنراتورها معموالً  جشن و تجمعاتهای  رق برای سایتبمنبع  

خودروی  ۱۰۰ها به اندازه دهند که آنها نشان میزیست مناسب نیستند و تخمینمحیط 

ابل کمک زیادی به کنند. عالوه بر این مسئله، ژنراتورهای پرتروشن آلودگی ایجاد می

 ی). کنند (بخش بعدآلودگی صوتی می

 ایانتشار گازهای گلخانه

فسیلی استفاده شده  هایباالی مرصف سوخت میزانشد،   نیز اشارهطور که قبالًه�ن

ای رسیدن به محل رویداد و بازگشت از آن، در تولید گازهای گلخانه برای در حمل و نقل

ایاالت ای تولید شده در درصد گازهای گلخانه۲۶صنعت حمل و نقل  .سزایی داردنقش به

گرفتار �وده و از ). این گازها گرما را ۲۰۱۳دهد (رودز، متحده را به خود اختصاص می

این تنها راهی البته شود.  ترگرمشوند که کره زمین ای» باعث میطریق پدیده «اثر گلخانه

د. این گازها در نمشارکت دار ای گازهای گلخانهتولید  در های هواداریجشننیست که 
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ای بزرگ اشغال شده عالوه بر فضشوند. زدایی مناطق وسیع نیز ایجاد میگلنتیجه جن

گیتینگ با قطع درختان و سایر گیاهان، در  تیلها، نواحی ورزشگاهها و توسط استادیوم

 کنند. های پاکرتاشی شده این مشکل را دوچندان میشکل پارکینگ و زمین

 تولید پس�ند

جشن مربوط به  زیستیمحیط هزینه سازترین شاید مشهودترین و در نتیجه مشکل

دهند که طرفداران ها نشان می(زباله) است. تخمینایجاد مقادیر زیاد پس�ند  هواداری،

ها و تجمعات جشنزباله را تنها از طریق  تن ۹۰تا  ۲۰یک تیم فوتبال دانشگاهی بین 

پس�ند از طریق استفاده از در وهله نخست، ). ۲۰۱۴الرو، کنند (کاواایجاد می فضای باز

شامل  ،سپس .شودکه قابل استفاده مجدد نیستند، ایجاد مینوشیدنی غذا و بندی بسته 

شود. میزان پس�ند ایجاد ها، چادرها و غیره میمانند کولرهای خراب، صندلی  وسایل جانبی

دگان کننها به رشکتیی که زمان رشوع آنشده تحت تاثیر زمان رویداد نیز هست. رویدادها

 کنند. ایجاد میدهند، در نتیجه پس�ند بیشرتی نیز  می  جشن هواداریفرصت بیشرتی برای  

 مرصف انرژی

 ،شودفضای باز در نظر گرفته می  یک فعالیت  به عنوان  جشن هواداری،  چند معموالً  هر

باید به  هااین نوع از فعالیتی هانیاز به مرصف انرژی نیست. نواحی و زمیناما بدون 

اجتناب از رخدادن حوادث در مناطقی که برای این منظور به. شوندی نورپردازی تسدر 

ها بررسی شود. بسیاری از ، بهرت است میزان روشنایی در آنشوندکاربری در نظر گرفته می

(مانند تلویزیون،   کننداز تجهیزات برقی و الکرتیکی زیادی استفاده می  های اقامتی،محوطه

زیستی محیط). هر یک از این تقاضاهای انرژی هزینه و ... رادیو، نورپردازی بیشرت

 دهد. ای افزایش میگلخانهرا از طریق تولید گازهای  جشن و تفریحاتهای فعالیت
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 آلودگی نوری و صوتی

عنوان بهنور محیط پیرامون استادیوم و یا ورزشگاهها اغلب چند آس�ن روشن و  هر

اما این روشنایی همیشه نکته   شود،ی بازاریابی رویدادها استفاده میپس زمینه عکاسان برا

باید این نور و باشند، مرتبط �یرویداد  که باد. نواحی پیرامونی شو مثبتی محسوب �ی

ه دارند صدای ایجاد شده توسط رویداد را تحمل کنند. اغلب، این رویدادها تا دیروقت ادام

 شوند. های مردم عادی میباعث اختالل در فعالیت و

عنوان استفاده نادرست ) به۲۰۱۶(  ١املللی آس�ن تاریکبینآلودگی نوری توسط انجمن  

زیستی  پیامدهای محیطتواند  مییا بیش از حد از نور مصنوعی تعریف شده است. این امر  

های آلودگی نوری عبارتند د. مولفهآب و هوا داشته باشیا    تنوع زیستیها،  جدی برای انسان

 از:

 شود (سطوح باالی درخشندگی: شفافیت بیش از حد که منجر به آزار برصی می

  ؛تواند دید را کاهش دهد)درخشندگی می

 ؛انعکاس نور: روشن کردن آس�ن شب بر روی نواحی مسکونی 

 باید بتابد)؛(نور به جایی بتابد که ن تجاوز نور: ورود نور به جایی که هدف نیست 

 منابع روشنایی بیش از حد روشن و گیج کننده که معموالً در مناطق : آشفتگی تابش

 شوند. شهری بیش از حد روشن یافت می

 
تواند در اثر آلودگی نوری آسیب ببیند. زیرا توانایی ایجاد اختالل سالمت و تندرستی برش می

عالوه، آلودگی نوری اسرتاحت را دارد. بهدر عملکردهای طبیعی زیستی ه�نند تغذیه و 

 شود. ای میو تولید گازهای گلخانه باعث اتالف انرژی

تولید و توسط دیگران ناخواسته طور که به نیز به عنوان آالینده هوایی  صوتی آلودگی

ای رخ تفاق در مکان، زمان و اندازهاین ا شود، تعریف شده است.میبر ما تحمیل  وشده 

 
1- International Dark Sky Association 
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باعث ایجاد ). آلودگی صوتی ۲۰۰۷(گوینز و هاگلر،  .ه ما بر آن کنرتلی نداریمدهد کمی

ناشی از اسرتس، فشار خون باال، تداخل  هایشود از جمله بی�ریمشکالت سالمتی نیز می

وحش وری. همچنین، آلودگی صوتی بر حیاتب و کاهش بهرهکالمی، کر شدن، اختالل خوا

 نیز تاثیر دارد. 

کند. استفاده از نور به هر یک از انواع آلودگی کمک می از طریق جشن هواداری

طریق پخش موسیقی بلند،  از اوقات فراغت و تفریحات فضای بازرویدادهای 

، تشویق، آواز (مانند داد زدن  روباز و آلودگیهای  هایی با صداهای بلند در سایتتلویزیون

 کنند. میکنندگان به آلودگی صوتی کمک و غیره) توسط رشکت

 آسیب/تخریب زمین

های به شکل های هواداری و تفرج در فضای بازجشن تخریب و آسیب زمین ناشی از 

دهد. مشهودترین نوع آن مسطح کردن زمین اطراف رویداد برای پارکینگ مختلفی رخ می

گیرد. از بین رفنت ناحیه با آسفالت یا بنت صورت می است. اغلب، مسطح کردن فعالیتو 

کند. برخی نواحی پارکینگ ای را تشدید میسبز مسئله انتشار گازهای گلخانه  فضای عنرص

حفظ سبز به ناحیه یا  هایواسطهکنند که با افزودن تالش میو تفرج  های جشنسایتو 

پارکینگ و تنها آسفالت یا سی�نی کردن مسیر اصلی سعی در مقابله با  های سطحچمن

ب بودجه است و اغل  بهرتشناختی  چند این روش اغلب از نظر زیبایی  هراین مشکل دارند.  

داری ناحیه برای نگه  ، چرا کهاضافی باشد  زیستیمحیط تواند هزینه  کمرتی الزم دارد، اما می

به مسائلی ست. استفاده از این مواد شیمیایی  اگوناگون  وم  کش و سمسبز نیاز به کود، آفت

وحش (اهلی ها؛ آلودگی هوا، آلودگی حیاتکشاشباع مواد مغذی؛ آلودگی آب به آفتمانند  

و وحشی)؛ و مشکالت مختلف سالمت انسان از جمله خارش پوست، رسطان، مشکالت 

 شود. صبی منجر میو اختالالت خونی و ع حاملگی، مشکالت رشد (کودک و جنین)

د مور  ۱۹کش رایج، آفت ۳۰  از میان، )۲۰۱۶کش (های بدون آفتبراساس ائتالف ملی چمن

مورد باعث مشکالت مادرزادی در بدو تولد  ۱۳ند، شو باعث رسطان یا احت�ل رسطان می
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آسیب   منجر بهمورد    ۲۶د،  شونورد به تاثیرات تولیدمثل و ناباروری منجر میم  ۲۱شوند،  می

کرین مورد نیز باعث اختالل سیستم اندو   ۱۱و  مورد مسمومیت عصبی    ۱۵،  ایکبدی یا کلیه

 شوند.می

 کش، کش و آفتدر نتیجه استفاده از کودهای ترکیبی، علفبه زمین    ی کهعالوه بر آسیب 

باعث  این فعالیتشود. نیز باعث تخریب زمین می جشن هواداریپدیده  گردد؛وارد می

های خشک تبدیل شوند. چندین گزارش های سبز به زمینشده است که بسیاری از زمین

باشد، میو مسائل مربوط به آن  تفریحات ها توسطوارد شده به زمینآسیب که بیانگر 

ها ده تا هزینه احیای ناحیه، سازماناز مسئله زباله/پس�ند تولید شمنترش شده است. 

   انبی حاصل از این رفتار مخرب روبرو هستند.جهای اکنون با هزینه

 زمینیزیر آلودگی آب 

بر روی سطوح سخت (بنت یا آسفالت) جریان پیدا کرده و مواد و  های سطحیآب

جشن های  معموًال این گونه مواد زاید در سایت  برند.ت زاید را با خود به زیر زمین میمایعا

نواحی پارکینگ)، روغن، پاک گذاری  ی عالمتاز جمله رنگ (اغلب برا  وجود دارد.  هواداری

هایی که در با توجه به تعداد خودرو وپز. آشپزی و پختهای شیمیایی یا سایر لوازم کننده 

 کننده، ضدیخ وغیرعادی نیست که روغن موتور، خنک، ها حضور دارنداین نوع فعالیت

منبع دیگر آلودگی آب  های آبی شوند. دفع نادرست پس�ندسایر مایعات نیز وارد جریان

دهند که پس از ی» زباله را گزارش میهای زیادی اغلب «دریایزیرزمینی است. سازمان

تواند به آلودگی شود. این دفع نادرست پس�ند میرویداد ورزشی یا تفریحی ایجاد می

و   ها جدا شدهاز پس�ند  ات به عنوان شیرابهمایع  ، زیراهای زیرزمینی منجر شودبیشرت آب

 شود. می وارد طبیعت
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 پس�ندهای خطرناک 

مربوط به تولید   جشن هواداری،دیگر ناشی از رویدادهای    زیستیمحیطخطر بالقوه و  

. مربوط استهای پرتابل ده از توالت. این امر بیشرت به استفاهای خطرناک استزباله

آوری برای پس�ند ایستگاه جمعل نیستند و به عنوان  فاضالب وصشبکه  تسهیالت موقتی به  

کنند. برای کم کردن بو، مواد شیمیایی مختلفی از جمله برومین، انسانی عمل می

شدت برای افراد و شوند. این مواد شی�یی بهارالدهید و فرمالدهید استفاده میگلوت

 زیست خطرناک هستند. محیط 

زیستی های محیطودگیعامل آلتواند زیست، میانسانی به محیط  فاضالبرهاسازی 

چه از توالت سیار استفاده کرده   ها و تفریحات باشد،کننده در جشن برای هواداران رشکت

به روی این کنندگان و چه استفاده نکرده باشند. این امکان وجود دارد که رشکت باشند

ممکن   کهافرادی  ریسک احت�لی متاس نیز برای  مواد پا بگذارند، بدون آن که متوجه شوند.  

بیشرت است. مسائل مربوط به ، (کودکان و نوجوانان) است در سایت در حال بازی باشند

ای از های سیار میزبان مجموعهبه خاطر نشت مواد نیستند. توالت های سیار تنهاتوالت

ها هستند، وجود آنها وه هستند. در حالی که محل انواع میکروبتهدیدهای سالمتی بالق

خطرناک به دلیل عدم دفع دامئی پس�ند، بیشرت است. چندین ویروس یار ی سهادر توالت

 ).۲۰۱۵های سیار وجود دارند (نارینز، برای سالمتی در این توالت

 مداخلهتقاضا برای 

های مختلف دچار چالش نقش رهربی در رابطه با صنعت ورزش و تفریح در بزنگاه 

توان آگاهی حرکی باشد که با آن میتواند مورزش می .شده است زیستیمحیطپایداری 

های ورزشی زیادی هرچند سازمان. محیطی را افزایش دادزیستی یا حفاظت زیستمحیط 

های روشاند، تغییر و اتخاذ کلی راهربدها و زیستی را اجرا کردههای پایداری محیطبرنامه

مشی خطت تغییرات  مدیران ورزشی و تفریحی باید به دق آهسته است.  تقریباً   هااجرای آن

و اهداف سازمانی زیستی پایداری محیطها را بین اهداف و عملیات را ارزیابی کرده و آن
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درصد ۳۵). در پی�یش مدیران ورزشی دانشگاهی، ۲۰۱۲کنند (کسپر و همکاران،  متعادل

دارد (کسپر   سازمانیتاثیر منفی بر بودجه    زیستیپایداری محیطاحساس کردند که اقدامات  

ریزی و اجرای راهربدها و . تحقیقات دیگر نیز نشان دادند که برنامه)۲۰۱۲و همکاران، 

منظور توسعه مدل یستی معموالً واکنشی است تا کنشی. بهزپایداری محیطهای مشیخط

ه هر بخش نقش فعالی در ، مهم است کهای هواداریجشنبرای  زیستیپایداری محیط

تواند می  های زیرها و رفتارها داشته باشد. برای تسیهل این فرآیند، پیشنهادمشیاصالح خط

 ریحات فضای باز موثر واقع شوند: های هواداری و تفزیستی در جشن برای پایداری محیط

 های هواداری پایدار های پیشنهادی در راستای برگزاری جشنگام

 آلودگی هوا

 کنندگانمرصف 

منظور کاهش تعداد کنندگان بهاده از یک خودرو برای چندین نفر از رشکتاستف .۱

 ؛خودروها

 ؛استفاده از حمل و نقل عمومی در صورت امکان .۲

 .ورهای پرتابل بنزینیحذف استفاده از ژنرات .۳

 هاسازمان 

 کاهش استفاده از خودروهای شخصی؛ برای در هواداران ایجاد مشوق  .۱

 های هواداری؛رضر برای جشنی پاک و کمبرق هایاتصالارائه  .۲

 احداث مسیرهای ورودی و خروجی به شکل ساده؛ .۳

زنی و پدال رکابهایی که با چرخهبرای استفاده از دوچرخه و یا سهپشتیبانی  .۴

 کنند؛حرکت می

 برای خودروهای برقی/هیربیدی  گاههاد ارجحیت پارکینگ و اقامتپیشن .۵

 ها.روی در سایتهای ویژه برای پیادهها و زیرساختارائه فرصت .۶
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 نفعان اجت�عیذی 

  ساده و موثر برای رویداد؛ ارائه مسیرهای حمل و نقل عمومی .۱

 ؛ترافیکبهبود راهربدهای مدیریت  .۲

 ترافیکینحوی که پتانسیل دسرتسی انبوه ها بهها و ورزشگاهطراحی استادیوم .۳

 ؛فراهم شود

 مین دسرتسی/مسیر دوچرخه برای محل برگزاری؛تا .۴

 پیاده.  تقویت دسرتسی عابرین .۵

 ایانتشار گازهای گلخانه

 کنندگانمرصف 

 ؛استفاده از حمل و نقل عمومی .۱

 و محل برگزاری؛ در رویداد برای حضورو همسفری تقسیم خودرو  .۲

 مرتبط با رویداد؛مرصف انرژی  کاهش مرصف .۳

 .استفاده از محصوالت محلی .۴

 هاسازمان 

 خسارت؛ بدون جربان در سایتزدایی اجتناب از جنگل .۱

 ؛های نورپردازی کارآمدتامین/استفاده از سیستم  .۲

 ایجاد انگیزه برای سفرهای پایدار محیط زیستی؛  .۳

 .های انرژی خورشیدیسیستم استفاده از  .۴

 

 نفعان اجت�عیذی 

 ؛های انرژی پایدارتامین گزینه  .۱

 ؛ورودی و خروجی مناسب .۲
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 حفاظت و توسعه فضاهای سبز در محدوده محل برگزری.  .۳

 تولید پس�ند

 کنندگانمرصف 

 ؛بندی قابل بازیافتاستفاده از محصوالت و بسته .۱

 ؛جاگذاری صحیح پس�ند در مخازن .۲

 ها، چادرها، کولرها)نگذاشنت وسایل شخصی در محل برگزاری (صندلیبر جای  .۳

 (دکوراسیون، پارچه رومیزی، قاشق و چنگال)  اجتناب از وسایل یکبار مرصف .۴

 هاسازمان 

 تامین مخازن پس�ند مناسب و کافی؛ .۱

 های) زباله در کل سایت؛توزیع مناسب مخازن (سطل .۲

 های هواداری؛برای جشنهای بازیافت دهی برنامهسازمان .۳

 های هواداری؛در جشن جایزه برای بازیافت تعیین  .۴

 جشن و تفریحات. محدود کردن ساعات  .۵

 

 نفعان اجت�عیذی 

 ؛تضمین وجود مخازن پس�ند مناسب و خالی در روز رویداد .۱

 .گذاری مخازن پس�ند و بازیافتتوزیع و عالمت .۲

 آلودگی صوتی و نوری

 کنندگانمرصف 

 سایت جشن هواداری؛اضافی در  نور و برقخودداری از استفاده از  .۱

 عدم پخش موسیقی یا صدای تلویزیون / رادیو از طریق بلندگوهای بیرونی؛ .۲
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 عدم استفاده از ژنراتورهای پرتابل. .۳

 هاسازمان 

 استفاده از سطح روشنایی مناسب؛ .۱

وی پارکینگ / ها برای متمرکز �ودن نور بر ر اطمینان از پوشیده بودن چراغ .۲

 محوطه جشن و تفریح؛ 

 اطمینان از حجم صدای مناسب بلندگوها. .۳

 نفعان اجت�عیذی 

 های اقامتی؛محوطه اطمینان از کافی بودن روشنایی .۱

 ممنوع اعالم �ودن استفاده از بلندگوهای نامتعارف.  .۲

 آسیب/تخریب زمین

 کنندگانمرصف 

 های غیرمجاز؛ محوطهعدم پارک و عدم استقرار در  .۱

 عدم وارد �ودن آسیب و خسارت به گیاهان؛ .۲

 حفر نکردن گودال یا حفره در زمین؛ .۳

های شن و یا پرهیز از کاربرد میخ برای نصب چادر؛ جایگزین کردن کیسه .۴

 های بزرگ.سنگ 

 هاسازمان 

 ها؛ها از سایر قسمتهای اقامتی و تفکیک آنمشخص کردن محوطه .۱

 روی فضاهای سبز اطراف سایت. اجتناب از اقامت بر .۲

 نفعان اجت�عیذی 

 های اقامتی و غیراقامتی؛تعیین دقیق محوطه  .۱
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 اع�ل قوانین و مقررات برای پارکینگ؛  .۲

 نظارت بر اجرای صحیح قوانین. .۳

 آلودگی آب زیرزمینی

 کنندگانمرصف 

های له) به روی زمین و یا آبباخودداری از ریخنت مایعات (حتی فاضالب و ز  .۱

 سطحی؛

 دفع صحیح مواد و ضایعات؛ .۲

 های اقامتی.اجتناب از کاربرد مواد شیمیایی سمی و مرض در محوطه .۳

 

 هاسازمان 

 فراهم �ودن مناطق مناسب برای دفع فاضالب و پس�ند؛ .۱

 تعیین دقیق مایعات ممنوعه؛  .۲

 آوری آب باران و بکارگیری سیستم استفاده مجدد. حفاظت از فضای سبز و جمع .۳

 نفعان اجت�عیذی 

 ها امکان آلودگی آب بیشرت است؛هایی که در آنسازی محدودهمشخص .۱

 های مناسب برای دورریز مایعات و فاضالب. ارایه مخازن یا موقعیت .۲

 پس�ندهای خطرناک 

 کنندگانمرصف 

 دفوع در فضای باز؛عدم ادرار و یا م .۱

 اجتناب از به همراه آوردن حیوانات در اقامتگاهها؛ .۲

 های سیار.جا نکردن توالتجابه .۳
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 هاسازمان 

 زیستی که به سیستم فاضالب متصل باشند؛های پایدار محیطایجاد سیستم  .۱

سبز را انتخاب  هایشود، محصوالت/گزینه های سیار استفاده میاگر از توالت .۲

  ؛کنید

 های سیار به روی سطوح هموار قرار دارند؛از این که توالتاطمینان  .۳

 ها در خالل برگزاری رویداد؛شستشو / تخلیه مرتب توالت .۴

 های احت�لی.کنندگان درباره آلودگیپاکسازی رسریز یا نشتی و هشدار به رشکت .۵

 نفعان اجت�عیذی 

 های اقامتی؛ های عمومی در محوطهاطمینان از در دسرتس بودن توالت .۱

 ها. زیستی در توالتاطمنیان از رعایت استانداردها و اصول پایداری محیط .۲

 گیرینتیجه

ورزشی و تفریحی است.  از تجربیاتپرطرفدار و ارزشمند  های هواداری، بخشیجشن 

حفاظت  برایمناسب    هایمتخصصان ورزش و رسگرمی برداشنت گام ، وظیفهبه همین دلیل

اهمیت زیادی دارد.   یپایدار اصول  و    زیستیمحیط های  مشیاجرای خطآن است.   از تداوم

صنعت ورزش و رسگرمی جایگاه موثری برای ارتقای این رفتارهای مهم و مطلوب دارد. 

کنندگان خود و عالقه میان مرصف  ی شناخت، تعهدسطوح باال   از  نهادهای ورزش و رسگرمی

 ). ۲۰۰۹(بابیاک و ولف،  برخوردارند

ای است که رفتارهای دوستدار های مبتکرانهها ارایه برنامهولیت اجت�عی سازمانئمس

تواند تاثیر های اجت�عی، میکنند. �ایش دایمی این مسیولیتزیست را ترویج میمحیط 

  گان داشته باشد.کنند مهمی بر باورها و رفتار رشکت
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 ۱۹گفتار 

 های هواداری و کیفیت هوا جشن

 1به قلم: جاناتان .ام. کسپر و کایلی اس. باندز

ن برای حضور مکان ورزشی در مقایسه با انرژی که طرفدارا  فعالیت یکانرژی الزم برای  

 مجموعه ورزشی). مهم نیست که  ۲۰۰۹کنند ناچیز است (کورنر،  در یک مسابقه رصف می

 ، مربوط به سفرکربن رویدادهای ورزشیبلکه بیشرتین میزان تولید چقدر بزرگ باشد، 

 ). ۲۰۱۳، ٢(اورتس و اسپیگوناردو استهای طرفداران فعالیت

) توضیح ۲۰۰۹زیست، کورنر (شان دادن تاثیر طرفداران و هواداران بر محیطبرای ن

دهد، حدود نفر را در خود جای می ۷۸۰۰۰ استادیوم فوتبال که تقریباً یک دهد که می

از طبیعی را در روز بازی مرصف فوت مکعب گ ۲۵۰۰۰کیلووات ساعت برق و  ۶۵۰۰۰

تن مرت کربن به جو  ۶/۴۷با انتشار سابقه مهم فوتبال، مد که یک نز میکند. او تخمین می

تولید کربن (ردپای کربن) کند. در مقایسه، میانگین به ازای هر طرفدار، خامته پیدا می

نفر  ۷۸۰۰۰پوند است. در نتیجه، گرد آمدن  ۸۱/۶۴ مردم آمریکا در حدودکربن  روزانه

ی با چنین استادیومبر محیط خواهد داشت.  تاثیر جدی   فرشده،  در یک مکان تقریباً هوادار  

آن دارد. با فرض  فضای پارک اتومبیل ۱۹۰۰۰طور تقریبی پارکینگی به وسعت ، بهابعادی

مایل  ۲۱با مرصف متوسط ، داشته باشند یهمه طرفداران خودروهای استاندارد و سبک که

مایل  ۲۹ها برای رسیدن به بازی ، و هر طرفدارلیرت) ۷/۳( ) به ازای هر گالنکیلومرت ۳۴(

کنند. در نتیجه اکسید تولید میتن کربن دی  ۸۴/۲۳۲) سفر کند، این خودروها  کیلومرت  ۴۷(

 
1- Jonathan M. Casper & Kyle S. Bunds 
2- Orts & Spigonardo 
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اکسید منترش شده در روز بازی به سفر طرفداران ارتباط دارد. درصد همه کربن دی۸۳

 کنیم. شود که تنفس میبخش عمده این کربن وارد هوایی می

 میزانزیست کالن و درک  ستادیوم فوتبال به عنوان یک محیطبررسی ا  ،گفتارهدف این  

دهد تاثیر هواداران و کاربران در ایجاد آلودگی هوای ناشی از آن است. این گفتار نشان می

توان در استادیوم معلق را میاکسید و ذرات  زن، کربن دیهای هوا مانند اکه چطور آالینده

 گیری کرد. شوند، اندازهاداری در آن برگزار میهای هو هایی که جشن و زمین

تاثیر سفر طرفداران منحرص به فوتبال نیست بلکه این تاثیر به همه رویدادهای ورزشی 

کردند انجمن فوتبال را بررسی    مسابقات جام) فینال  ۲۰۰۸بزرگ ارتباط دارد. کالینز و فلین (

 ۱۶۷۰یی برابر با ان است که ردپاسفر بازدیدکنندگ ،مرصف بخشو دریافتند که مهمرتین 

که زده شد تخمین  پورتلند تریل بلیزرز تیمای، کند. در بسکتبال حرفه هکتار ایجاد می

 درصد۷۳و  بودهدرصد ردپای کربن ۲۴ مسیول تولید انرژی مرصف شده توسط ورزشگاه

تحقیقی   در).  ۲۰۱۳(اورتس و اسپیگوناردو،    شته استبه حمل و نقل ارتباط دا  کربن تولیدی

اکسید ، کربن دیایهای بیسبال حرفهریافتند که سفر طرفداران به بازید دیگر، محققان

مباحث این گفتار تعمیم ) و زمانی که این را به کل ۱-۱۹کند (جدول زیادی را ایجاد می

 که راهربدهای کاهش آلودگی را باید اجرا کرد.  شودمیدهیم، مشخص می

 برای خودروهاسفر برای هر بازی، تنها در نتیجه انتشار کربن  .۱-۱۹جدول 

 اکسید منترشهکربن دی مجموع مسیر طی شده فضای پارکینگ استادیوم
Dodger Stadium ۱۶۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰ ۸۲۸۴۵۹ 

AT&T Park ۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۰۷۱۱۵ 
MetLife Stadium 

(NY Jets and Giants) 
۲۳۸۰۰ ۱۴۲۸۰۰۰ ۱۲۳۲۳۳۲ 

لیرت)  ۷/۳کیلومرت) در ازای هر گالن ( ۳۶مایل ( ۵/۲۲کیلومرت)، طی کردن  ۴۸۳مایلی ( ۳۰۰نکته: براساس فاصله 
 اکسید به ازای هر گالن.  کیلوگرم) کربن دی  ۸۸۰۸پوند ( ۱۹۴۱۷سوخت، 

 آن بر سالمتی اثرکیفیت هوا و 

 ها برثرات آنزیست مهم هستند، ابر محیُ  طور که تاثیرات رویدادهای ورزشیه�ن

شوند که تعداد زیادی از سبب میرویدادهای ورزشی نیز قابل توجه است. انسان  یسالمت
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). انتشار گاز مربوط به رویدادهای ۲۰۱۳(رودز،    خودروها در یک مکان کوچک تجمع یابند

. سفر و اثرگذار استبزرگ ورزشی بر مردم شهر و حتی بر طرفداران حارض در رویدادها 

در آن شود که های هواداری باعث ایجاد یک خرداقلیم میای مربوط به جشنهفعالیت

  شود.تشدید میآلودگی هوا 

. آلودگی هوا شامل ذرات ریز آزاد شده به جو است که تاثیرات مخربی بر سالمتی دارند

). ذرات ۲۰۱۴های قلبی عروقی، بی�ری تنفسی و مرگ (جیائو و فری، از جمله بی�ری

واد مانند اسیدها (نیرتات و سولفات)، م ای از ذراتشامل مجموعه که  – )PM( معلق

ی گاز  ) کهCO( کربن مونواکسیدباشند، به همراه می خاکشی�یی ارگانیک، فلزات و گردو 

های اصلی منترش شده از شود، آالینده که از احرتاق حاصل میو بدون بو  طعمبی است

ن ز ). ا۲۰۱۴منفی بر سالمتی دارند (جیائو و فری، سوی اگزوز خودروها هستند و تاثیرات 

)3O  ( شود. ای است که در نتیجه تولید ترکیبات آلی و اکسید نیرتوژن در جو تولید میآالینده

این شود. مدت و بلندمدت بر سالمتی میاثرات منفی کوتاهن منجر به متاس انسان با از 

مدت در آلودگی، مخصوصاً کوتاه  تغییراتدهند که  میمدارک نشان    زیرا  ،اثرات مهم هستند

ند نرخ مرگ و میر ناشی از مشکالت قلبی عروقی (بروک و همکاران، توامعلق میذرات 

). ۲۰۱۲، و همکاران  )، و مرگ ناشی از مشکالت تنفسی را افزایش دهند (اندرسون۲۰۱۰

، ر و همکاراندهند (وین�یآسم در کودکان را نیز افزایش می این مواد عالئم ،همچنین

۲۰۱۰ .( 

در مدت زمان کوتاه   معلق رامتاس شدید با آلودگی هوای ناشی از ذرات    اثراتمحققان  

تاثیر تحت  نقلوهای حاصل از حملبرای مثال، دریافتند که خرداقلیم .اندبررسی کرده

 . و مونواکسید کربن قرار دارند 5.2PMسطوح باالی 

 جشن هواداری

بررسی ها را ر طرفداران به رویدادهای ورزشی و بازگشت آندر حالی که تاثیر سف

 رفتار طرفداران در رویدادها مخصوصاً   زیستیمحیط، اطالعات ما در مورد تاثیرات  کنیممی



  مدیریت رویداد4بخش :  

 
 

جشن هواداری اندک است. عبارت  های هواداری،های تفرجی و جشندر هنگام فعالیت

)Tailgating( برای به اشرتاکی عنوان فضایبه بارهاوانتبخش عقبی استفاده از  مربوط به 

ای جمعی گذاشنت غذا و نوشیدنی با دوستان، اعضای خانواده و سایر طرفداران در تجربه

(دالنی، تواند پیش از مسابقه و یا حتی پس از آن انجام شود و در فضای باز است که می

دهد. تی پس از آن رخ میز رویدادها و حا ها پیشساعت معموالً، جشن هواداری). ۲۰۰۸

، آلودگی هوای ناشی هاهای خودرو که افراد در معرض انتشار آالینده در طی این زمان است  

رو، گیرند. از اینیک خودروها پس از رویداد قرار میو تراف  های مربوط به جشنفعالیتاز  

 د که مملوخرداقلیمی هستندر معرض   کنندها رشکت میافرادی که در این نوع از فعالیت

 .است پزیهای کبابز بنزین، اگزوز ژنراتورها و منقلاز دود ناشی از اگزوز دیزل، اگزو 

 گیری آلودگی هواهای اندازهروش 

تعداد  ، به دلیلمحدوده اقامتیاز جمله  محیط پیرامون زمین بازییک بازی فوتبال و 

از همه  )نفر میلیون ۵۰(حدود کنند ه برای بازی فوتبال حضور پیدا میافرادی که ساالن

باالی  وجود ترددبا  های هواداری،های اقامتی برای جشنمحوطه. ماهیت بیشرت است

عنوان حوزه ... بهغال و  ز جابجایی وسائل نقلیه، ژنراتورها و انتشار گازهای ناشی از سوخنت  

  اند.مطالعاتی انتخاب شده

های محوطهکارولینای ش�لی) و  ی(دانشگاه ایالت ١کارتر فاینلیرو، ما استادیوم از این

انتخاب کردیم. چالش اصلی   عنوان محل مطالعهرا بهاطراف استادیوم    اقامتی مشخص شده

 گیری دقیق آلودگی هوا در ارتباط با فعالیت رویداد بود. اندازه

 ابزار

هوای پیرامونی  زگری ا�ونهبرای ) Dylosدیلوس ( مانیتور ثابت در این مطالعه، از پنج

نصب شدند. مانیتورها از اسک� لیزری استفاده های پارکینگ  حاشیه زمیندر  استفاده شد که  

 
1- Carter Finley Stadium 
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کنند. مانیتورها دارای گیری میثانیه اندازه ۱۰) را هر 2.5PM کنند که ذرات (مخصوصاً می

تیجه، شک نگه داشته شد؛ در ناما فن باید خ ،کشندک فن هستند که هوا را به داخل میی

ها محافظت طراحی شدند که در صورت بارش از آنهایی برای حفاظت از تجهیزات جعبه 

 ).۱-۱۹(شکل  کنند

 
 و محافظ ضدباراندیلوس مانیتور  .۱-۱۹شکل 

 
در  نقلوی مربوط به حملآلودگی هوا گیری برای تعییناندازه ابزار  مجهز بهپشتی کوله .۲-۱۹شکل 

 .کربن، ازن، دما، رطوبت و موقعیت برای ذرات ریز، مونواکسید) CAPTEN( هاخرداقلیم
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) براساس CAPTENخرداقلیم (مقایسه آلودگی هوا در گیری و اندازه همچنین، از سیستم 

محوطه فرد تجربه شده در هر به) تا متاس منحرص۲-۱۹شد (شکل نقل استفاده وحمل

(مانند ریه   وجود را به داخل کشیدههوای م CAPTEN در اصل، .مشخص گردد اقامتی

 های هوا، رطوبت و دما دارد. آالینده گیری و ابزاری برای اندازهانسان) 

 گیریپیش از اندازه هایویهر 

، الگوهای ابتدا، برای تعیین بهرتین مکان استقرار مانیتورها و یافنت بهرتین موقعیت

ستخراج شدند تا جهت وزش بادهای موافق و مخالف را بدانیم. سپس در کل ا وزش باد

ها برای نصب مانیتورها و زمان محوطه اقامتی استادیوم گشت زدیم تا بهرتین موقعیت

مورد نیاز برای یک گشت کامل در محوطه مشخص شود. در ادامه، با پرسنل دانشگاه و 

این مالقات برای فعالیت ما آگاه گردند.  ها از روندپلیس محلی همکاری کردیم تا آن

دسرتسی به رویدادها و جا�ایی مانیتورها بر روی تیرهای چراغ برق رضوری بود. همچنین، 

از دید مسایل   کردیم، چرا کهی را از فعالیت خودمان آگاه میامنیتنیروهای  ما باید پلیس و  

کیلوگرمی) در  ۱۵پوندی (حدود  ۳۰پشتی هر طرفدار تنها مجاز به حمل یک کولهامنیتی، 

 حین ورود به محوطه و میان جمعیت بود. 

 گیریها در هنگام اندازهرویه 

ی، غرب، جنوب و رشق حاشیه ، ش�ل غربیدر ش�ل رشقدیلوس انیتور ثابت پنج م

از  پیشکیفیت هوا را سه ساعت  ،مانیتورهای ثابتمحوطه اقامتی استادیوم نصب شدند. 

 گیری کردند. سه ساعت پس از بازی اندازهرشوع بازی و بازی، در زمان 
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  CAPTENبا استفاده از  سیارهای آوری دادههوایی برای جمعنقشه  .۳-۱۹شکل 

 )نشانگر مسیرهای منتخب هستند وط(خط

بر روی مسیر از پیش تعیین شده جنوب غرب به سمت ش�ل  CAPTENما از بسته ابزاری 

ها ایجاد کردیم (شکل عرضی را در پارکینگ های کردیم و برشرشق ناحیه مطالعه استفاده 

ها را برای سه ساعت قبل از بازی، در طی داده CAPTEN). مانند مانیتورهای ثابت، ۱۹-۳

و  GoProین مسیر خود را با دوربین آوری کرد. ما همچن پس از بازی جمعبازی و فوراً 

بینی و ثبت کردیم تا هرگونه عامل پیش فیلمربداری )GPSسیستم ثبت موقعیت مکانی ( 

 نشده را بتوان مشخص کرد. 

 نتایج مطالعه اولیه

آوری شدند. پس از ) جمع۲۰۱۵بازی در یک فصل فوتبال (سال  ۳ی مربوط به هاداده

مایکروسافت برنامه اکسل و به  دانلود شدهافزار مخصوص نرمها را با آوری، دادهجمع

 تر باشد. ها سادهتا تفسیر آن دست آمدبه. میانگین نقاط یافتندانتقال 
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 گیری ثابتاندازه

آوری شده برای های جمعاز میانگین داده ها با مانیتورهای ثابت، برای ارزیابی آالینده

 پیش از بازی و در زمان برگزاری(سه ساعت  تفاده شدگیری اسزمان اندازهسه دوره در کل 

ها به نقشه سپس این دادهبازی و سه ساعت پس از بازی). زمان انجام ، جشن هواداری

و جهت باد مشخص شد تا بتوان تاثیرات ویژه رویداد را تا حد  )۴-۱۹(شکل  تبدیل شدند

 ۵-۱۹با باالدست). شکل دست در مقایسه ص کرد (ارزیابی مانیتورهای پایین امکن مشخ

ها را در طی دوره آالینده  تنوعهای مانیتورهای اطراف استادیوم و میزان آالیندهنقشه و 

ترافیک و  جشن هواداری، مسابقههای سه نگاهی به داده دهد. بابرداری نشان می�ونه

هزار  ۳۰۰میزان کمرت از ( ارزیابی گردید »خوب تا مناسب«، کیفیت هوا ورودی برای بازی

ppm  .( 

 
  هاگیری متوسط آالیندهاندازه مانیتور ثابت با  ۵نقشه  .۴-۱۹ل شک

 کیفیت است) هنده هوای بینشان د ۳۰۰باالی ارقام (

جشن ترافیک خودروها و فعالیت  زیرا .در طی بازی این سطوح حتی کمرت نیز بودند

نگران کننده کم بود. مهمرتین یافته ما این است که سطوح آلودگی هوا زمانی  هواداری
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مردم به دنبال خروج از  اکرث، مرحلهشود (پس از بازی). در طی این است که بازی متام می

شود که کیفیت هوا به سطوح ضعیف تنزل پیدا وم هستند و تراکم ترافیک باعث میاستادی

 کند. 

 
 شده توسط دیلوس از یک مانیتور ثابت  آوریمع�ونه ج .۵-۱۹شکل 

 کیفیت است) هنده هوای بینشان د ۳۰۰باالی ارقام (

 ۵/۴ها آن بود که منواکسید کربن بیش از گیری و تفسیر آالینده نکته مهم در مورد اندازه

 ناسامل «باشد،  ۱/۱۰ – ۴۹/۱۲شود. در صورتی که این عدد در نظر گرفته می »متوسط«

است. ذرات  »ناسامل«هوا  ۵/۱۲و باالی شود در نظر گرفته می »برای گروههای حساس 

شود در نظر گرفته می »متوسط«باشد،  ۱۲میکرون اگر بیش از  ۵/۲معلق با قطر کمرت از 

باشد،  ۵۵باشد و اگر بیش از می »برای گروههای حساس ناسامل«باشد،  ۱/۳۵ – ۹/۵۴و اگر 

  باشد.می »ناسامل«هوا 
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 تاثیرات عملی

دهد که باید آلودگی هوا مربوط به رویدادهای بزرگ نتایج این بررسی اولیه نشان می

ها را جدی گرفت. برای برای کاهش و جلوگیری از آالینده های انجام شدهورزشی و تالش

تواند در ادامه پیشنهاد شده است که می این مسائل، چندین راهربد سادههدف قراردادن 

کنیم تر را پیشنهاد می همچنین، ما یک مجموعه ابزار جامعنقطه خوبی برای رشوع باشد. 

 مشی هستند. ه�هنگی راهربدی و حتی تغییر خط که نیازمند زمان بیشرت،

 ساده هایگام

انتشار کربن ناشی از جابجایی طرفداران یکی از عوامل اصلی کیفیت  به دلیل آن که

انجام  توان برای کاهش این آالیندهای ورزشی بزرگ است، مراحلی که میهوا در رویداده

از حمل و نقل عمومی و حتی عبارتند از تشویق استفاده از خودروی مشرتک، استفاده    داد،

یک یز، او ی، استادیوم ل). مثال۲۰۱۳ًسپیگوناردو، روی (اورتس و اسواری و پیادهدوچرخه

آیند، بتوانند فراهم �وده تا طرفدارانی که با دوچرخه به استادیوم میپارکینگ دوچرخه 

ها هایشان را رایگان در آن پارک کنند و داوطلبان در هنگام مسابقه از دوچرخهدوچرخه

  ).۶-۱۹کنند (شکل مراقبت می

 

 
 برنامه پارکینگ دوچرخه در استادیوم لویز .۶-۱۹شکل 
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های استادیوم و تشویق استفاده از حمل و نقل کاهش تعداد وسائل نقلیه در زمین برای

عمومی، سیستم اتوبوس دانشگاه ایالت کارولینای ش�لی، یک مسیر ویژه اتوبوس را ایجاد 

رد توانند به استادیوم بروند. که در آن دانشجویان و عموم می 1رد ترورکرده است به نام 

شود، چندین توقف در مسیر استادیوم یوم از کمپ اصلی دانشگاه رشوع میدر استاد  ترور

 کند.  کار میدارد و در روزهای بازی مرتباً 

 خودروی روشن بدون حرکت

آالینده زمانی بود که مشخص کردند که باالترین سطوح ای ثابت در مطالعه، مانیتوره

کنند و سپس یک زمان خودروهای خودرا خارج می  در  طرفداران هنگام ترک ورزشگاه تقریباً 

(در حالی که طرفداران داخل  کنند به تولید آالیندهحرکت رشوع میموتورهای روشن بی

 . اند و به دلیل ترافیک سنگین، حرکتی ندارند)اتومبیل خود نشسته

 زیستی محیطحرکت به اولویت اصلی س�ند خودروهای روشن بیلودگی و پکاهش آ 

اکسید، نیرتوژن اکسید،  به کاهش کربن دیتبدیل شده است و قطع این جریان، شدیداً 

). در این راستا، ۲۰۱۳کند (اورتس و اسپیگونارو، معلق کمک می و ذراتکربن مونواکسید 

بدون . برنامه مراحعه شود) www.earting.org(به سایت  انجام شده است هایی تالشاخیراً 

های ورزشی توسط دانشگاه ورمونت آغاز شد و ، در استادیومحرکتبیخودروی روشن 

است و کنندگان حمل و نقل است. این برنامه ساده هدفش کارکنان، طرفداران، و تامین

توانند خودروی خود را خاموش کنند و همچنین کند که چه زمان و کجا میمردم را آگاه می

توانند در مرصف سوخت و پول ها میچطور افراد و سازمان د کهدهنشان میاین برنامه 

 ). ۲۰۱۶باوم، را کاهش دهند (کستن  زیستیمحیُ جویی کرده و اثرات رصفه

 عبارتند از: ،حرکتبیبدون خودروهای روشن های برنامه

 ؛آموزشی برای نشان دادن اهمیت کاهش دود اگزوز انتشار مباحث 

 
1- Red Terror 

http://www.earting.org/
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 کاهش خودروهای  هایاجرای سیاست حمل و نقل برای اندرکارانهمکاری با دست

 ؛روشن ثابت

 خل ورزشگاه؛و دادر اطراف  حرکتبیبدون خودروی روشن  هایایجاد محوطه 

  حرکت؛روش بیبدون خودروی  جشن هواداریمیزبانی از رویدادهای 

  ؛حمل و نقل)  جایگزینهای  (برجسته کردن گزینه  »انتخاب حالت«های  توسعه پویش 

 ؛انتظار برای رانندگان هایایجاد محوطه 

  برای کارکنان، طرفداران یا آموزش در رابطه با عدم روشن گذاشنت خودروی ثابت

 . کنندکان حمل و نقل در خارج از این سیستمن تامی

 1کلیک و پارک

قابلیت چاپ «با بلیت ورود به پارکینگ پرداخت این روش، در اصل یک برنامه پیش 

کنندگان رشکت. های محل برگزاری قابل اجرا استپارکینگ است که برای  »در خانهبلیت 

کنند تا از آلودگی ناشی هزینه را پرداخت میرویداد  این روش را انتخاب �وده و پیش از

با استفاده از این سیستم، همه از صف بسنت، پرداخت، و یافنت محل پارک جلوگیری شود. 

دقیقه قبل از بازی روی صندلی خودشان   ۳۰توانند  ، میرسندهایی که دیر میآن  به استثنای

ه است، چرا رصد رشد داشتد۳۴باشند. به عنوان یک مزیت جانبی، فروش استندهای غذا 

در سه رویداد املپیک مورد استفاده   . این سیستمکه افراد زمان اضافی برای تغذیه پیدا کردند

 ).کاناد (ونکوورو  سیتی)قرار گرفت که عبارت بودند از: آمریکا (آتالنتا و سالت لیک

 گیرینتیجه 

های جشنم و نواحی گیری آلودگی هوا در بیرون از استادو گفتار روش اندازهاین 

پذیر ن مطالعه بدون ابزار مناسب امکانمربوط به آن را نشان داد. هرچند تکرار ای  هواداری

از کیفیت هوا استفاده  توان در صورت نگرانیجایگزین را میاما ابزار کم هزینه  ،نیست

 
1- Click and Park 
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دهد که هنگام حضور در های فوتبال دانشگاهی نشان میهای ما از بازیکرد. داده

د جدی گرفت و از های اطراف، حساسیت به رشایط سالمتی را بایادیوم یا زمیناست

 زیرا .خودداری کرد حرکت هستندکه بیغالی و خودروهای روشن های ز ژنراتورها، منقل

 داد ورزشی هستند. مهمرتین عوامل پایین آمدن کیفیت هوا در هنگام روی موارداین 
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 ۲۰گفتار 

به  ٢نگر، و رویکرد سبز سطحی١پایداری، سبزشویی 

 گرایی ورزشیزیست محیط

 3ِجی جانِسن و اَدم احسان علیبه قلم: 

خواهد توجه کنیم که چگونه یک واژه برای مورد دیگری جز پرداخنت این گفتار از ما می

رود. چون این کتاب کار میدهد، بهآوری که در نتیجه ورزش رخ میهای زیانبه فعالیت

بر پایداری مترکز دارد، بد نیست که برای شناخت مفیدبودن این واژه ویژه به واکاوی آن 

های های ورزشی درباره نگرانیهای سازمانمشیها و خطکه در بیانیهقتی  بپردازیم؛ یعنی و 

همه این بدان معنا نیست که نهادهای ورزشی یا رود. با اینکار میزیستی به محیط 

کم زیست بگیرند و دستهای سازگار با محیطکوشند تا تصمیمبرگزارکنندگان رویدادها �ی

هرحال، پرسش این است که زیستی خود آگاهند. بهنشان دهند که از تاثیرات محیط 

کنیم؟ چگونه پایداری را آشکارا در عمل راستی مفهوم پایداری چیست؟ چگونه درکش میبه

کنیم و آیا های توسعه پایدار را اجرا میبینیم؟ چگونه هدفدهد میگونه که رخ میو آن

کنند؟ ن سیاره زمین محافظت میهای پیچیده و گوناگو سازگانها، از بومراستی اینبه

گوییم که میمتغیرهای سنجش پایداری چیست؟ چقدر انتزاعی هستند؟ و در پایان، هنگامی

اکنون است؟ صد خواهیم منظورمان چیست؟ آیا منظور یک نسل از همآینده پایدار می

ت، و ) متوجه شده که واژه پایداری، بسیار پراکنده، وابسته به باف۲۰۱۰( ٤ُملسال؟ 

گران برای که به این انجامیده که برخی پژوهشدستخوش تفسیرهای گوناگون است، طوری

 
1- Greenwashing 
2- Light Green 
3- Jay Johnson, Adam Ehsan Ali 
4- Mole 
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ها، پایداری شود با وجود این نگرانیهرحال وی یادآور می کنند. بهحذف کاملش بحث می

زیست است که و گفت�ن درباره اقدام و هواداری از محیط یک مفهوم بنیادی در بحث

 دهد.به بحث ما درباره کاربردش در پهنه ورزش پیوند میرا همین موضوع آن 

از توسعه پایدار با  ) یک نسخه اندیشمندانه۲۰۰۹، ٢شده از منسفیلدقول(نقل ١ِسلَمن

شود. نخست، برابری کند که با سه شکل برابری مشخص میشناختی مطرح میدیدگاه بوم

یطی که به ارث رسیده به آینده منتقل کند زمین با ه�ن رشااست و تضمین می  ٣نسلیبین

شود، یعنی آنچه که او برابری شود. دوم، نیاز همه مردم در یک نسل واحد تأمین میمی

منابع  را به شکل زیسنت در محدودیت ٥خواند و رسانجام، برابری مرزیمی ٤نسلیدرون

کننده دگرگونی شناختی، تشویقگونه هواداران پایداری بومکند. اینمحلی تعریف می

های گیر روشبنیادی در شیوه زندگی انسان هستند که در نتیجه مایه کاهش چشم 

هایش، استخراج، مرصف سازگانشود که ما منابع زمین را همراه با نابودی بومش�ری میبی

داری و ایدئولوژی نیاز دارد که درباره کنیم. چنین فرایندی به دگرگونی حکومتو خالی می

کند، در بخش چهارم بحث می ٦طور که روزنربگد بین انسان و طبیعت است و ه�ن پیون

داری و اقتصادمحور » است که گسست در فرهنگ رسمایه٧نگر�اینده رویکرد «سبز ژرف

اکنون در آن زندگی ها، که ما فرهنگ خواهد. بحث اصلی در اینجا این است که اینرا می

زیست برای ارزش زیستی ناپایدار هستند و ما باید از محیطکنیم، از دیدگاه محیط می

سنجند، حفاظت را از راه مرصف و بازار میای که ارزشش  های چیرهذاتیش و فراتر از سامانه

های رایج زندگی غربی است ). این موضوع، چالشی برای شیوه۱۹۹۸، ٨کنیم (لِنسکی
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ن پافشاری دارد که نیاز به توقف سبک زندگی پذیری منابع زمی) و بر پایان۲۰۰۹(منسفیلد ،  

 ).۲۰۰۷،  ١کند (دابِسناز اندازه را در عین محدودسازی رشد و مرصف، توجیه میغربی بیش  

قدر برای دگرگونی که تنها چهها مفاهیم ارزشمندی هستند که هنگام ارزیابی ایناین

اکنون متوقف کنیم، زیست را همرسانی به محیطگونه آسیبنیاز داریم باید بدانیم تا بدین

حال قبول سازد. با اینرا برای نسل آینده «پایدار» می  یعنی چیزی خیلی کمرت از آنچه که آن

های پایداری عادالنه سلمن را بایستی جدی گرفت، ولی تصور اجرای داریم که گرچه شکل

دشوار خواهد بود   هایی هم دشوار است. انجام چنین چیزی، کاری بسیار بسیارچنین روش

پایداری یک مفهوم خیلی گنگ است. فرای این واژه،   گونه که بحث خواهیم کرد،زیرا ه�ن

دهد، چگونه باید رخ دهد و معنای جهانی وجود ندارد که دقیق به ما بگوید کِی رخ می

توانیم تشخیصش دهیم. نکته مهم آن است که این، رسشت بسیار گنگ واژه چگونه می

گرایی و زیست های اصلی محیطاست که از دید چگونگی کاربرد در گفت�نپایداری 

 کند.ابتکارهای «سبز»، به مفهومی توا�ند و نیز ابزاری خطرناک تبدیلش می

ای برای پرداخنت به شدههای اصلی، رویکردهای بسیار شناخته از سوی این گفت�ن

که پژوهشگران از آن با نام «سبز   شود، یعنی ه�ن چیزیزیستی ارائه میموضوعات محیط

نگر نسبت به نگر، رویکرد سبز سطحیکنند. برخالف سبز ژرفنگر» یاد میسطحی

زیست دربردارنده حفظ وضعیت کنونی اجت�عی و اقتصادی با پناه دادن به محیط 

گرایی» در پارادایم سودآوری و نیروهای بازار است. در این رویکرد، باور زیست «محیط 

برای بهبود  حلوار به نیروهای اقتصادی و فناوری به عنوان بهرتین و کارآمدترین راهاست

ساالرانه و زیستی کنونی و آینده، نهفته است. در چارچوب این رویکرد فنسالمت محیط

گرایی است که پایداری به اصطالحی پرهوادار تبدیل شده که به زیستبازارمحور به محیط

های خصوصی و دولتی ها و سازمانهای گوناگون رشکتو پروژه  وسیله آن، ابتکارها

ها توضیح داده شود. بنابراین آن ٢شناختیگونه مبارشت بومشوند تا بدینگذاری مینام
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کنیم، های پایدار را درک میاگرچه ما اهمیت کوشش در شناخت، سنجش و ارزیابی هدف

های ورزشی، برگزارکنندگان رویدادها و انمندیم ببینیم که چگونه سازمولی بیشرت عالقه

دهند، مانند یک عمل زیستی خود ارائه میهای امیدبخشی در ابتکار محیط امکانات، هدف

هایشان، ولی درحقیقت عنوان بخشی از بازاریابی، مبارزات انتخاباتی و هدف«پایدار» به

رایند با نام «سبزشویی» خورند؛ این فها شکست میو در عمل، در عملیاتی کردن آن وعده

 شود.شناخته می

 سبزشویی

سیاسی تعریف -عنوان یک دیدگاه اجت�عی) سبزشویی را به۲۰۱۳(  ١ماهونی و همکاران

هایشان دهد کسب و کارها، ارتباطات مثبت ابتکارهای «سبز» سازمانکنند که نشان میمی

هرحال یا سازی در محیط اجت�عی کمک کنند. بهدهند تا به مرشوعیت را گزارش می

رند. با افزایش آگاهی از اثرات تغییر سنجش این ابتکارها سخت است یا در عمل وجود ندا

های ورزشی ها و زیرساختهای صنعتی، فشار بر سازماناقلیم و تخریب ناشی از فعالیت

زیستی را نشان های «سبزتر» بیشرت شده که تعهد به پایداری محیطبرای توسعه فعالیت

دالیل نهفته تخریب   جای پرداخنت بههای ورزشی بههر حال، بسیاری از سازمان  دهد. بهمی

کنند تا سودآوری و بهبود شهرت بودن «سبز شدن» استفاده می  فروشزیست، از قابلمحیط 

) ۲۰۱۳( ٢ویلسن و  میلینگنتعنوان نهادهای مسئول اجت�عی را افزایش دهند. خود به

عنوان کنند که در آن، یک «کشمکش مادی است که بهگونه توصیف میسبزشویی را این

سازد». این موضوع هنگامی زیستی صنعت خود را آشکار میگویی در مبارشت محیطگزافه

ها و رویدادهای ورزشی اهمیت تصویر مثبت خود را از راه فن بیان دهد که سازمانرخ می

گیری چنین گیر کافی برای پیدهند، ولی یا در انجام تغییرات چشمو کارزارها تشخیص می

 دهند.ها را انجام �ییا هرگز آن خورند،تبلیغاتی شکست می
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گونه که خواهیم دید، گرچه سبزشویی محدود به قلمروی ورزشی نیست، ولی ه�ن

روش اصلی برگزارکنندگان رویدادهای بزرگ ورزشی مانند املپیک و جام جهانی فیفا شده تا 

ن را شان در شهرها و کشورهای میزباشناختیهای هنگفت بومانتقادها نسبت به آسیب

هایی را اجرا مشیهای ورزشی خطها و لیگبر این، بسیاری از سازمانمنحرف کند. افزون

که آیا در گام کند که درباره اینشان را مشخص میزیستی اند که ابتکارهای محیط کرده

 ها برخورد کرد.شوند یا نه، باید با تردید با آنگیری مینخست، شدنی هستند یا اصوال پی

کار مسئولیت اجت�عی عنوان بخشی از �ونهل بنیادی برای کارامدی سبزشویی بهدو دلی

گونه کنند. نخست و آن نگر پیروی میوجود دارد که هر دو از رویکرد سبز سطحی ١رشکتی 

دهند، در این پارادایم باور بر این است که این ) نشان می۲۰۱۳( ویلسنو  میلینگنتکه 

رو آشکار است شود. از اینزیستی در صنعت یافت میائل محیط های مسحلاصطالح راهبه

شده از سوی رهربان صنعتی، بهرتین نتیجه ممکن را برای های ارائهمشیکه خط

های گیرا مشیدهد تا خطها اجازه میکند. چنین شناختی به رشکتزیست فراهم میمحیط 

ها را در مسیری ست را اجرا کنند که آنزیرسانی درباره روابطشان با محیطو نوآورانه و پیام

گونه شود تا اینشکل راهربدی انجام میرسانی بهکشد. این پیام«سبزدوست» به تصویر می

تضمین کند که درحقیقت جلوی سازمان را برای وضع استاندارد یا هدفی که باید برآورده 

دهد که گوییم رخ مید» میگیرد. ولی این موضوع از راه آنچه که ما «ابهام هدفمنکند �ی

یک شیوه رایج در ابتکارهای اصلی مسئولیت اجت�عی رشکتی سبز است. ابهام هدفمند به 

زیستی با  مشی یا هدف محیط شود كه در آن اطالعات مربوط به خطفرایندی گفته می

شود كه تشخیص چگونگی و اهمیت اجرا و سنجشش را دشوار ای ویژه تنظیم میشیوه 

توانیم بفهمیم که چگونه سازی پایداری بازگردیم، می. برای �ونه، اگر به مساله سازدمی

ها اجازه سازد. این موضوع به رشکتهای گوناگون مفید میابهام این واژه آن را برای سازمان

دهد تا خودشان تعریف کنند که چه نوع پایداری در گسرته صالحیتشان است و آن هم می

دید درونی با کارکردشان، ه�هنگ و از دید همسودها در بیرون، خوشایند  ای که از  به شیوه
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عنوان شکلی از لفاظی در تواند بهباشد. به همین خاطر، پایداری خطرناک است و می

که توان الزم برای مسئول نگه داشنت سازمان کار رود، در حالینگر بهپارادایم سبز سطحی

 شناختیش را ندارد.رسان بومهای آسیبدر راستای کاهش فعالیت

که ابهام هدفمند در سبزشویی بسیار سودمند است زیرا در بسیاری موارد، مورد دوم آن

شود ای منترش میگونهها بهپذیر از سوی این سازمانهای سنجش ها، مقصدها و یافتههدف

جیب پیچیده است. عزیستی، همسو ولی بسیار انتزاعی و درهم که با اصالحات محیط

زیستی  مشی جدید محیطها و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی خطنیست که رشکت

کنند که دربردارنده چگونگی سنجش سازمان برای دستیابی به این اهداف و منترش می 

زیستی بیش  محیط  مشیدهد خطها امکان میها است. این موضوع به سازمانمشیخط

) در خشنود کردن همگان و ناظران دولتی کمک ۱هند که (ای ارائه دطلبانهاز اندازه جاه

های های پایداری را برای سازمانهای جایگزین هدف) بحث درباره شکل۲کند، (می

) ۳کند، و (دشوار می -نگرشناختی سبز ژرفکسانی با رویکرد بوم-زیستی مردمی محیط 

زیست ین آسیب را به محیطها بیشرتکنند که برخی از آنفعالیت کنونی خود را حفظ می

 آورند.می

 سبزشویی و املپیک

کاران سبزشویی در دنیای ورزش در دو دهه گذشته، کمیته ترین گناهیکی از بزرگ

بار املپیک تابستانی یا زمستانی بوده و آن هم از راه برگزاری دو سال یک  ١املللی املپیکبین

املللی شوند، رویدادهای بزرگ بین) یادآور می۲۰۰۰( ٢لِِرتز و  کانتلُنگونه که است. ه�ن

چون املپیک و پاراملپیک، محیط فیزیکی شهرهای میزبان، مناطق پیرامونی و کشورها را هم 

ساز، منظرسازی و تخلیه وکنند. با وجود حجم گسرتده ساختاساسی و دامئی دگرگون می

ها، الزم نیست بیرونی برای بازی ش�ر و دگرگونی محیطهای بیمنابع الزم برای زیرساخت
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ها، سازی، هنگام بازیای که در گام آمادههای نهفتهکسی خیلی دقیق شود تا بتواند آسیب

ه این موضوع، آسیب شود را بفهمد. تاز ها به شهرهای میزبان وارد میو پس از متام شدن آن

ها و ناشی از افزایش ترابری محلی، سفرهای هوایی ورزشکاران، برگزارکنندگان، رسانه

 متاشاگران رویدادها و نیز انباشت گسرتده پس�ند مسابقات را دربرندارد.

 ١آلربتویل ۱۹۹۲املللی املپیک به دنبال املپیک مشی «سبز» کمیته بین گیری خطشکل

ها پوشش داده شکل گسرتده در رسانهگیرش بهزیستی چشم های محیطیبایجاد شد که آس

ها در آلربتویل همراه با نبود ). سوءمدیریت ساخت زیرساخت۲۰۰۰، شد (کانتلُن و لِِرتز

املللی املپیک ناگزیر بود شهرت زیستی به این معنی بود که کمیته بین مشی محیط خط

که به شکل  ٢َهِمرلیهای بعدی در لیبخشد. بازیدارشده خود را بهبود زیستی لکهمحیط 

چرا موفق وچونرفته بیهمزیست را در نظر گرفت و رویریزی خود محیطجدی در برنامه

عنوان یک مبارش املللی املپیک پذیرفته شد تا خودش را بهبود، به رسعت از سوی کمیته بین

 رکنزیست» ، «محیط ۱۹۹۴). در سال ۲۰۰۰زیست جا بزند (کانتلُن و لِِرتز، جهانی محیط

مشی خط  ٣املپیک ناگانو  ۱۹۹۸همراه با «ورزش» و «فرهنگ» شد و در زمستان    سوم املپیک 

مشی با استفاده از رویکرد سبز زیستی را اجرا کرد. جای شگفتی نبود که این خطمحیط 

. بدین ترتیب، )۱۹۹۸، ٤زیستی ایجاد شد (لنسکیهای محیطنگر نسبت به نگرانیسطحی

های املپیک شده است. های اصلی هر پیشنهادیه بازیزیست یکی از بخش توجه به محیط

زیست از راه ورزش، مانند املللی املپیک به محیطبا وجود ادامه اعالم تعهد کمیته بین

زیستی در  ها، امضای تعهدات، و درخواست مبارشت محیطها و نشستبرگزاری ه�یش 

های املپیک برگزارشده ادامه زیستی ناشی از بازیهای محیط انش، نگرانیمیان ورزشکار 

 دارد، یعنی یک مورد روشن از سبزشویی.
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) در ارزیابی خود از میراث سبز ناشی از سه بازی املپیک ۲۰۱۳( ١سمیوئل و استابس

نه کنند که شهرهای پیشنهادشده «سبزگو تابستانی گذشته در آتن، پکن و لندن یادآوری می

عنوان رقیب جدی در نظر گرفته شوند. شان بهاند» تا برای بُرد پیشنهاد میزبانیحرف زده

زیستی است، چون یکی از های اصلی این پیشنهادهای محیط پایداری یکی از سویه

های اصلی این پژوهشگران این بود که بودن مالحظات پایداری در دور�ا، ماموریت یافته 

های املپیک مهم است. های گوناگون سازمان بازیه و نیز در سویهپیشنهادی  ٢و �انام

کننده جهانی است که به کند، پایداری یک جذب) استدالل می۲۰۱۰گونه که ُمل (ه�ن

ویژه در رویدادهای بزرگ مانند املپیک تبدیل شده، یعنی جایی که  گیری بهنقطه جهت

ها، رویدادها و پخش تلویزیونی ه زیرساختهای پیشنهادی، بلکهای کمیته مشیتنها خط نه

 یابد.تحقق می

های پیشنهاددهنده برای تقلید از به توانایی گروه استابسو  سمیوئلبر این، افزون

کنند، در عین های پیشنهادهای موفق پیشین اشاره می زیستی و روشهای محیط مشیخط

شان زیستیکنند که وجهه محیطای نیز اجرا میها راهربدهای بلندپروازانهکه این گروهحال  

که این پژوهشگران هشدار مهم این  را به امید «سبزتر شدن» مسابقات، بهرت کند. نکته

های زیستی کمیته های محیطدهد که قولدهند که میراث مثبت تنها هنگامی رخ میمی

 پیشنهادی واقعا انجام شود.

گونه استانداردی درباره بهرتین کارکرد در سطح جهان یا از سوی بر این، چون هیچافزون

های پیشنهاددهنده منفرد ت، در واقع کمیتهاجرا نشده اس املللی املپیکخود کمیته بین

سان، کنند. بدینمیراث سبز را تعیین می  ٣هایزیستی و محکهستند که پایداری محیط

گیرد یکی از ابهامات هدفمند است. های املپیکی شکل میالگویی که پیرامون این پیشنهادیه

زیستی کمیته  های محیطشیماز راه خط های سختگیرانهاز آنجا که استانداردها و هدف

املللی املپیک انجام نشده، بنابراین این موضوع باید بخش مهمی از پیشنهادیه هر کدام بین
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 های بلندپروازانهمشیاز شهرهای پیشنهاددهنده اصلی باشد و هر شهر آزادی وضع خط

 ١برگهوینز نهایش آسان نباشد. پنتیفالو و وَ دارد که شاید سنجش و دستیابی به هدف

های املللی املپیک پیش روی کمیته هایی که کمیته بینشوند که پرسش) یادآور می۲۰۱۲(

های الزامی، رعایت پیشنهادها و جریمه شدن در  گذارد نیازی به روشپیشنهاددهنده می 

های صورت تحقق نیافنت ندارد؛ و چون بهرتین استاندارد برپایه فن بیان و لفاظی پیشنهادیه 

های هایی که روشن نیست وعده گیری آن (یعنی ه�ن پیشنهاد شین است و نه پیموفق پی

یا نه)، راهی برای سنجش و بنابراین مقایسه این استانداردها   شان تحقق یافتهزیستی محیط 

عنوان یک بین هر یک از شهرهای میزبان بعدی نیست. بر این کار از راه توان پایداری به

را به ابزار زمان و ابهامش چیزی است که آنشود؛ اهمیت هم می کننده جهانی تاکیدجذب

های پیشنهاددهنده املپیک تبدیل شناختی در میان کمیته نفوذ عالی در تشکیل مبارشت بوم

شان از پیامدهای ) در ارزیابی۲۰۰۹(  ٢گونه که کالینز، جونز و مانِدیکند. بنابراین ه�نمی

املللی کنند، اگرچه گویا کمیته بینزشی یادآوری میزیستی رویدادهای بزرگ ور محیط 

راستی این که آیا بهاملپیک پیشگام تعهدات پایدار است ولی هیچ روشی برای ارزیابی این

زیست و پایداری کارآمد یا بهبود سالمت محیط  ٣شانشناختیراهربدها در کاهش ردپای بوم

 است یا نه، وجود ندارد.

کند این تر میکنند که آنچه رشایط را پیچیده ) بحث می۲۰۱۲رگه (وینزبنپنتیفالو و وَ 

های پیشنهاددهنده املپیک است که های کمیتههای پیوسته وعده است که از راه همین گام

خاطر است که همین رود، و بهاملللی املپیک واقعا پیش میدستور کار پایداری کمیته بین

املللی املپیک با شکست روبرو شده در کمیته بینحزیستی طر های محیطشدن روشبرآورده

های زیستی وجود دارد که کمیته شود. در هر املپیک، یک جنگ لفاظی محیطمی

زیست را نهادینه رسانی درباره پایداری و حفاظت از محیطپیشنهاددهنده، به وسیله آن پیام

وینزبرگه، نبگیرند (پنتیفالو و وَ   کنند تا از پیشنهادهای پیروز پیشین تقلید کنند و پیشیمی
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زیست در هر دوره بازی املپیک به جای ). در نتیجه، صالحیت حفاظت از محیط۲۰۱۲

 شود.گذاشته میهای پیشنهاددهنده وااملللی املپیک، به خود کمیتهکمیته بین 

های سبز» سیدنی آغاز شد. لنسکی اصطالح «بازیو با به ۲۰۰۰این موضوع در سال 

های پیشنهاددهنده املپیک و پاراملپیک سیدنی رسید کمیته) متوجه شد که به نظر می۱۹۹۸(

شان خوشایند بود دوستش داشتند ولی وقتی دستاویزی که این عنوان برای وجهههنگامی 

ها کمرت شد. تازه این آن شان شد، عالقهزیستیهای محیطبرای نقد پیگیری نکردن وعده

های آن با پس�ندهای سازی سایت پیشنهادی املپیک و آبراهه ودهموضوع، دربردارنده آل

(وزیر مسئول پیشنهاد   ١های بروس بردسمی هم نبود. چنین حقایقی در تضاد کامل با گفته

بود که گفت: «در آغاز سده بیست و یکم، هیچ رویداد دیگری  ۱۹۹۳ها) در سال بازی

زیست نخواهد رگرتی در حفاظت از محیطسیدنی تاثیر بز  ۲۰۰۰های املپیک مانند بازی

ها و پس از ناتوانی کمیته هرروی، با نزدیک شدن بازی). به۱۹۹۸داشت» (لنسکی، 

شدن روابط شان و در نتیجه، تیرهزیستی پیشنهاددهنده سیدنی در پیگیری تعهدات محیط

های سبز بر بازیکننده نظارت  ، ه�هنگ ٢ها با صلح سبز، انتقادها باال گرفت. پگی جیمزآن

زیستی)، راهربد روابط عمومی کمیته را در عمل گران محیط(سازمان همکار کنش ٣ ۲۰۰۰

 ).۱۹۹۸یک شیوه «سبزشویی» نامید (لنسکی، 

گوید پکن در واکنش به باخت پیشنهادیه پیشین خود به سیدنی، یک طرح می، ٤بِِیر

ارائه داد.  ۲۰۰۸های در میزبانی بازیاش زیستی پیچیده را برای گزینه نهایی برندهمحیط 

که از سوی برگزارکنندگان ارائه شده بود، کیفیت  ٥هرحال با وجود «برنامه املپیک سبز»به

). گرچه برگزارکنندگان املپیک ۲۰۱۱و همکاران،    ٦زا ماند (شیتز هوا در پکن همچنان مشکل 

ساختار مدیریتیش تلفیق کردند  ای بودند که «اصول پایدار» را درنخستین کمیته  ٧ونکوور
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نتایج منفی  ۲۰۱۰های زمستانی و «پایداری» یکی از پنج ارزش کمیته بود، ولی بازی

یافته به ابتکارهای سبز و نیز توسعه زیستی داشت از جمله نبود منابع تخصیص محیط 

، ١ها (پانسُفردای برای ترابری بازیهای صخرهها و پرتگاه برانگیز بزرگراه از میان تاالببحث

ها درباره پایداری پس از پایان بازهای در «ابتکار سبزترین  که این لفاظی). جالب این۲۰۱۱

املللی لقب عنوان شهر پایدار در مقیاس محلی و بینشهر» نیز ادامه یافت و ونکوور به

). به جای این ابتکار عمل برای ایجاد تغییر معنادارتر ۲۰۱۲،  ٢و همکاران  وینزبرگهَونگرفت (

مشی سبزترین شهر بیشرت پیرامون واژه قدرمتند شناختی، خطبه سوی فعالیت سامل بوم

داد تا دگرگونی رفتار فردی میان شهروندانش پایداری بنا شد که به این سازمان قدرت می

های بینیم چطور روشنی تبلیغ کند. در اینجا میرا القا و �انام سبزدوست را در جامعه جها

 شوند.کار گرفته میهای بازارمحور بهگذاریرسمایهسبزشویی درون و به سوی 

ادامه یافت یعنی جایی که کمیته آن «طرح  ٣های ریوهای پایداری تنها با بازیلفاظی

 ۱۰۶ها در سند هدف ویژه را تدوین کرد که یکی از هدف ۹مدیریت پایداری» درباره 

های های محل برگزاری املپیک در ماهای، حفاظت و تصفیه آب بود. هرچند آبراههصفحه

 شدت آلوده ماندند.ها بهنزدیک به بازی

های سبزشویی، شناخت زیستی املپیک و روشنکته مهم پایانی درباره ابتکارهای محیط

محتوا را به شکل دلخواه های پایداری بیفرایندهای اجت�عی بزرگرت است که روش

داری کنونی، بر رشد اقتصادی و نوآوری آورند. سامانه اقتصادی و ساختار حکومتدرمی

چرا وچونکند. یک باور ذاتی و بیها پافشاری میرفاه انسانعنوان بنیان بهبود فناوری به

عنوان بنیان موفقیت شخصی و حل مسائل در بازار آزاد، رقابت و مسئولیت فردی به

طور که پیشرت گفتیم، چنین گرایی را نیز دربردارد. ه�نزیستاجت�عی است که محیط

شناختی است که رشد و انگیزش اقتصادی مهای بو هایی برای نگرانیحلساز راهباوری زمینه

های جایگزین که رسعت رشد که روشنگر)، درحالیکند (مانند سبز سطحیرا حفظ می
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نگر)، بیگانه، افراطی و غیررضوری نام اقتصادی را کند یا متوقف کنند (مانند سبز ژرف

 گیرند.می

های املپیک و از بازیبا همه آنچه که درباره نگرانی از وضعیت شهرهای میزبان پس 

دانیم، منطقی است که از ه�ن آغاز زیستی و اقتصادی میپاراملپیک از دیدگاه محیط 

بپرسیم آیا باید میزبان چنین رویدادهایی باشیم یا نه. چون حتی اگر همه ابتکارهای 

ای که ها و منظرهای ویژهسازگانپایداری موفق هم بوده باشند، هنوز آسیب به بوم

اند. درعوض، مترکز بر ها ساخته شده، باقی ماندههای املپیک در آنها و زیرساختگاهورزش

زیست کند محیطپیشنهاد می  دهد، در عین حالابتکارهای پایداری به ادامه رشد اجازه می

کنند نگر استدالل میشناسی ژرف(برای رشد آینده) حفظ یا نگه داشته شود. هواداران بوم

ویژه  های بنیادین بازبینی کرد، بهپایان برای رشد است که باید آن را از راهیکه این نیاز ب

که رشد نامحدود در جهان محدود با منابع محدود داریم. اگرچه سبزشویی در  هنگامی 

ای نیز های حرفهدهد ولی در همه ورزشچون املپیک رخ میرویدادهای بزرگ ورزشی هم

و لیگ ملی هاکی  ١های سبزشویی مربوط به نسکار رایج است. در بخش بعدی به شکل

 پردازیم.می

 ای، سبزشویی و اصالحات روییورزش حرفه

زیستی، های محیطنگر نسبت به دغدغه یک جنبه مهم سبزشویی با رویکرد سبز سطحی

هایی دهنده دگرگونینامیم. اصالحات رویی نشانرا اصالحات رویی می چیزی است که آن

ها، بازاریابی، مشی، هدفها در خط های ورزشی، رویدادها و سازماناست که لیگ

نظر برسند که دهد طوری بهها امکان میدهند که به آنها انجام میرسانی و فعالیتپیام

گر گونه موارد، کنشطور کلی اینشان یا بهشناختی درون سازمانیگویا نسبت به مسائل بوم

، ولی نکته مهم این است که بدون تغییر وضعیت دهندهستند یا واکنش نشان می

های مالی دهند. اصالحات رویی، کارکردهای اساسی، زیرساخترا انجام میشان آن کنونی
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ها را نگر مدعی هستند بیشرتین آسیب و رشد کامل یک سازمان را که هواداران سبز ژرف

های بنیادیش دست ای فعالیتجای آن، سازمان بر کند. بهزند، مختل �یزیست میبه محیط

شود، یا رشد فناوری و «کارآمدی» تجاری کنونی خود را با مبارشت به دامن بیرون می

کند. سپس این اصالحات و ارتباطات کوچک برای چیزی که شناختی جفت و جور میبوم

 شوند، یعنی چیزینامند استفاده می) کارزار مدیریت تاثیر می۲۰۱۳میلینگنت و ویلسن (

کنند. اصالحات زیست تبلیغ میعنوان دلسوز محیطها از راه �ایش آن، خود را بهکه سازمان

تا خرید  ١تواند از تعویض به نورپردازی راهربی انرژی و طراحی محیطی (لید)رویی می

های کنونی بازیافت برای متاشاگران متفاوت باشد. نکته مهم و برنامه ٢سازی کربنمتوازن

که تخریب بدون توجه زیستی هستند، در حالیگر محیطه گویا این نهادها کنشآن است ک

 در آن زیر ادامه دارد.

 سکاران

سکار �ونه خوبی از یک سازمان ورزشی است که از اصالحات رویی برای حفظ تصویر ان

رسانش بر ها درباره اثرات آسیبکند. این سازمان در واکنش به نگرانیسبزش استفاده می

سکار سبز را اجرا کرد؛ یعنی بخشی از رشکت که پیامدهای کلی ازیست، نحیط م

گ�ن ). بی۲۰۱۶سکار، ادهد (نرا از راه «مشارکت راهربدی» کاهش میزیستیش محیط 

که با رشکت گاز سنوکو رخ داد یعنی وقتی  ۲۰۱۱ترین ابتکار سبز این رشکت در سال مهم 

 ۱۵یک سوخت زیستی دارای  ۱۵مشارکت کرد. ای ۵۱٤برای اجرای ای ٣و امریکن اتانول

 ۲۰ای را تا زمان با افزایش توان اسب بخار، انتشار گازهای گلخانهدرصد اتانول بود و هم

گفت:   ۱۵(راننده خودروهای مسابقه) درباره کارایی ای  ٥داد. آستین دیلندرصد کاهش می

توانید هر چیزی را سبز کنید... و کند میسکار یک رسگرمی آمریکایی است که ثابت میا«ن
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زیست، هر چیزی را درباره عملکرد خودرو نیز مجبور نیستید برای کمک به بهبود محیط 

کند که از راه برنامه درختکاری ). همچنین این سازمان ادعا می۲۰۱۶، ١قربانی کنید» (پنل

انتشار کربن ناشی از و اداره جنگلداری ویرجینیا،  ٢دیهوای پاک با مشارکت بنیاد آربر

سال آینده را متوازن کرده چون  ۴۰سکار در شش سال گذشته و نیز اهای نمسابقات رسی

 هزار درخت کاشته شده است. ۴۰۰از هنگام آغاز برنامه، 

درصد اتانول  ۱۵و از راه ساخت سوخت زیستی که  ۱۵سکار در پاسخ به نوآوری ایان

های مربوط به کند، کوشش کرده تا نگرانییی میجوبرد و پس در بنزین رصفهکار میبه

تفاوت  واقعاً  ۱۵ورزشش را از راه افزایش کارایی فناوری مشخص کند. چه سوخت ای

ای سکار داشته باشد یا نه، طوری است که از ورزش به شیوهاچشمگیری بر کاهش انتشار ن

درصد گازهایش را  ۲۰ه کند. یعنی اگرچکه بر کارکردهای اساسیش اثر نگذارد، استفاده می

ها کند که یک دو جین از خودروهای آنکاهش داده است ولی این واقعیت را پنهان می

مایل) رانندگی   ۲۰۰مایلی (یا    ۵/۲بار دور یک مسیر    ۲۰۰هنوز در بسیاری از این مسابقات  

ویژه با توجه به افزایش شواهد دگرگونی اقلیمی، نگر بهکنند. رویکرد سبز ژرفمی

تری های ساختاریزیست، پرسشحدودبودن منابع ما، و کل پیامدهای انسانی بر محیطم

ها های فسیلی و رهاسازی آالینده درباره ادامه ورزشی که چنین مرصف غیررضوری سوخت

حل را در پیرشفت فناوری نگر راهکند. در مقابل، رویکرد سبز سطحیرا دربردارد، مطرح می

چون ساخنت ابد که در رسشت خود، دربردارنده اصالحات رویی همیو ادامه رشد مرصف می

 های زیستی است.های جدیدی از سوختشکل

عنوان ابزار کارآمدتر به توان استدالل کرد که ساخت سوختاگرچه از دیدگاه نظری می

که یک برنامه درختکاری فسیلی ارزش دارد، ولی تصور این کاهش وابستگی ما به سوخت

سال آینده رسی مسابقات نسکار را متوازن کند، دشوار است.  ۴۰ه انتشار کربن توانست

ساز است: نخست عنوان یک عمل به چند دلیل مشکلسازی از راه درختکاری بهمتوازن
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شود چه مقداری از که مشکل بسیاری در برآورد این است که هر درختی که کاشته میآن

شده در یک فرض اساسی هست که همه درختان کاشته  کند. اینانتشار کربن را متوازن می

رسند. این کنند و به بلوغ میای خطی، به شکل موفق رشد میخط سیر زمانی تااندازه

اند را در نظر سازگانی که به آن معرفی شدهکاشت را با بومکنش درختان تازه موضوع برهم

سازگان های ه�ن بومن بر دیگر گونهمانی یا اثراتشاتواند بر احت�ل زندهگیرد که می�ی

 تاثیر گذارد. 

سکار اشوند، مبهم است. نسکار تا چه مقدار واقعا متوازن میاکه رویدادهای ندوم این

کند. آیا این تنها شامل سکار را متوازن میااش همه رسی مسابقات نگوید که برنامهسبز می

های کارکرد سازمانی مانند سفر، سویه خود مسابقات است؟ آیا همه انتشار کربن در دیگر

بر این، شاید مقدار هنگفت انتشار گیرد؟ افزونبر�ی خوراک، بازرگانی و تبلیغات را در

کربن ناشی از سفرهای هواداران و دیگر همسودهای چنین رویدادهایی را نیز برآورد 

 کند.�ی

اشاره دارد که فرض دیگر درباره ) ۲۰۱۲که ویلسن (تر این رسانجام و از همه مهم

تواند واقعا از سوی یک زیستی در یک مکان میسازی این است که آسیب محیط متوان

زیست مانند درختکاری در جای دیگر متوازن شود، با این استدالل پروژه دوستدار محیط 

د درباره خواهبر این وی از ما میای بسیار انتزاعی است. افزونخود مسالهکه این خودبه

شود یا نه، فکر کنیم. های دیگر متوازن میدهد و این که از روشتخریب واقعی که رخ می

سازی، عنوان یک برنامه متوانکه آیا درختکاری بهبنابراین در واقع، بحث درباره این

سکار ازیستی اساسی مربوط به نهای محیطمشغولیکارآمدی دارد یا نه، در پرداخنت به دل

هایی که مربوط به شود، یعنی نگرانیهای ورزشی، با شکست روبرو میر رشکتو دیگ

ها رخ های اصلی این رشکتدلیل فعالیتگیری هستند که بهشناختی چشمهای بومآسیب

از هایی که یک سازمان از راه برآورد بیشسازی آسیبدهد. سبزشویی فقط درباره پنهان می

دهد که هایی را شکل میدهد نیست و گفت�نام میزیستی انجاندازه مبارشت محیط
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های بیشرتی کنند و در این کار، شکلزیست را روایت میگفت�ن درباره پشتیبانی از محیط

 سازند.نگر را خاموش میشناختی سبز ژرفاز پشتیبانی بوم

 1لیگ ملی هاکی سبز

زیستی، لیگ ملی یط شده در زمینه ابتکارهای محهای بسیار ستایشیکی از سازمان

های آغاز شده و جایزه  ۲۰۱۰و برنامه لیگ ملی هاکی سبز آن است که از سال  ٢هاکی

محورش دریافت کرده زیستهای عملیاتی محیطریزی و هدفبسیاری را به خاطر برنامه

 ٤زیست آمریکا از سازمان حفاظت محیط ۲۰۱۵سال  ٣است مانند جایزه راهربی انرژی سبز

).  ۲۰۱۵دهد، زیستی را کاهش می، لیگ ملی هاکی پیامدهای محیط ٥انستِلِیِشن (رشکت ک

های بر آن، از این لیگ دعوت شد تا در یک گروه کارشناسی که از سوی اتحاد ورزشافزون

برگزار شد،  ۲۰۱۵در گفتگوهای تغییر اقلیم سازمان ملل در پاریس و در دسامرب  ٦سبز

که  ۲۰۱۴مشارکت کند. لیگ ملی هاکی به خاطر انتشار گزارش پایداری خود در سال 

ای در آمریکای ش�لی بود و ردپای کربن نخستین گزارش منترششده از سوی یک لیگ حرفه

شکل ویژه تشویق شد. کرد، بهعضوش را مشخص میهای و استفاده از منابع و باشگاه

ش�ری دارد، ما برای منظور این گفتار تنها بر روی ابتکارهایش  اگرچه این لیگ ابتکارهای بی

 کنیم.آن مترکز می ٧هایها برای گلدرباره بازیابی آب و برنامه گالن

را برای از آن    گیریویژه مهم است چون مقدار چشم آب برای لیگ ملی هاکی به شکل  

کنند نیاز دارد. باشگاه عضوش روی آن بازی می ۳۰ایجاد و نگهداری سطوح یخی خود که 

دلیل تغییر اقلیم را از اهمیت به گفته لیگ، این موضوع مترکز بر کمبود آب شیرین به
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، معاون ارشد لیگ ملی هاکی سبز و مدیر اجرایی ١کند. برنادت منصورای برخوردار میویژه 

اِی لیگ ملی هاکی است. بسیاری از اِنگوید که «آب، دیبنیاد لیگ ملی هاکی می

اند. کمبود آب شیرین بر زده رشد کردهبازیکنا�ان با اسکیت روی استخرهای یخ

). ۲۰۱۲گذارد» (لیگ ملی هاکی،  هایشان برای یادگیری و بازی در فضای باز تاثیر میفرصت

ها را اجرا کرد که در آن برای هر گل ها برای گلبرنامه گالن  ۲۰۱۱ترتیب در سال  لیگ بدین

شده شدت آبگیریهای بهگالن آب برای یکی از رودخانه  ۱۰۰۰شده در یک گفتار عادی،  زده

 ۶گ�ن، کاری ستودنی است. در سال آغاز این برنامه، لیگ بیش از شود که بیبازیابی می

 ٣زیستی بانویلاز بنیاد محیط  ٢های بازیابی آبنامهمیلیون گالن آب را از راه خرید گواهی

 رود.کار میهای ملی بازیابی آب بهاهدا کرد که برای پشتیبانی از ش�ری از پروژه

زیستی های محیطمربوط به پروژه  ۱۵همچون درختکاری درخت و توسعه سوخت ای

برد تا به مقدار کار میهنسکار، ابتکار بازیابی آب لیگ ملی هاکی نیز اصالحات رویی را ب

دهد بپردازد. برای هایش رخ میدلیل فعالیتمند کاهش آب که هر ساله بههنگفت و نظام

بازیابی  نامهگل در فصل عادی زده شد. هر گواهی ۶۵۶۵تعداد  ۲۰۱۵-۱۶�ونه، در سال 

شده، یدارینامه خردالر هزینه دارد و برای هر گواهی ۲زیستی بانویل، آب از بنیاد محیط

میلیون  ۶ها بیش از نامهشود. این یعنی لیگ از راه این گواهیگالن آب بازیابی می ۱۰۰۰

توان بحث کرد که آیا دالر هزینه داشته است. اگرچه می ۱۳۱۳۰گالن آب بازیابی کرده که 

دهنده تعهد مالی چشمگیر برای کوشش در بازیابی آب هست یا نه این موضوع نشان

گ�ن بیشرتین کاربرد را در ادامه لیگ دارد)، باید توجه داشت که در عی که بی(یعنی منب

). ۲۰۱۴میلیون گالن آب را تخلیه کرد (لیگ ملی هاکی،    ۳۲۱لیگ بیش از    ۲۰۱۲-۲۰۱۱سال  

ها بازیابی نامهشده لیگ از راه خرید این گواهیدرصد آب استفاده  ۲این یعنی تنها بیش از  

 شد.
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که روشن نیست بینیم، یعنی جاییتصویر خوبی از ابهام هدفمند را می  هادر این �ونه

زیست  دار محیطتوجه دوستآیا لیگ ملی هاکی در تعهدش به بازیابی آب، مشارکت قابل

میلیون گالن آب بازیابی   ۶دارد یا خیر. اگر کسی فقط بفهمد که لیگ در هر فصل بیش از  

این همه، لیگ ملی هاکی که مقدار استفاده از  عددی چشمگیر است. با کرده، خب واقعاً 

دهد و چون برآورد کند، درصد آبی که واقعا بازیابی شده را نشان �یآبش را منترش می

های آب استفاده از آب تنها دربردارنده آب کافی برای یک الیه یخ است، دیگر روش

 گیرد.های ورزشی را در نظر �یشده در میداناستفاده

کرد، از دیدگاه هزار دالر در بازیابی آب هزینه می  ۶۵۰ر این، اگر لیگ نزدیک به  بافزون

ها بازیابی کند. نامهاش را از راه خرید گواهیشدهتوانست همه آب استفاده فرضی می

گ�ن این موضوع همه انتقادهای مربوط به ایده کاهش یا تخریب در یک منطقه که بی

گیرد، مانند موردی که درباره شود را در نظر �یر متوازن میای سبز در جای دیگبا پروژه

ای از اصالحات رویی و ابهام ابتکار نسکار بررسی کردیم. ولی لیگ ملی هاکی با آمیخته 

آید که حواسش به بازیابی زیست به چشم میعنوان یک سازمان هوادار محیطهدفمند، به

که به لیگ کمک کرده تا یکی از رهربان آب هست. این یکی از راهربدهای بسیاری است 

 ای در آمریکای ش�لی شود.سبز صنعت ورزش حرفه

 : آینده سبزشویی و پایداری گیرینتیجه

املللی املپیک و ابتکارهای دو سازمان زیستی کمیته بین ما از راه ردیابی تاریخچه محیط

ند �ونه آوردیم که ای در آمریکای ش�لی یعنی نسکار و لیگ ملی هاکی، چورزش حرفه

عنوان قهرمان رود تا در نظر همسودانش بهکار میچگونه سبزشویی در قلمروی ورزش به

ای که کارهای تخریبی پیوسته زیستی معرفی شود، درحالیهای محیطشهروندی و فعالیت

 شده برای نشانهای گزینشکند. �ونهدهد را پنهان میهای بنیادینش رخ میکه در فعالیت

های بزرگی دهنده سازماندادن این کارها تصادفی نبودند و طوری انتخاب شدند که نشان

گرایی و حضور در خط مقدم زیست شان در محیطخاطر رهربیها بهباشند که بسیاری از آن
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های املپیک و پاراملپیک،  بر این، بازیاند. افزونورزشی سبز، تشویق شده گذاریرسمایه 

ها گیر در زیرساختچشم  گیری امکانات و دگرگونیت که به شکل�ایش نادری اس

زیست اولویتی بیش از معنای لفاظی آن نیست، مرصف همه، چون محیطانجامد. با اینمی

شود و آسیب زیست میدهد، مایه تخریب محیط و رشدی که در و هنگام هر بازی رخ می

سازد. همچنین هر دو کند وارد میداری میبر سازگانی که از آن بهرهناپذیری به بومجربان

لیگ ملی هاکی و نسکار که به مقدار هنگفتی از کاهش منابع نیاز دارند (چه آب باشد یا 

عنوان رهربان سبز آن صنعت را افزایش شدن خود بهشکل راهربدی، دیدهسوخت فسیلی)، به 

 اند.داده

های نگر در فعالیترویکردهای سبز ژرفبه خاطر چنین مواردی است که کسانی که به  

زیستی که در رشایط های محیط حلپایدار باور دارند، در بهرتین حالت نسبت به راه

دهد، تردید دارند. یک دلیل مهم برای این موضوع آن اقتصادی و اجت�عی کنونی رخ می

کنند، نی میساالرانه پشتیبانگر فنهایی که از رویکرد سبز سطحیاست که برخالف آن

زیست و پایداری نگر باور دارند که رشد و نوآوری فناوری با سالمت محیطشناسان ژرفبوم

دهد. سخت برداری رخ �یداری نیز بدون بهرهخوانی ندارد. رشد، بدون مرصف و رسمایههم 

زیست و است در این رشایط باور کنیم که ازخودگذشتگی واقعی نسبت به سالمت محیط

که چطور ورزش های جدی درباره اینطور باشد، پرسشی بتواند روی دهد. اگر اینپایدار 

 شود یا نه وجود دارد.شناختی است، جور میگویی بومای که اولویتش پاسخبا جامعه

های عملی درباره چگونگی دستیابی به اکنون، نباید از پیشنهاد توصیه هرحال و همبه

که مهم است بدانیم چگونه رزش غافل بود. نخست آنگرا در و زیست رویکردهای محیط

کند. آیا گیری و ارزیابی مییک سازمان، لیگ و یا رویداد ورزشی، پایداری را تعریف، اندازه

زیستی بنا نهاده شده؟ کدام مشی محیطگرایانه است؟ برپایه چه خطهایش واقعهدف

زیستی  به رویکردهای محیط شان نسبت همسودهای گوناگون در آن درگیرند و پیشینه 

های ها و فعالیت ها روشن است یا ابهام دارد؟ رابطه بین هدفچیست؟ آیا هدف 

های مهمی ها پرسشگیری هست؟ اینشان چیست؟ بین این دو ناهمخوانی چشماساسی



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

که کند یا این هایش عمل میکه یک سازمان به وعده است که هنگام طرح مساله احت�ل این

 زند و پس متهم به سبزشویی است، باید به آن توجه کنیم. میفقط حرف 

شناختی است. توصیه دوم درباره پشتیبانی از رویکردهای جایگزین مبارشت بوم

اند چنین نقدهایی از رویکردهای سبز ) نوشته۲۰۱۳گونه که میلینگنت و ویلسن (ه�ن

ها و افراد در دستیابی به نگر بدین معنا نیست که اقدامات بزرگ بسیاری از رشکتسطحی

اهمیت جلوه دهد. درعوض درباره های سبز و پایدارتر را تحقیر و بیمشیها و خط فعالیت

عنوان بهرتین یا تنها راه پشتیبانی از این است که چگونه رویکردهایی مشخص به

کند ها ساده میشوند. این موضوع کار را برای برخی سازمانگرایی تشویق میزیستمحیط 

که نهادهای دیگر ممکن نگر برای سبزشویی بهره بربند در حالیتا از رویکرد سبز سطحی

شان ایجاد کنند. ح�یت از مشارکت بیشرت  است واقعا تغییرات ستودنی در ساختار عملیاتی 

دهنده رویکرد جایگزین است که زیست، نشان فعاالنه حکومت در رابطه صنعت با محیط

بند مشی عمومی که عالقه مردم است پایکند بیشرت به خطر میبخش خصوصی را مجبو 

ای فراتر از زمینه ورزش است ولی مباند تا به سود و زیان مالیش. روشن است چنین �ونه

ای نسبت عنوان راهربدی برای پاسخگویی بیشرت نهادهای ورزشی آماتور و حرفهتوان بهمی

 ن نگاه کرد.زیستی به آ به استانداردهای باالی محیط

های جدی درباره سود متاشای املپیک، الزم است پرسش در پایان، بر این باوریم که

شان از دید هایپاراملپیک، جام جهانی و دیگر رویدادهای بزرگ نسبت به هزینه 

سازی املپیک و ورزش آماتوری، زیستی، اقتصادی و اجت�عی پرسیده شود. تجاریمحیط 

ا اصوال الزم است این رویدادها رخ دهند یا خیر را چطور حل و فصل که آیبحث درباره این

توان اصطالح پایداری را برای آشکارسازی خشونتی که در هایی میکند؟ با چه شیوهمی

شوند، خاطر تاسیسات جدید آواره می بضاعت که بیشرت هم به شهرهای میزبان برای افراد کم

های زیست هست؟ آیا واقعا «بازیبرداری از محیططرح کرد؟ چه ارتباطی بین این و بهره

تواند وجود داشته باشد و اگر پاسخ آری است، شبیه چیست؟ در بررسی انتقادی سبز» می

توانیم شناخت غالب کنونی از هواداری «سبز» که در ورزش ها، میبه برخی از این پرسش
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های ورزش و نیازهای ه خواستهتر نسبت بدهد را برهم بزنیم و یک رویکرد آگاهانهرخ می

 زیست ایجاد کنیم. محیط 
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 ۲۱گفتار 

زیستی  مشارکت ورزش در آفرینش هویت محیط

 زیست تر همراه با رفتارهای هوادار محیطژرف 

 1برایمر، تونیا گری، و اریک برایمر-ویناتی شارمابه قلم: 

کارآمد، چگونه مشارکت در برخی دهیم که در صورت مدیریت در این گفتار نشان می

زیست را ترویج تر هوادار محیطزیستی و رفتارهای ژرفتواند هویت محیطها میورزش

تواند در توسعه یک هویت پیرشفته  کنیم که زمانی ورزش سنتی میکند. بحث هم می

د های بنیادیش دگرگون شود. در پایان شاید ثابت بشو زیستی مشارکت کند که ویژگیمحیط 

های فضای باز و که این کار شدنی نیست. در عوض، ما خواستار مترکز بر ورزش

تر زیستی ژرفای مناسب برای توسعه یک هویت محیطعنوان واسطهبه ٢ماجراجویانه

شناختی پویا درباره ورزش و مشارکت ورزشی هستیم. برای انجام این کار، از یک دیدگاه بوم

کنیم، چرا که چارچوب اصولی برای مدیریت زیست استفاده میمحیط-با مترکز بر رابطه فرد

کند. این تر را فراهم میزیستی ژرفو اجرای مشارکت ورزشی و خلق یک هویت محیط

های فضای باز و ماجراجویانه ممکن بریم تا نشان دهیم چگونه ورزشکار میمدل را به

زیست را بهرت هوادار محیط   زیستی و رفتارهایاست طوری طراحی شوند که هویت محیط

 کنند. 

شکل ویژه مربوط به فضای باز، منظرهای طبیعی، زیست بهدر این گفتار، واژه محیط

های ورزشی شهری، بایر، ثابت یا آراسته فرق ها و میدانو جهان طبیعت است و با زمین

ت را زیسروشنی رابطه بین فرد و محیطدارد. بحث این است که مشارکت ورزشی که به
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انجامد. تر میزیستی ژرفکند، با احت�ل بیشرتی به توسعه هویت محیطمتوازن می

زیست مترکز دارند نیز به احت�ل زیاد محیط-هایی که بر رابطه فردبر این، ورزشافزون

شوند. ما زیست مانند اقدامات پایدار همیشگی میمنجر به رفتارهای مثبت به محیط 

سازی آل در آسانهای ایدهعنوان فعالیتی باز و ماجراجویانه را بههای فضاویژه ورزشبه

زیست است، برتری که انسان جزئی از محیط کنیم، یعنی پذیرش اینها معرفی میاین زمینه

زیست، و پرورش هویت  زیست بر وظیفه، پشتیبانی از ارج نهادن به محیطمحیط 

 تر.زیستی ژرفمحیط 

 زیستیآفرینش هویت محیط

مفهوم سنتی هویت، به حس خود در جهان انسانی اشاره دارد. مفهوم هویت 

محور یک «من» است که با جهان طبیعی یا متفاوت زیستی فراتر از این ایده انسانمحیط 

و یا در برابر آن است؛ در عوض، این هویت حسی از خود که بخشی از جهان طبیعی است 

شود اثر مستقیمی با جهان طبیعی درهم آمیخته می گیرد. مقداری از این حس که  را دربرمی

بر این موضوع دارد که چگونه ما به عنوان فرد، با طبیعت پیوند داریم و چگونه نسبت به 

زیستی باالی دارند رفتارشان به کنیم. به احت�ل زیاد، افرادی که هویت محیطآن رفتار می

ایدار و اقدامات حفاظت از طبیعت. زیست است مانند رفتار پهای هوادار محیطشکل روش

عنوان بخش دیگر حس خودش نگاه کند، طبیعت را به شکل اگر کسی به دنیای طبیعی به

 گیرد.ذاتی باارزشش درنظر �ی

های دهنده چالشزیستی نشانتر هویت محیطهمه، ایجاد یک حس ژرفبا این

بخشیدن به هویتش باید در که چون کسی برای عمق به خاطر این  توجهی است، نهقابل

آغاز هویت را ایجاد کند. گویا چیزی که روشن است این است که هرگونه تغییر واقعی در 

زیست، به احت�ل بسیار در سطح فردی رخ خواهد داد. در نتیجه، رفتار مثبت به محیط 

زیستی انفرادی را ایجاد و عمیق کنیم. این مهم است بدانیم که چگونه هویت محیط
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). ۲۰۰۷، ١هایی در نگرش و رفتار روزمره است (گیفوردضوع دربردارنده دگرگونیمو 

ای از زیستی از مجموعه اند که هویت محیطپژوهشگران امروزی در این زمینه اظهار کرده 

های شهودی استثنایی در طبیعت و یا یابد از جمله تجربهسازوکارهای احت�لی توسعه می

احساسی با طبیعت از راه فرایند تغییر رفتار. حس ارتباط عاطفی با طبیعت توسعه ارتباط  

شود، گام علّی برای این است زیستی تعریف میعنوان هویت محیطیا یگانگی با آن که به

). ۲۰۰۲، ٢زیستی داشته باشیم (شولتز خاطر خود دنیای طبیعی، رفتار هوادار محیط که به

تر با توسعه پیوند زیستی ژرفش و توسعه هویت محیط گویا یک عامل کلیدی در آفرین

). در بخش ۲۰۰۲عاطفی با طبیعت از راه شناخت تجربی پیوند با آن ارتباط دارد (شولتز، 

تواند به ما کمک کند تا بفهمیم شناختی پویا میدهیم که چگونه یک مدل بومبعد نشان می

 تر کند.ا توسعه دهد و عمیقزیستی ر تواند هویت محیطچطور مشارکت در ورزش می

 زیستیشناختی و هویت محیطبررسی کوتاه درباره پویایی بوم

شناختی و شناسی بومها از روانترین ایدهشناختی الگویی است که برجسته پویایی بوم

) و یک مدل پرطرفدار از یادگیری ۲۰۰۶، ٣کند (وارنهای پویا را یکپارچه مینظریه سامانه

؛ ۲۰۱۱، ۲۰۰۹شناسی، ورزش، و تربیت بدنی است (اورایو و دیویدس، روان و عملکرد در

که چگونه ). این مدل برای شناخت این۲۰۰۸،  ٤و همکاران ؛ دیویدس۲۰۱۱و همکاران،  چاو

تر بیافریند، بسیار مناسب است چون زیستی ژرفتواند هویت محیطمشارکت ورزش می

آید. زیست پدید میه تعاملی بین فرد و محیط فرض اصلی این است که رفتار از رابطپیش 

 و توانایی شناختی سنتی تغییر رفتار و یادگیری که بر نقش انگیزههای روانبرخالف نظریه

زیست از وضعیت برابر با فرد کند که محیطکنند، این رویکرد استدالل میفردی تاکید می
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اسب اثرات بلندمدتی بر رفتار دارد زیست منبرخوردار است؛ یعنی به احت�ل بیشرت، محیط

 تا کوشش برای تغییر فرد.

 عنوان یک سامانهشناختی پایه ذاتی در علوم پیچیده دارد. در انسان بهپویایی بوم

پیچیده، این برابر با یک دیدگاه چندبعدی است که ابعاد فیزیکی، اجت�عی، شناختی و 

ش�ری ها، متغیرهای بید. محدودیتعاطفی آنچه که به معنای انسان است را دربردار 

دهند و های پیوسته اجزای انفرادی سامانه انسانی را شکل میکنش هستند که برهم 

کنند. های ویژه عملکردی را محدود و ممکن میرفتارهای ظاهرشده کارکردی در زمینه 

اط با شده در ارتبهای انجامعنوان تابعی از یادگیری، از راه تجربهتغییر رفتار به 

آید (چاو و کنش بین یادگیران و محیط عملکرد پدید میها و هنگام برهممحدودیت

 ).۲۰۰۷، ١؛ جیکوب و مایکلز۲۰۰۸، و همکاران ؛ دیویدس۲۰۱۱همکاران، 

های این گفتار ما ارتباط دارد، شناختی که با هدفهای کلیدی مدل پویایی بومجنبه 

، ٤است (گیبسن  ٣ایده گیبِسن درباره قابلیت محیط و  ٢گردربردارنده مفهوم طرح �ایان

کنش با کند توضیح دهیم که مشارکت ورزش که برهم). این مفاهیم به ما کمک می۱۹۷۹

تواند مسیر اساسی برای گسرتش هویت کند چگونه میدنیای طبیعی را تشویق می

کند که برای یادگیری انتقال گر پیشنهاد میتر را فراهم کند. طرح �ایانزیستی ژرفمحیط 

اقعی (مانند زمینه ورزش)، محیط یادگیری باید به شکلی کارآمد از زمینه اصلی به دنیای و 

های یادگیری ارتباط دارد. های اصلی دنیای روزمره باشد، چرا که با هدفدهنده جنبه نشان

تر در ورزش، زمینه زیستی ژرفکند که برای آفرینش هویت محیطاین مفهوم اشاره می

زیستی باشد. بط با توسعه هویت محیط دهنده عنارص کلیدی مرتیادگیری باید نشان

شکل عمیق در طور که در بخش پیشین دیدیم، این یعنی مشارکت ورزش باید به ه�ن

 دنیای طبیعی جا بگیرد و بتواند ارتباط عاطفی با دنیای طبیعت را گسرتش دهد. 
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زیست را با های محیط فرصتی برای رفتارهایی است که رسشت بیرونی محیطقابلیت

محیط نه درونی   ). از این دیدگاه، قابلیت۱۹۷۹کنند (گیبسن،  ت درونی فرد ترکیب میرسش

شناختی های فردی و بومهای هر دو محدودیتو نه بیرونی است و بیشرت برپایه ویژگی

محیطی شناخته  عنوان فرصتمحیط به تازگی، قابلیتزیست است. بهکلیدی محیط

شناختی، ). از دیدگاه پویایی بوم۲۰۱۲،  ١و همکاران  یتجینشود که به دنبال عمل است (ومی

های فعالیت فیزیکی باشد تا بدین ترتیب تواند فراتر از فرصتمحیط می مفهوم قابلیت

 های انواع رفتارهای انسانی را نیز دربرگیرد مانند ابعاد اجت�عی، شناختی و عاطفی.فرصت

نظری که بر شکل و ساختار طبیعت مترکز های گوید دیدگاهمحیط می نظریه قابلیت

شکل توضیح نظری گسرتش هویت رسد) شاید بهنظر میطور که طبیعت به دارند (آن

زیستی از راه هایی که بر گسرتش هویت محیطزیستی محدود شود. یعنی ایدهمحیط 

زیستی  شان در خلق هویت محیطافزایش زیباشناختی مترکز دارند شاید درحد توانایی

کند که کارکرد طبیعت شناختی پیشنهاد میتر محدود باشند. در عوض، پویایی بومرفژ 

). این موضوع مهم ۲۰۱۳،  ٢ابزار کارآمدتری برای تجزیه و تحلیل است (فیسکوم و ِجیِکبِسن 

که افراد از نظر فیزیکی در طبیعت طوری فعالند که رابطه و گوید هنگامیاست چون می

یابد، احت�ل بیشرتی که بخشی از آن هستند افزایش میآن و درک این  شان باارتباط عاطفی

های زیستی گسرتش یابد. برای این که این مساله رخ دهد، جنبه است که هویت محیط

کارکردی محیط ورزشی باید ارتباط عاطفی با طبیعت را بخواهند و تشویق کنند. در بخش 

شناختی برای شناخت چگونگی بوم دهیم که چطور چارچوب پویاییبعدی، نشان می

تر را ایجاد و رفتار زیستی ژرفها ممکن است هویت محیطمشارکت در برخی ورزش

برای یک ارتباط عاطفی کارآمد   گوییم که فرصتزیستی را تشویق کند. ما میهوادار محیط

ت زیست، موضوعی اساسی است و تنها زمانی شدنی اسکنندگان ورزشی و محیط بین رشکت

 دهنده دنیای روزمره باشد.که قابلیت مناسب محیط، فراهم و زمینه یادگیری، نشان
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 زیستیورزش سنتی و هویت محیط

 های مربوط به محدودیتهای گوناگون با چالشها و حکومتکه ملتبا توجه به این

ها، تغییر رسشت سالمت انسان، و مشیشدن، تغییر ساختار خط اقتصادی، اثرات جهانی

بسیاری  سنتی بحث در ورزش گذاریرسمایه وضعیت طبیعت کشورها دست به گریبانند، 

شکل ها به). این چالش۲۰۰۵، ١را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است (الوسن

گونه مسائل زمان، اینگذارند. هم مستقیم بر مشارکت ورزش و محیط عملکردی آن اثر می

تواند هویتی را گسرتش که چگونه ورزش مید درباره اینکننهایی مطرح میجهانی پرسش

ها مسائل بسیار ). این۲۰۱۳،  ٢زیست مشارکت کند (فالدهد که در رفتارهای هوادار محیط 

زیست در زیستی و رفتار هوادار محیطتری هستند چون چیزی که هویت محیطپیچیده 

دهد، هنوز مشخص نیست  پذیر را شکل میمشی و فعالیت انعطافسنتی با خط ورزش

 ).۲۰۰۸، ٣(لیندزی

کننده برای دستیابی به یک تکلیف و پرورش سنتی، آموزش رشکت هدف اصلی ورزش

که ورزش ). حتی هنگامی ۲۰۱۴و همکاران،  ٤قالب ذهنی رقابتی در فرآیند آن است (بارکر

و باشگاه ورزشی   رود، مانند آنچه در مدرسهکار میرشد شخصیت به  عنوان وسیلهسنتی به

). این مترکز ۲۰۱۲،  ٥مترکز دارد (اُکانر و همکاران  است، بازهم بر انجام یک وظیفه یا فعالیت

کننده کم به رابطه بین رشکتالزم برای پرداخنت به وظیفه تاکید دارد و خیلی  بر رشد مهارت

یط طبیعی کند. فرد یا تیم و وظیفه در درجه نخست است و محو محیط طبیعی توجه می 

ها گیرد. در بیشرت وقتتری به خود میاهمیتشود یا نقش و کاربرد کمیا نادیده گرفته می 

این موضوع به چگونگی استفاده بهینه از زمین و محوطه بازی برای آموزش یا مسابقه 

دهد مشارکت ورزش شناختی، این مساله نشان میشود. از دیدگاه پویایی بوممحدود می
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کند. در عوض حتی یت محیط را برای رشد ارتباط عاطفی با طبیعت فراهم �یسنتی، قابل

تر با طبیعت ممکن است قابلیت محیط پیشنهادی از رفتارهایی که به ارتباط عاطفی عمیق

ه�ن اندازه نیز طلبانه از طبیعت را تقویت کند. بهانجامد، بکاهد و دیدگاه منفعتمی

جا برای �ونه آمده، از شود. زمینه ورزش که در اینرده �یگر نیز برآو مفهوم طرح �ایان

 زمینه الزم برای تشویق ارتباط با طبیعت بسیار دور است.

کننده و باوجود این توجه سنتی، ورزش توانایی مشارکت در رشد همیشگی رشکت 

وت و هرحال، این موضوع نیازمند دیدگاه متفازیست را ندارد. بهارتباط معنادار با محیط

تری درباره مشارکت ورزشی باشد که بر رابطه بین فرد و محیط طبیعی تاکید شاید گسرتده

های زیستی، ورزش باید بر رشد انسانمحیط  کند. برای مشارکت در هویتمی

که هویت پذیر از دید فیزیکی، اخالقی و اجت�عی مترکز کند و برای اینمسئولیت 

زم است تاکید بر وظیفه و رقابت کم شود. در عوض، تری رخ دهد، ال زیستی ژرفمحیط 

زیست نیز زیست باشد زیرا محیطمشارکت ورزشی باید درباره تشویق رابطه با محیط

طور هرحال ه�ن). به۲۰۰۵،  ١گذارد (گُرلیشکل نهفته بر نگرش و رفتار انسانی تاثیر میبه

شود. برای ئی کاهش داده میزیست به یک نقش جز های سنتی، محیط که گفتیم، در ورزش

های باوجدان، مترکز باید بر ورزش همراه با افزایش آگاهی اجت�عی و روح رشد انسان

محور را تشویق کند که در ). الزم است ورزش دیدگاه غیرانسان۲۰۰۵جامعه باشد (الوسن،  

اظت کنند. شناختی حفکنند تا از کل سامانه بوممسئوالنه عمل می ها به شیوهآن، انسان

تر مشارکت کند، زیستی ژرفاگر ورزش سنتی برای این است که در توسعه هویت محیط

؛ کمپورسی و ناکلز، ۲۰۱۴ها و باورها باید دگرگون شوند (بارکر و همکاران،  ها، ارزشنگرش

). این موضوع بحث ماست ۲۰۱۳، ٢؛ وایت۲۰۱۲؛ اکانر و همکاران، ۲۰۰۷؛ گیفورد، ۲۰۱۴

های تواند این خیزش فکری را داشته باشد و در عوض، باید به ورزشی �یکه ورزش سنت

 های فضای باز و ماجراجویانه نگاهی بیاندازیم.ویژه ورزشغیرسنتی به 
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فضای باز و ماجراجویانه در خلق هویت  افزایش اهمیت ورزش

 ترزیستی ژرفمحیط

غیرسنتی و مستقل هستند که در  های های فضای باز و ماجراجویانه، ورزشورزش

نوردی، گنجند مانند صخره های بسیاری در این تعریف میشوند. فعالیتطبیعت انجام می

سواری کوهستان، و بوم، اسکی، دوچرخه وری در وحشپی�یی و پیادهرانی، کوهقایق

فضای های های متفاوت و جایگزین ورزشهمه، ش�ر بسیاری از نسخه غارنوردی. با این 

های های طبیعت. شیوه روی در طبیعت، و مدرسهگیری، پیاده باز نیز هستند مانند ماهی 

های فضای باز و ماجراجویانه وجود دارد. برای �ونه، با بندی ورزشبسیاری برای دسته

های و واژگانی همچون ورزش  بندی شدهشان دستههای تفریحیتوجه به خطر ذاتی فعالیت

اند (برایمر و شارما برایمر، کار رفتهجای هم بهای، بهزندگی، و حاشیه پرهیجان، سبک 

هایی مانند های فضای باز و ماجراجویانه در شدیدترین حالتشان، فعالیت). ورزش۲۰۱۲

 ١دارها با لباس بال نوردی بدون طناب، و پرواز نزدیک به کوهسواری در آبشار، صخرهقایق

های گردشگری و یادگیری در فضای باز ها با فعالیتاین ورزشگیرد. همچنین را دربر می

 ).۲۰۰۵ها نیز هست، ارتباط دارند (گری، که در برنامه درسی مدرسه

های فضای باز و ماجراجویانه رشدی رسیع از نظر نرخ در چند دهه گذشته، ورزش 

ست. برای �ونه، های ورزش سنتی ااند که بسیار بیشرت از بسیاری از فعالیتمشارکت داشته

در جاهایی که نرخ  ۲۰۱۴های هیات عالی ورزش در بریتانیا برآورد کرده در سال بررسی

های سنتی ها افزایش یافته بود ولی در ه�ن هنگام در بیشرت ورزشورزش  مشارکت در این

) برآورد کرده ۲۰۱۳). گزارشی از بنیاد فضای باز (۲۰۱۵، ٢کاهش داشت (ورزش انگلستان

 میلیون نفر) فعاالنه در این ۱۴۲نزدیک به نیمی از جمعیت آمریکا ( ۲۰۱۲در سال  که

های فضای تر گفته شد، ورزشهای سنتی که پیشبر فعالیتها رشکت داشتند. افزونورزش

های های گوناگون در کشورهای مختلف و بسته به محدودیتباز و ماجراجویانه به شکل
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نوآورانه کارآفرینانش، توسعه یافته است. در اصل، دامنه های فرهنگی و محیطی و ذهن

اند به این معناست که بندی شدهها دستهنوع ورزش  عنوان اینهایی که بهگسرتده فعالیت 

 به احت�ل خیلی زیاد، فعالیتی است که برای بیشرت مردم مناسب است.

کند، یشان میهای سنتی جداها را مشخص و از ورزشبرخی عنارصی که این ورزش

گیرد دهد و متغیرهایی را دربرمیهایی است که بیشرت در ارتباط با محیط طبیعی رخ میآن

های که یک زمین فوتبال ویژگیها را کنرتل کرد. برای �ونه، درحالیتوان آنکه همیشه �ی 

ساختاری یکپارچه دارد ولی محیط فضای باز پیوسته در تغییر است. این ه�ن عنرص 

های فضای باز و کند تا در ورزشبیعی» است که افراد بیشرتی را تشویق می«ط

 زیست ایجاد کنند. ماجراجویانه، رشکت و فرصتی برای رشد رفتارهای هوادار محیط

زیستی و های فضای باز، هویت محیطپیوند ناگسستنی بین مشارکت در فعالیت 

، ١؛ مالینز۲۰۱۴؛ لوید و گری،  ۲۰۱۵،  زیست وجود دارد (گری و بیرلرفتارهای هوادار محیط

زیستی دخرتان دبیرستانی که در های محیط ) انگیزه۲۰۱۵). برای �ونه، گری و بیرل (۲۰۱۴

رشکت کرده بودند را بررسی کردند. در این پژوهش،  ٢شان با نام متاثر از زمینپژوهش

بیان کردند. این  دخرتان احساس عشق به طبیعت، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از آن را

سازی برای رشد انس با های آگاهکنند که تنها دانش و برنامه پژوهشگران استدالل می

محور الزم است تا انسان کنش مستقیم و تجربه مناسب طبیعتطبیعت کافی نیست. برهم

های عنوان یافتههای ه�نندی را به) دیدگاه ۲۰۱۴با طبیعت ارتباط بگیرد. لوید و گری (

 اند.های ابتدایی اسرتالیا بیان کردهیقشان در مدرسهتحق

ها گونه ورزشتر از اینهای ماجراجویانههمچنین پژوهشگرانی که درباره نسخه 

کنش ها از برهمهای آنگویند تجربهکنندگان میاند که رشکتکنند گزارش کردهپژوهش می

و   ، برایمر۲۰۰۹شود (برایمر،  تر میزیستی ژرفهای محیطبا طبیعت، موجب ایجاد هویت

های ). برای �ونه، پژوهشی درباره انگیزه ۲۰۰۹، ٣؛ برایمر و اودس۲۰۰۹، همکاران
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کنندگان تغییر عمیق  زیستی افراد پس از باالرفنت از کوه اورست نشان داد که رشکتمحیط 

). ۲۰۰۳، ١زیست انجامیده است (ویراند که به رفتار هوادار محیطشخصی گزارش کرده

توضیح داد که چگونه  ۱۹۹۹در سال  ٢ساز کوه اورست، دیوید بریرشزکوهنورد و فیلم

زیستی خود که برآمده از رابطه باالرفنت از کوه اورست به او کمک کرد تا با هویت محیط

معنادارش با منظر طبیعی است کنار بیاید. تجربه وی برپایه «عینیت بخشیدن» طبیعت 

رون از خود او نبود. اکنون بریرشز مدیر یک سازمان غیرانتفاعی است که عنوان چیزی بیبه

کند رسانی درباره تغییر اقلیم در منطقه هی�الیا استفاده میاز ماجراجویی برای اطالع

، قهرمان جهانی اسکی پُرشیب، برنده جایزه بانوی ٤). الیسن گنت۲۰۱۶، ٣(گلسییر ورکز

خاطر کارهایش در  ، و کشاورز خودکفا، به٥جئوگرافیکماجراجوی سال از انجمن نشنال 

را به حس ارتباط عمیق با دنیای زمینه گرمایش جهانی شناخته شده است، چیزی که وی آن  

). رابطه او با محیط زنده که از راه ۲۰۱۴، ٦کامکند (الیسن گنت داتطبیعی منتسب می

ییر در زندگی و پذیرش رفتارهای اش کرده، موجب تصمیم وی برای ایجاد تغاسکی تجربه

زیستی ترشدن هویت محیط). این ویژگی برجسته که مایه ژرف۲۰۱۰، ٧پایدار شد (براون

شدن با طبیعت و یادگیری تجربی از طبیعت و درباره آن های یکیشود، از تجربهها میآن

های ربهشود زیرا حتی تجآید. این موضوع هم همیشه با واژگان مثبت توصیف �یمی

کنندگان از جایگاه خودش در پذیری و حس ترس، باعث درک رشکتآزاردهنده مانند آسیب

شده های بحثشناختی، قابلیت محیط در زمینهشود. از دیدگاه پویایی بومدنیای طبیعی می

گر بر این، گویا طرح �ایانروشنی خواستار ارتباط عاطفی با طبیعت است. افزوندر قبل، به

شود چون زمینه یادگیری به زندگی روزمره کسانی که پیش از این نام برده رعایت مینیز 

ها روشن است آن است که زمینه ورزشی که شدند، نفوذ کرده است. آنچه از این �ونه
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تر شکل مستقیم در ارتباط با دنیای طبیعی است، شانس خوبی برای توسعه و عمیقبه

 دگان دارد.کننزیستی رشکتکردن هویت محیط

های فضای باز و ماجراجویانه که هویت کنندگان ورزشبرای آن دسته از رشکت

شان باید به طبیعت و زیستی باالیی دارند شناخت آن است که برای ادامه ورزشمحیط 

شکل طبیعی خودش هست، احرتام بگذارند. این ناگزیری نه تنها به این خاطر گونه که بهآن

گذارد بلکه به این دلیل سان به طبیعت بر ورزششان اثر منفی میهای اناست که آسیب

رفته چنین هم هست که طبیعت در نوع خود، ارزش دارد. برای محدودسازی و کاهش رفته 

آموزند که رفتارشان را تغییر دهند و در ها میکنندگان در این ورزشهایی، رشکتآسیب

 ١طور که لوالنددهد. ه�نگیری تغییر میچشمها را به شکل  نتیجه درک از خود و دنیای آن

ها با شود، انسانمحور ایجاد میکند، وقتی دیدگاه غیرانسان) بیان می۲۰۰۶(

همه اگرچه گیرند. با ایندهند و با آن ارتباط میپذیری جهان طبیعی را بازتاب میمسئولیت 

دهد و عمیق ن را رشد میشازیستی ها هویت محیطکنندگان، این ورزشبرای بیشرت رشکت

محور، شاید لوحانه و انسانشده نیست. از دیدگاه سادهوجه تضمینهیچکند، ولی بهمی

گونه استدالل کرد توان اینهای سنتی ارائه کنند. میهایی ه�نند ورزشها چالشاین ورزش

، ، جنگل، کوههای فضای باز و ماجراجویانه برای دنیای طبیعی که رودخانهکه ورزش

رسان است (برایمر و همکاران، بوم و اقیانوس تنها منابع مرصف انسان هستند آسیب وحش

های ما ). از این دیدگاه، طبیعت تنها محیطی برای بازی یا میدان جنگ آزمایش ارزش۲۰۰۹

های فضای باز و ماجراجویانه وسیله یا هدفی برای تسخیر است. از این دیدگاه، ورزش

ها نشان تر نیستند. بنابراین اگرچه پژوهشزیستی ژرفهای محیط ی رشد هویتمناسبی برا

زیستی را دارد های محیط کردن هویتها توانایی عمیقگونه ورزشدهد مشارکت در اینمی

های مشارکت و قابلیت محیط برای ولی هنوز هم این موضوع مهم است که چگونه فرصت

 زی کنیم. ریبه بیشینه رساندن منافع را طرح
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 های فضای باز و ماجراجویانه:شناختی و ورزشدیدگاه پویایی بوم 

 زیستیسازی هویت محیطبه

زیستی را دارد. تر کردن هویت محیطمشارکت ورزشی، پتانسیل توسعه و عمیق

تر بحث کردیم، شاید این بدین معنا باشد که مفهوم ورزش طور که پیشهرحال و ه�ن به

آل مستعد برای های ایدهعنوان شکلهای فضای باز و ماجراجویانه بهورزشباید تغییر کند.  

که با اصول مناسبش ه�هنگ   رشطیاند، به زیستی ارائه شدهترسازی هویت محیطعمیق

عنوان شوند و در آن به طبیعت بهها که در چارچوب مادی ارائه میگونه ورزشباشند. این

زیستی مشارکت نخواهند ترسازی هویت محیطیا عمیقشود، در رشد یک منبع نگاه می

هایی برای زیستی را رشد دهد باید فرصتکه مشارکت ورزش، هویت محیطکرد. برای این

بیشرتی سیر کنند. بنابراین مهم است  ١محورهای بوممردم فراهم آورد تا به سوی تجربه

د تا هدفش، افزایش ارتباط با ها چگونه طراحی شو گونه ورزشتعیین کنیم مشارکت در این

پردازان ترتیب، نظریههمین گیرد. بهطبیعت و رشد هویتی باشد که دنیای طبیعی را دربرمی

شناختی برای ماجراجویی فضای باز هستند که  ها خواستار رویکرد بوماین نوع ورزش

زیستی زیست وابسته به هویت محیطتواند به رضورت توسعه رفتارهای هوادار محیطمی

شناختی ). تا اینجا ما مدل پویایی بوم۲۰۱۴؛ مالینز، ۲۰۰۰، ٢واکنش نشان دهد (اینگلد

یادگیری با هدف رشد هویت   آل در شناخت چگونگی توسعه زمینهعنوان یک الگوی ایدهبه

 دهیم.زیستی را بیان کردیم و در این بخش چگونگی انجام کار را توضیح میمحیط 

های فضای باز و ماجراجویانه این توان شد، شاید بتوان گفت ورزش  طور که اشارهه�ن

را دارند که هم مردم و طبیعت را به هم پیوند دهند و هم آن دیدگاه مادی را تقویت کنند 

ها، زمینه یادگیری بیشرت از نظر جسمی، ورزش  داند. در اینکه طبیعت را تنها یک منبع می

روند کنندگان از محیط روزمره خود بیرون میاست و رشکتجدا و متفاوت از زندگی روزمره  

شده ویژه همچون آموزش در فضای باز یا اردوهای های طراحیعنوان برنامهها را بهتا ورزش
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کنند باید آموزی انجام دهند. در این موارد، افرادی که مشارکت ورزشی را تسهیل میدانش

عالیت، در محیط یادگیری طراحی شده است. مطمنئ شوند که قابلیت مناسب محیط برای ف

های دهد که طبیعت بسیاری از این قابلیتهای جدید نیز نشان میهرحال پژوهش به

) نشان  ۲۰۱۱( ١اسپینال و  روکند. برای �ونه، پژوهش محیط را به شکل خودکار فراهم می

دگی روزمره منتقل کند که به زنداده که محیط طبیعی، قابلیت محیطی عاطفی را ارائه می

 شود.می

داند که دربردارنده که دیدگاه سنتی قابلیت محیط را تنها فیزیکی میدرحالی

پذیر، آب، سطوح هموار و ها، پناهگاه، مواد انعطافساختارهای مناسب باالرفنت، دهانه

کند که شناختی بیان میملس، و چیزهای غیرسخت و همراه آن است، مدل بومصاف و قابل

). با ۲۰۱۴، ٢گسرته عاطفی نیز عمل کند (برایمر و همکارانتواند در بلیت محیط میقا

دارد که رشد پیوند عاطفی با طبیعت، هایی که پیشرت گفته شد و بیان میتوجه به پژوهش

های فضای باز و ماجراجویانه که زیستی است، ورزشترکردن هویت محیطکلید عمیق

هستند باید با رفتارها و  وگذار مدرسهعنوان بخشی از کارها همچون اردو یا گشتبه

تباط داشته باشند که به احت�ل قوی، پیوند عاطفی با طبیعت را افزایش هایی ار تجربه

سواری های الزم در باالرفنت یا قایقجای مترکز بر یادگیری مهارتدهند. برای �ونه، بهمی

هایی فراهم کند که ها فرصتگونه ورزشکارا یا با تاکید بر رقابت، شاید زمینه یادگیری این

ها را برای عت را پدید آورند. این بدین معنا نیست که باید فعالیتپیوند عاطفی با طبی

های شهودی طراحی کرد، هرچند شاید به آن کمک کند. در گام نخست، انگیزش تجربه

پذیرتر در هنگام ممکن است این موضوع تنها به شکل احساس مثبت کوچکرت و مدیریت

گران بر تعامل با طبیعت تاکید کنند هیلهایی باشد. برای �ونه، شاید تسانجام چنین ورزش

ها فراهم آورند. با پذیرش اصول طرح و فرصتی برای باالرفنت از درختان یا بررسی پروانه

 
1 Roe and Aspinall 
2 Mallabon 
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تواند در زمینه زندگی کند که ه�ن قابلیت محیط میآل نیز تضمین میگر، طرح ایده�ایان

 کننده تحقق یابد.روزمره رشکت

). ۲۰۰۶کند (وایت، زیستی در سن پایین رشد میشاید بشود گفت هویت محیط

جا بازی آموزی نقش بزرگی در اینهای دانشهمین ترتیب، ممکن است اردوها یا گشتبه

هرحال چنین چیزهایی در دسرتس همه نیست. پس شاید مهم باشد تا دوباره درباره کنند. به 

اصلی یا متفاوت  ماجراجویانههای فضای باز و های ورزشی مدارس، فکر و بر ورزشبرنامه

فیزیکی همیشگی مترکز کند تا رقابت   تواند بر فعالیتمدارس می  جزئی تاکید کنیم. ورزش

ورزشی. در این موارد، شاید مدارس و جوامع نیاز داشته باشند تا قابلیت محیط در سطح 

ررسمی و نیز محلی را دوباره ارزیابی کنند. برای �ونه، جوامع برای تشویق فعالیت غی

های بازی را گسرتش دهند که بیشرت درخت توانند زمینزیستی میسازی هویت محیطعمیق

توانند باالرفنت از های بایر بتنی. جوامع میو دیگر مناطق طبیعی داشته باشد تا محدوده

درختان در خیابان یا گسرتش باغ سبزیجات در مناطق عمومی را تشویق کنند. شاید مدارس 

تر ای طبیعیها را از دیدگاه کودکان و به شیوههای بازی دوباره بیاندیشند و آن ره زمیندربا

کنش با های بازی که برای تشویق برهم). زمین۲۰۱۶، ١برایمر و بلند-طراحی کنند (شارما

و بکرتر هستند و توانایی بیشرت تحریک کنجکاوی، کشف و تخیل را  طبیعت طراحی شده

ق فعالیت و نیز ارتباط با طبیعت بهرت هستند. حتی مشخص شده که فرصت دارند، در تشوی

ها را درگیر دیدن حیات وحش در محیط طبیعی برای بزرگساالن نیز از نظر عاطفی آن

) بر اهمیت ۲۰۱۱( ٢کند و اثری قوی بر دانش، باور و نگرششان دارد. بلنتاین و پکرمی

 کنند. در فرایند فکری افراد هنگام متاس مستقیم با طبیعت تاکید می فرصت

توانند طوری طراحی شوند تا رابطه با طبیعت را رشد دهند. برای �ونه ها نیز میبرنامه

توانند در ای درست کرده که جوانان میسامانه ٣بازیدر اسرتالیا، سازمان طبیعت

شود و برای رشد فعالیت جسمی و که در فضای باز انجام می یافتهازمانهای سفعالیت

 
1 Bland 
2 Ballantyne and Packer 
3 Nature Play 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

محور برای های طبیعتارتباط با طبیعت طراحی شده، رشکت کنند. فهرستی از فعالیت

روی و در یافنت گیاهان و جانوران توانند در طبیعت، پیادهها میجوانان فراهم شده و آن

عنوان های محلی نیز بها از درختان باال روند. از پارکگاه بسازند و یمشارکت کنند، خلوت

هرحال برای انجام این کار، مدارس و جوامع باید درباره شود. بهزمینه کار استفاده می

مفهوم ورزش و نقش آن دوباره بیاندیشند و تضمین کنند قابلیت محیطی که پیوند عاطفی 

 ود.کند در جوامع محلی طرح شبا طبیعت را تشویق می

های بدین ترتیب فرصت ورزش و فعالیت جسمی برای بزرگساالن باید فراتر از ورزش

شود. در عوض، جوامع باید درباره های آراسته انجام میها و محوطهسنتی باشد که در زمین

آن نوع از قابلیت محیط دوباره بیاندیشند که پیوند با طبیعت را در مناطق محلی تشویق 

ها باید به افراد ها و برنامهنه ویژه جامعه همخوانی دارند. در اصل، محیطکند که با زمیمی

اجازه دهند تا رفتارشان در رابطه با قابلیت محیطی که برای وظیفه یادگیری یا زمینه محلی 

زیستی  های سنتی برای آموزش هویت محیطکارگیری فعالیتطراحی شده را بیان کنند. به

دهد، کافی نیست چون آن نوع طرح جربی با دنیای طبیعی را �یهای تکنش که اجازه برهم

زیست تنها کند تا افراد به جای تجربه پیوند عاطفی با محیطوظیفه، فرصتی فراهم می

 درباره آن چیزهایی یاد بگیرند و بس.

فراهم کردن فرصت تجربی برای درگیری عاطفی با طبیعت، دگرگونی در نگرش و رفتار 

ها تواند به تحقق فوری ارزشند. برای برخی مانند الیسن گنت، این فرصت میکرا آسان می

تواند به همین ترتیب، این موضوع میسوار انگیزه ببخشد. بهعنوان یک کوهنورد یا قایقبه

ها، پاکسازی پس�ند از مناطق ها و کوهکارهای واکنشی درباره حفاظت از سالمت تپه

که برای دیگران، وحِش در خطر کوهستان بیانجامد، درحالییاتکوهستانی یا کارزار برای ح

ها به درازا بکشد و یک تر باشد و پیش از آمادگی انجامش، ماهتواند آهسته این تحقق می

ها، احرتام به منابع آبی، درگیرشدن با یادگیری رسی از رویدادها را دربرداشته باشد. برای آن

های بومی، و احرتام به زندگی گیاهی و جانوری ا و افسانههمحور، وابستگی به فرهنگ مکان

شان شود. این فرایند دگرگونی رفتار با تواند رفتارهای معناداری در همه زندگیبومی، می
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دهد و الزم است تا از سوی قابلیت کارآمد محیطی در زمینه یادگیری که در  زمان رخ می

 ود. محیط زندگی روزمره بازتاب دارد پشتیبانی ش

شناختی، اصول مناسبی برای طور فرشده بحث کردیم که رویکرد پویایی بومما به

زیستی به وسیله مشارکت ورزشی را فراهم ترسازی هویت محیطشناخت چگونگی عمیق

که چگونه ممکن است این موضوع رخ دهد را ارائه هایی از اینکند. در این بخش، �ونهمی

های فضای باز و خواند. ورزشمشارکت با طبیعت را فرامی کردیم. قابلیت محیط فرصت

ها کنند که شاید افراد و گروههایی فراهم میو مانندهای نزدیک به آن، روش  ماجراجویانه

 ها را انتخاب کنند و تحقق بخشند. آن

 گیرینتیجه

 یانههای فضای باز و ماجراجواند تا اهمیت ورزشدر این گفتار، نویسندگان کوشش کرده

ها، ش�ر بیشرتی از نوع ورزش در پیوند رابطه با طبیعت را نشان دهند. در قیاس با این

کنند که مترکزش بر رقابت و دستیابی به هدف است های سنتی رشکت میافراد در ورزش

کند. استدالل کردیم الزم است در جهت اندیشه و طبیعت را به چیزی کوچک تبدیل می

کند، تغییری انجام شود. شاید بر تعامل تجربی با طبیعت تاکید می درباره الگویی که 

های فضای های سنتی نتوانند این تغییر را ایجاد کنند و در عوض، سنگ بنای ورزشورزش

شناختی، زیست است. با استفاده از الگوی پویایی بوم، تعامل با محیط باز و ماجراجویانه

ای کارآمد مدیریت شوند، ه�نندهای آن اگر به شیوهها و گونه ورزشنشان دادیم که این

کنند. های دربردارنده طبیعت را �ایان و با جهان طبیعی ه�هنگی پیدا میفعالیت

محور در ارتباط با قابلیت مناسب محیط به تقویت ارتباط با های تجربی طبیعتفعالیت

درآمدی بر ها پیش د. اینکنتر از خود فرد در پیوند با آن کمک میطبیعت و حس عمیق 

زیستی در دوران زیست است که از مبارشت محیطهای اخالق هوادار محیط ساخت بنیان

-گیریم که دستکاری کارآمد در رابطه یادگیرندهکند. نتیجه می محور پشتیبانی میانسان

ردن عنوان پیامد آو دهد. بهتر و پایا را افزایش میزیستی عمیقمحیط، توان هویت محیط
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به زندگی روزمره و محیط اجت�عی، شاید بتوانیم  های فضای باز و ماجراجویانهورزش

 سالمت محیط و رفاه انسان را نیز ترویج کنیم. 
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 ۲۲گفتار 

 ایگونهورزش و پایداری برابرمحور بین

 1بالدوین-مالنی سارتوربه قلم: 

ها به طور کلی، با کاهش منابع طبیعی، به حفاظت، حراست و اقدامات پایداری سازمان

شود. در دو دهه گذشته، های ورزشی به شکل ویژه، توجه بیشرت و بیشرتی میو سازمان

سیاری در پرداخنت به پیامدهای گذشته، کنونی و های ورزشی، مسئولیت بورزش و سازمان

ها ها، لیگاند. درحقیقت، اکنون بسیاری از سازمانشان بر سیاره زمین بر دوش گرفتهآینده 

و  کنند (ترندافیلوازیستی اجرا میهای ورزشی و مانند آن، ابتکارهای محیطو بخش

�ونه در آمریکا، چهار لیگ اصلی با ). برای ۲۰۱۴، ٢و همکاران ؛ ترندافیلوا۲۰۱۳، همکاران

اند که فعاالنه از زیستی در زمینه اقدامات پایداری مشارکت کردهیک گروه ملی محیط

). �ونه جهانی ٣کند (ه�ن شورای دفاع از منابع ملیحفاظت از منابع طبیعی پشتیبانی می

های هه است با برنامهاملللی فوتبال (فیفا) است که نزدیک به یک دآن نیز فدراسیون بین

ای و محلی نیز های منطقهها و لیگکند. سازمانزیست همکاری میحفاظت از محیط

و  اند (ترندافیلوازیست شکل دادهمشارکتی را با هدف اجرای راهربدهای هوادار محیط 

 ).۲۰۱۴، ٤همکاران

ه است که های اعتقادی نهفتهای ذکرشده در سامانهمشکل اجرای پیروزمندانه کوشش

خاطر منافع وحش و مانند آن را بهاستفاده انسان از منابع طبیعی مانند زمین، آب، حیات

زیست طبیعی و های محیطداند. از آنجا که زمانی پژوهشگران بر دگرگونیشخصی می
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)، رفتارهای ١داده در کره زمین مترکز کرده بودند (مانند دوره هولوسنشناختی رخزمین

نه بیش از اندازه انسان به این انجامیده که پژوهشگران، دوران کنونی را دوِر گرایامرصف

همین ترتیب، مترکز ). به۲۰۰۷، ٣و همکاران ؛ استفن۲۰۰۰بدانند (کراتزِن و اِسُرتِمر،  ٢انسان

 شناسی و کلی سیارههای ژرف محیطی، زمینها در دگرگونیبه سوی نقش مرکزی که انسان

اند، تغییر کرده است. بنابراین مفاهیم پایداری و توسعه پایدار ه داشتهدر دو سده گذشت

دهند، های نوظهوری که رخ میدر بررسی رابطه کنونی انسان با سیاره زمین و دگرگونی

 موضوعی بنیادی است.

که اقدامات پایداری و توسعه پایدار بیشرت بر نیاز کنونی و آینده انسان تاکید درحالی

محوری)، ترکیب این مفاهیم با عدالت اجت�عی این امکان را برای �ن انسانکنند (ه می

محور به رویکرد بومها توجه شود.  آورد که به آنهم میها فرادیگر موجودات زنده و گونه

کند که باعث ناتوانی ای را فراهم میشکل ویژه امکان بررسی حیاتی فرآیندهای ناعادالنه

). هدف این گفتار با ۲۰۱۳، ٤شود (فایجینا ساکنان غیرانسانیش میزیست و نسبی محیط

استفاده از این دیدگاه، گسرتش بحث درباره پایداری و توسعه پایدار فراتر از نیازها و منافع 

 ها و نیازهای جانوران غیرانسانی در زمینه ورزش لحاظ شود.است تا خواسته انسان

 پایداری و توسعه پایدار 

زیست رسبرآورد گرایی و محیط شدن ، مرصفداری از تعارض بین صنعتی مفهوم پای

کند. ای را تحمل میزیست تخریب فزایندهتر شدن جهان، محیط). با صنعتی ۱۹۹۹،  ٥(ارنشاو

پایانی است و باززاینده بی زیست دارای تواناییپیش از این، باور این بود که محیط

کنند. پایان را تجربه مینیز همچون پیشینیان خود، ه�ن منابع بی های آینده انساننسل

اش برداری از منابع زمین از توانایی باززایندهنادرستی این فرض هنگامی آغاز شد که بهره
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شناختی، اقتصادی و اجت�عی پایداری بوم  هایترتیب، رسشت پیچیده جنبه فراتر رفت. بدین

 و نیز مفهوم توسعه پایدار پدید آمد.

) ۱۹۸۷( ١زیست و توسعه سازمان ملل متحدتوسعه پایدار در کمیسیون جهانی محیط

های آینده برای تأمین خطر انداخنت توانایی نسلبه عنوان «برآوردن نیازهای کنونی بدون به

املللی حفاظت از طبیعت و منابع ). اتحادیه بین ۱ت (بند شان» مشخص شده اسنیازهای 

کند: «بهبود کیفیت زندگی ) تعریف ه�نندی از توسعه پایدار ارائه می۱۹۹۱( ٢طبیعی 

کند» های پشتیبان زیست میسازگانکه در چارچوب توان تحمل بومانسان در عین حال 

، منابع محدود زمین د دارند: انسانها با هم بر سه کانون توجه تاکی). این تعریف۱۰(ص 

تر، توسعه پایدار از دیدگاه تاریخی، تر، توسعه اقتصادی. به بیان دقیقشکل رسبستهو به

کند کیفیت زندگی به ثروت اقتصادی و از راه مرصف ارتباط محور بوده و فرض میانسان

 ).۱۹۹۷، ٣در ورستدارد (پاملر، کوپر و ون

 پایداری برابرمحور 

وجود تفسیر غالب از توسعه پایدار به عنوان راهی برای پرداخنت به نیازهای کنونی  با

) ۱۹۹۹(  ٤و آینده برش، در برخی موارد به اهمیت تنوع زیستی نیز توجه شده است. هوتُن

زیستی،  درباره دستیابی به توسعه پایدار به عنوان موضوعی از عدالت اجت�عی و محیط

کننده فرایند توسعه پایداری برابرمحور را شناسایی کرده که هدایتپیوسته همپنج اصل به

ترتیب به ایجاد نسلی بهنسلی یا آینده و دروناست. دو اصل نخست، یعنی برابری بین

نسلی به توزیع تر، برابری بینها اشاره دارد. به بیان دقیقها و درون آنبرابری بهرت بین نسل

نسلی مربوط به فرایندهایی است ربط دارد و برابری درونمنابع از نسلی به نسل دیگر 

شود. اصل سوم، برابری جغرافیایی است که که در آن، منابع در نسل کنونی توزیع می
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از آن به عنوان  هوتنها و اقدامات محلی در سطح جهانی را دربردارد و پیامدهای تصمیم 

ای که به عنوان اصل رابری رویهکند. اصل چهارم یعنی بمسئولیت فرامرزی نیز یاد می

هایی که اش بحث کردیم، بر حق دسرتسی به اطالعات برای همه طرفمشارکت نیز درباره

پذیرند، متمرکز است. اصل پنجم و پایانی، برابری زیستی تاثیر میاز پیامدهای منفی محیط 

دهد» سان قرار میهای دیگر را در سطحی برابر با بقای انای است که «بقای گونهگونهبین

 کند.ها و تنوع زیستی تأکید می سازگانو بر اهمیت حفظ بوم

) به شکل دوسویه از هم جدا نیستند، ولی تاریخچه  ۱۹۹۹اگرچه اصول برابری هوتن (

محوری پایداری باعث شده است که به برخی از اصول بیش از دیگران توجه و عمل انسان

اه برابرمحور نیازمند آن است که منافع همه و نه فقط گرفنت یک دیدگهرحال، پیش شود. به

شود، رویکرد ) متذکر می۱۹۹۹گونه که ارنشاو (ها، با هم آمیخته شود. ه�نانسان

برداری از منابع را با هدف فقط محور به مفاهیم سنتی پایداری و توسعه پایدار، بهرهانسان

ز پایداری مرسوم به عنوان پایداری بخشد. ارنشاو احفظ کیفیت زندگی انسان ارتقا می

های زنده و غیرزنده جز گونه انسان را به کند زیرا «همه سامانهمحور یاد میکشیبهره

محور، کشیبنابراین پایداری بهره.  گیرد»ای برای بیشینه کردن ثروت درنظر میعنوان وسیله

طبیعی و تجدیدپذیر برای  ها و جانوران غیرانسانی به عنوان منابعسازگانزمین، به بوم

که به دنبال راهی برای کند، درحالیداند نگاه میطور که صالح میاستفاده انسان و آن

 ها متناسب با نیازهایشان نیز است.های آینده از آناطمینان از استفاده نسل

محور، اهمیت حفاظت از محور برخالف پایداری و توسعه پایدار انسانرویکرد بوم

شناسد (عمران و های زمین و همه موجودات زنده آن را به رسمیت میسازگانبومسالمت 

ها نسبت به انسان حق زندگی کمرتی ندارند و ). از این دیدگاه، غیرانسان۲۰۱۴همکاران، 

جای ترتیب، پایداری دربردارنده حفاظت عادالنه از همه زندگی است. بنابراین بهبه همین 

عنوان منابع و اشیای الزم زیست به ها، جانداران غیرانسان و محیطنسازگادرنظرگرفنت بوم

شوند که عنوان موضوعاتی دیده میها بهآینده، این برای برآوردن نیاز کنونی و نسل

). ارنشاو ۲۰۱۴شان باید برآورده شود تا بقا تضمین گردد (عمران و همکاران، نیازهای 
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محور کشیرضورت گذار از رویکرد سنتی پایداری بهره  محور،) با پذیرفنت دیدگاه بوم۱۹۹۹(

ای، گونهبا مترکز ویژه بر برابری بین ارنشاوکند. به رویکرد پایداری برابرمحور را بیان می

کند که جانوران غیرانسان ه�ن حقوق اساسی ه�نند انسان را دارند. برای خاطرنشان می

دانند شان را میها و نیازهایترین خواستهساسیها قدر ارضای اطور که انسان�ونه، ه�ن

خواهند را ببینید)، جانوران هم می ۱۹۴۳، ١(مانند خوراک، پوشاک و رسپناه؛ مازلو

براین، ). افزون۲۰۰۶، ٢ها و نیازهای خود را برآورده کنند (داوکینز ترین خواستهاصلی

؛ ۲۰۱۶کشی زندگی کنند (بروم،  هجانوران نیز دوست دارند که بدون آسیب، ترس، درد و بهر 

بنابراین اگرچه جانوران غیرانسانی ه�نند انسان نیستند ولی کیفیت   ).۲۰۰۰، ٣وینهاون

برند و دوست دارند از نظر جسمی، کنند و از آن لذت میزندگی خودشان را تجربه می

 ).۱۹۹۹عاطفی و روانی رنج نربند (ارنشاو، 

ین که جانوران هم آگاهی، عواطف، شناخت و حواس اگرچه برخی به باور یا پذیرش ا

کند که جانوران غیرانسانی، جاندارانی های بسیاری تأیید میدارند متایلی ندارند، پژوهش

های اعتقادی را ببینید). این دیدگاه، نتیجه سامانه ۲۰۰۶، ٤باهوش هستند (دانکن

باالتر از همه جانداران قرار داده. ایدئولوژیک است که به شکل سلسله مراتبی، انسان را 

برای برخی، این سامانه اعتقادی ریشه در اعتقادات فرهنگی و مذهبی دارد و برای دیگران، 

استفاده و سواستفاده از جانوران غیرانسانی، انگیزه اقتصادی دارد و از نظر قانونی مجاز 

ای از باورهای مشرتک ه هرحال این ایدئولوژی یا «مجموع). به۱۹۹۶، ٥است (فرانسیونی

)، جدا ۲۰۰۳،  ٦بخشد» (نیربتاجت�عی که نظم اجت�عی کنونی یا دلخواه را مرشوعیت می
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گرایی، نژادپرستی، چون جنسیت ای هماست یعنی سامانه ١گراییگر گونهاز �ودش، �ایان

 ).۲۰۰۹، ٢گرایی و مانند آن (گروئنقوم

 3ساالریگرایی و انسانگونه

خود و ضد  گرایی را «تعصب یا متایل به نفع منافع اعضای گونه) گونه۱۹۷۵( ٤سینگر 

های دیگر» تعریف کرده است. بسیاری از طرفداران جانوران این تعریف را اعضای گونه

کند که به دلیل تری را پیشنهاد می) تعریف گسرتده۲۰۰۳حال، نیربت (اند. با اینپذیرفته 

گرایی به عنوان یک پردازد (یعنی گونهران غیرانسانی بهرت میساختاری ستمگری بر جانو 

ها را ترویج و ایدئولوژی). در واقع، فرایندهای نهادی که سلطه انسان بر دیگر زندگی

، ٥اند (کادورثها ساختار بخشیده ها با دیگر گونهکنند، به روابط انسانسازی میعادی

هایی ) به نهادها، فرایندها و روش۲۰۰۵رث (). کادو ۲۰۰۲؛ نیربت، ۲۰۰۹؛ گروئن، ۲۰۱۴

دهد که چیرگی شوند و نشان میساالری میها این روابط، انسانکند که از راه آناشاره می

های برساخته اجت�عی ها با جنسیت، نژاد، توانایی، طبقه اجت�عی و دیگر سامانهگونه

ای گرایی فرق دارد که سامانها گونه) ب۲۰۰۵ساالری کادورث (سازی انسانتعامل دارد. مفهوم

کند، نه فقط سامانه از روابط پیچیده است که چیرگی انسان بر جهان طبیعی را برقرار می

 گرایی).ایدئولوژیک ستمگری بر جانوران غیرانسان (یعنی گونه

مند قدرت که مانع کننده کلی روابط نظام) چیرگی را «توصیف۲۰۱۴و    ۲۰۱۱کادورث (

کند (کادورث، شود» تعریف مییک موجود، گروه، منظر خرد یا کالن جداگانه میاز توان 

). پذیرش این تعریف، امکان بررسی گسرتده چگونگی و چرایی چیرگی انسان بر ۲۰۱۴

کند. زیست و زندگی غیرانسانی آن را در شکل و کارکردش در جهان فراهم میمحیط 

ساالری را شکل های ویژه قدرت که انسانوههای چیره، انواع و شیبنابراین در سامانه
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 ١تواند شناسایی شود. کالوودهند و درجه و میزان چیرگی اجت�عی کنونی نیز میمی

های گوناگون دهنده درجه کند که نشان) بر سه نوع اصلی و عملکرد قدرت تاکید می۲۰۰۸(

رجات شدیدی گفته سازی. ستمگری به دکشی و منزویچیرگی انسان است: ستمگری، بهره

کشی به استفاده از برد. بهرهکار میها را بهشود که برش قدرت چیرگی بر دیگر گونهمی

سازی مانند شود. منزویبرداری انسان گفته میمواد و رفتار جانوران برای منبع بهره

 ارد.ها اشاره دها به حاشیه دور و ناچیز شمردن آنساالری است زیرا به راندن گونهانسان

ساالری را از راه روابطی که انسان و طبیعت در آن دارند مشخص ها انسانبرخی زمینه

ها پنج محدوه اصلی را کند که این زمینه) بیان می۲۰۱۴و  ۲۰۱۱کنند. کادورث (می

محوری. منظور از تولید، روابط سازی، سیاست، خشونت و انساندربردارند: تولید، اهلی

كند. هایی مانند خوراک و سوخت را تولید میاست چون انسان نیازایجادشده با طبیعت 

سازی مدرن بر این رابطه اثر بسیاری گذاشته گوید، صنعتی ) می۲۰۰۸طور که کالوو (آن

ها برای اهداف ویژه سازی و زادآوری گیاهان و جانوران دربردارنده پرورش آناست. اهلی

طرز ادینی اشاره کند که با خیال راحت و یا بهتواند به موجودات واقعی و �است و می

شوند. زمینه سوم، سیاسی و دربردارنده نهادهایی است که شوند و �یمی  خطرناکی، اهلی

توانند چیرگی سامانه را مستقیم یا غیرمستقیم پدید آورند، تداوم ببخشند و دگرگون می

تواند بر جانوران نیز همچون یمند است که مانند آن مکنند. زمینه چهارم، خشونت نظام

محور است و ساالرانه، انسانانسان تاثیر بگذارد. رسانجام، روابط درون یک جامعه انسان

 کند.بندی میبه همین ترتیب، جانوران غیرانسان را به عنوان «دیگران» دسته

چیرگی مند هستند و بر  محور و نظامساالرانه، انسانهای انسانچکیده این که، فرهنگ

). این چیرگی از راه ۲۰۰۸کنند (کالو، اجت�عی انسان بر دیگر موجودات زنده تأکید می

هایی بازتایید سازی در زمینه کشی، و منزوی های گوناگون ستمگری، بهرهسطوح و درجه

شان برای تولید کاال و هایشوند یعنی آن جاهایی که انسان از جانوران و زیستگاه می

کنند و با خشونت کنرتل شوند، زادآوری میکند، جانوران اهلی میمی خدمات استفاده
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ها وجود وهین شیت از ایح� یبرا یاجت�ع ین و هنجارهایبر این، قوانشوند. افزونمی

ساالری بر ها درباره انسانکنند. اگرچه بیشرت بحثها عمل میدارد و در برخی موارد، این

)، اصول اصلی ۲۰۱۴، ۲۰۱۱؛ کادورث، ۲۰۰۸نند کالوو، صنعت کشاورزی مترکز داشته (ما

آمیخنت ساالری در چندین صنعت دیگر از جمله صنعت ورزش نیز وجود دارد. با درهمانسان

توان به رسچشمه و ای، میگونهمباحث نظریه دیدگاه جانوران و پایداری برابرمحور بین

 ساالری در ورزش پرداخت.اثرات انسان

 ی دار یپاجانوران و  دگاهیدنظریه 

گیری اندیشه، ، جانوران غیرانسان از عوامل حیاتی شکل١برپایه نظریه دیدگاه جانوران

). از این دیدگاه ۲۰۱۴، ۲۰۱۳، ۲۰۰۹، ٢اند (بستها و تاریخ کلی انسان بودهاخالق، تجربه

کرد.  های زندگی از جمله ورزش جداتوان وجود انسان را از غیرانسان در همه زمینه �ی

دهنده روابط گوید چیرگی انسان بر جانوران غیرانسان، نشاننظریه دیدگاه جانوران می

طور کلی زمین، ویرانگر، خشن و قدرت است که برای انسان، جانوران غیرانسان و به

توان درباره ). با پذیرش این دیدگاه می۲۰۱۴، ۲۰۱۳، ۲۰۰۹رسان است (بست، آسیب

زیستی  رگی، روابط انسان با جانوران غیرانسان و پیامدهای محیطهای چیهای سامانهریشه 

) ۲۰۰۹طور که بست (بر این و آنکشی از جانوران، چیزهای بسیاری آموخت. افزونبهره

دهنده تضادی است که «تقابل بین و جانور، نشان هم اشاره کرده، دوبخشی کردن انسان

کند». گذاری میربی/غیرغربی را پایهعقل/احساس، فکر/بدن، مرد/زن، سفید/سیاه و غ

های دیگر چیرگی (مانند پدرساالری) را شامل بنابراین نظریه دیدگاه جانوران، سامانه

 در دنیای طبیعی را بررسی کند. و غیرانسان کنش بین انسانشود تا برهممی

کار گرفت، هساالری بهای انسانتوان دیدگاه جانوران را برای بررسی ریشه از آنجا که می

های هایی است که در فرهنگپایداری برابرمحور به دنبال یافنت و پرداخنت به نابرابری
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تر، پایداری برابرمحور ). به بیان دقیق۱۹۹۹؛ ارنشاو،  ۲۰۰۹ساالرانه وجود دارد (بست،  انسان

 کند که در آن، همه صداها شنیده و به همه نهادها گیری کار میبا یک نوع مدل تصمیم

کند که باید به روابط ای تأکید میگونهشود. ارنشاو با مترکز ویژه بر برابری بینتوجه می

بین انسان و جانوران غیرانسان به شکل کلی و طوری توجه شود که رفاه افراد و فرهنگ 

های جانوری و همه بر این، به رفاه هر یک از جانوران، گونهآنان پشتیبانی شود. افزون

کند که باید شود. رسانجام ارنشاو پیشنهاد میوری به شکل کلی توجه میقلمروی جان

های طبیعی جداگانه (مانند جنگل و اقیانوس) و نیز زمین را به عنوان یک کل در زیستگاه 

ای به دگرگونی پارادایمی کامل در اندیشه درباره گونهنظر گرفت. بنابراین «برابری بین

). گرچه به این دگرگونی در ۱۹۹۹ارد» (ارنشاو،  ر جهان نیاز دها دبرابری و نقش دیگر گونه

هر فرهنگ، زمینه و صنعت (مانند فیلم، گردشگری، کشاورزی) نیاز داریم ولی ورزش 

پذیرترین و گیرترین، انعطافکند چون یکی از چشممانندی برای تغییر ایجاد میفرصتی بی

 پربارترین نهادها در سیاره زمین است.

 االری و ورزشسانسان

درستی اثبات شده ها بهزیست و غیرانساندر زمینه ورزش، چیرگی انسان بر محیط

است. برای �ونه، برخی از نخستین رویدادهای ورزشی، جانوران را در برابر جانوران و 

شد ولی داد. اگرچه این کار در آن زمان تایید میانسان و آن هم برای رسگرمی قرار می

دن جامعه به نگاه عمیق همگانی و تأیید نکردن چنین رویدادهایی انجامیده نوسازی و مت

های ). با این حال و با وجود محکومیت همگانی، بسیاری از ورزش۱۹۹۹، ١است (دانینگ

ها جانوران هایی که در آنها و مسابقهخونین جانوران همچنان ادامه دارد (مانند بازی

). برای �ونه، رویدادهایی مانند گاوبازی، ۲۰۰۸، ٢یانگ هستند؛ نگاه کنید به اتکینسن و

ها همه با نام جنگ خروس، رسگرمی مسابقه با جانوران، شکار روباه، مسابقه و جنگ سگ 

دهند. استفاده از جانوران در تجهیزات ورزشی نیز ادامه دارد. به بیان «ورزش» رخ می
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بال، کیف گلف، زین و نند دستکش بیسشده از بدن مرده جانوران ماتر، مواد تهیهدقیق

دهنده ). همچنین جانوران نشان۱۹۹۶، ١دهند (وید مانند آن چنین چیزهایی را تشکیل می

شان برای تبلیغ رسسختی های فرضیها در سطوح گوناگون هستند و از ویژگی �اینده تیم 

؛ دالکاس و ۲۰۱۰شود (کلی، بودن و نیز خلق شیفتگان و هویت ورزشی استفاده میو تک 

 ).۱۹۹۳، ٢؛ اسلویکوسکی۲۰۱۳رز، 

گرایی پنج زمینه شکل ساالرانه با همهای انسانطور که پیشرت اشاره شد، فرهنگ ه�ن

). با بررسی ۲۰۱۴دهد (کادورث،  گیرد که روابط قدرت بین انسان و طبیعت را شکل میمی

سان در ورزش را درک کرد. برای توان چیرگی انها و روابط اجت�عی درونشان میاین زمینه

�ونه، انسان برای تولید تجهیزات، امکانات و اماکن ورزشی از منابع طبیعی مانند چوب و 

کند. به همین ترتیب، از جانوران غیرانسان نیز برای برگزاری پوست جانوران استفاده می

های ویژه فشود. گیاهان و جانوران برای هدورزش جانوران به شکل کلی استفاده می

های مسابقه بیشرت شوند. برای �ونه، اسبمشارکت و مرصف در ورزش، اهلی و تکثیر می

های سوارکاری که این یابند. برای میدانهای قهرمانان پرورش میطور انتخابی از دودمانبه

ای های گلف و دیگر اماکن ورزشی، انواع ویژه دهند و نیز زمینها در آن مسابقه میاسب

های گوناگونی از خشونت را برای ها و درجه ها شکلشود. انسانز چمن پرورش داده میا

ها، گیرند یعنی چیزهایی مانند شوکرهای برقی برای گلهکار می«کنرتل» جانوران ورزشکار به

شوند. همچنین جانوران مهمیز و شالق که همگی برای ایجاد رفتارهای دلخواه استفاده می

 بال و زین ساخته شود.شوند تا تجهیزات ورزشی مانند دستکش بیسه میتککشته و تکه 

از آنجا که مایه نگرانی اصلی، ایمنی و رفاه ورزشکاران انسانی است و قوانین دولتی و 

کند، پس این موضوع برای جانوران ورزشکار تضمین را تنظیم میهای سازمانی آن  مشیخط

توانند سواستفاده و بدرفتاری را ایی ندارند و �ینشده است. جانوران ورزشکار هیچ صد

گزارش دهند. در نتیجه، هیچ اطمینانی نیست که قوانین و مقرراتی که برای محافظت از 
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بر این، قوانین ، رعایت شود. افزونوضع شده-که البته خیلی هم کم است-جانوران ورزشکار

کنند. برای �ونه، را تقویت می و مقرراتی که هستند هم استفاده از جانوران در ورزش

قانون برای رفتار مناسب با دام در  ۶۰از  فهرستی ١ای رودئوهای حرفهانجمن گاوچران

تواند کند ولی �یمسابقات دارد. گرچه اهمیت دارد كه این قوانین به رفاه دام توجه می

ن به رسمیت بشناسد. عنوان دارنده حقوق، درک، احساسات و مانند آ جانوران ورزشكار را به

کنند چه چیزی برای جانوران ها هستند که تعیین میها چیرگی دارند چون آنبنابراین انسان

 کنند. ورزشکار بهرت است و از جانوران برای تأمین منافع انسان استفاده می

محوری این است که جانوران و دیگر نتیجه تولید، چیرگی، خشونت، سیاست و انسان

هرحال و شوند. بهسازی میکشی و منزوینده غیرانسان دچار ستمگری، بهرههای ز گونه

کند، اثرات چیرگی انسان فرق دارد. برای �ونه، ) اشاره می۲۰۱۴طور که کادورث (ه�ن

گانه شده است، چیرگی متفاوتی را نسبت ای نژاد اصیل که برنده جایزه تاج سهاسب مسابقه

شود. یک مدرسه استفاده می  ٢آورعنوان بختد که از تصویرش بهکنبه برب سوماترا تجربه می

شود، به همین ترتیب، گاوی که برای پخنت همربگر متاشاگران ورزشی در ورزشگاه قربانی می

رانی سیربی در مسابقات سورمته ٣هایها و هاسکیچیرگی انسان را متفاوت از ماالموت

ها را با جداسازی جانوران وجه کرد و شاید بتوان آنها تکند. باید به این تفاوتتجربه می

شوند، هایی که به عنوان مواد و ابزار در ورزش استفاده میکننده ورزشی و آنبا نام رشکت

 بهرت توضیح داد.

 کنندهجانوران به عنوان رشکت

گذارند. اولی بر برتری ) بین سه نوع ورزش جانوران تفاوت می۱۹۹۵( ٤مورگان و مایر

دوانی، چوگان، ِدرساژ، پرش، سوارکاری رزشی انسانی تأکید دارد و رویدادهایی مانند اسبو 
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را دربردارد. نوع دوم دربردارنده مهارت ورزشی   ١روزه و برخی مسابقات گاوبازی رودئوسه

گیری، گاوبازی و مانند آن. رو کردن انسان و حیوان است مانند شکار، ماهیانسانی با روبه

شامل ورزش انسانی نیست و توانایی ورزشی جانوران و قرار دادنشان در برابر  نوع سوم

، ، جنگ سگگیرد. رویدادهای این گروه شامل جنگ خروسهم در جنگی مرگبار را دربرمی

کنندگان هر کدام از این است. اگرچه نوع رویدادها و رشکت مسابقه با سگ و جنگ اسب

کند ولی یک نقطه اشرتاک در هر سه هست: جانور ورزش جانوران را از هم جدا می

محور است و با اجبار و کند. در واقع، ورزش جانوران، انسانورزشکار داوطلبانه رشکت �ی

و بیشرت تنها با   آید. این جانوران ورزشکار اهلی شدهخشونت بین انسان و حیوان پدید می

رها ثابت شده و بارها از سوی قوانین یابند. این کاهدف کشتار، جنگ یا مسابقه پرورش می

 شوند.و دیگر نهادهای نظارتی تحریم می

بررسی کامل تاریخی استفاده و سواستفاده از جانوران در ورزش از حوصله این گفتار 

خارج است. با این حال، راه و روشی که جانوران در این زمینه برای خدمت به انسان 

ای که ساالرانهساالرانه نسبت داد. روابط انسانی انسانتوان به هنجارهااند را میدرآمده

کشی است و سازی، ستمگری و بهرهکند، منزویدهد و تقویت میاین هنجارها را شکل می

داری، پدرساالری و طبقه اجت�عی برای ایجاد و تقویت چیرگی ها با وجه مشرتک رسمایهآن

های ساختاری دیگر در پیامد این نابرابری). ۲۰۱۴، ۲۰۱۱شوند (کادورث، انسانی، یکی می

انواع گوناگون ورزش که استفاده از جانوران را دربردارد، پیداست. برای �ونه، اگرچه جنگ 

های پادشاهی و ارشاف پذیرفته شده ها در سده نوزدهم میالدی و در میان خانوادهسگ

و  جامعه است (اونسبود ولی وضعیت امروزیش بیشرت مربوط به طبقه پایین و متوسط 

سواری اصیل، بیشرت با طبقه باال و نخبگان در ارتباط ). از سوی دیگر، اسب۱۹۹۸،  ٢همکاران

شوند و به همین ها دالر خریداری میهای مسابقه به بهای میلیوناست چون برخی اسب

شود. برعکس آن، شاید بندی میهای آن رشطها دالر برای نتیجه رقابتترتیب، میلیون 

های محلی، خریداری یا با هزینه کم یا رایگان از اینرتنت اهها از پناهگهای جنگ سگسگ
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ها شود اما جنگ سگسواری قانونی است و بسیار هم از آن تجلیل میتهیه شوند. اسب

کشی، تجاوز و های ناپسند همچون قاچاق مواد مخدر، آدمغیرقانونی است و به فعالیت

 ).۱۹۹۸ق�ر غیرقانونی ربط دارد (فرسایت و اونس، 

کنند نیز همچون توسعه مردانگی عمل می  و جنگ خروس  رویدادهایی مانند جنگ سگ

چون مردان در آن مشارکت دارند و رفتارهای درون زمین مسابقه به شکل سنتی، مردانه 

). عملکرد خوب و بد این جانوران، بازتابی از ۱۹۸۴، ١؛ مارتین ۲۰۰۷است (کالف و تیلر، 

ترین و پرخاشگرترین سگ، برنده که برای �ونه رسسختدهد مالکش است و نشان می

ترین و پرخاشگرترین مرد با موقعیت اجت�عی باالست شود و پس متعلق به رسسختمی

). شکار و اسلحه نیز دارای وابستگی جنسیتی ۲۰۰۷؛ کالف و تیلر،  ۱۹۹۸(اونس و همکاران،  

کند اده از سالح ستایش میو جنسی است چون چیرگی مردانه را با قتل، خشونت و استف

ویژه شکار با ک�ن «مردانه، شورانگیز، محبوب و بیش از هر ). به۲۰۰۴،  ٢و همکاران  (کالف

) و خود پیکان تیر هم به عنوان �اد آلت مردانه ۲۰۰۴چیز، جنسی» (کالف و همکاران، 

 ).۱۹۷۴، ٣توصیف شده است (النگس

ساالرانه است. در کند که ورزش، انسانپشتیبانی میشده از این بحث های گفته�ونه

های دیگر که قدرتش از همه گونه در ورزش روابطی با جانوران برقرار کرده واقع، انسان

). ۲۰۱۱کند (کادورث، سازی آن را اع�ل میکشی و منزویبیشرت است و با ستمگری، بهره

ای ساختاری (مانند پدرساالری) متفاوت هاگرچه تأثیر این روابط در نتیجه دیگر نابرابری

است ولی نکته اساسی این است که ورزش به عنوان یک سامانه چیرگی انسان بر جانوران 

ها مجبور به رشکت در و طبیعت وجود دارد. این چیرگی نه تنها در ورزش جانوران که آن

یل جانوری در ورزش ها، مواد و وساآن هستند آشکار است بلکه از راه استفاده از فراورده

 خورد.نیز به چشم می
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 جانوران به عنوان مواد و اقالم 

از اعضای بدن جانوران به عنوان تجهیزات ورزشی، از بدنشان برای تغذیه متاشاگران در 

آور) ها (مانند بختها برای �ایش تیم آن ها و كاریكاتورهای مسابقات ورزشی و از شکل

یعنی  -نوران حتی وقتی مجبور به رشکت در ورزش نیستندشود. بنابراین جااستفاده می

ای در تجربیات آن دارند. برای �ونه، از چرم نزدیک به برجسته  نقش-مرصف و سودآوری

شود استفاده می ١گاو برای تأمین توپ فوتبال برای یک فصل لیگ ملی فوتبال ۳۰۰۰

و در همه   ۲۰۱۴، در سال  ٣سوسیسداگ و  ). برپایه برآورد شورای ملی هات۲۰۱۵،  ٢(یورکابا

، ۲۰۱۵داگ مرصف شد که مقدارش در سال  میلیون هات  ۴/۲۱،  ٤بالهای لیگ برتر بیسبازی

، در جریان مسابقه سوپربال ٥میلیون بود. برپایه آمار شورای ملی مرغداران  ۵/۱۸نزدیک به  

میلیون پوند   ۵/۱۶۲به وزن  میلیون بال مرغ    ۳/۱،  ٦بین کاروالینا پنرتز و دنور برونکوز  ۲۰۱۶

اند در این آمار و دیگر مرصف شد. اگرچه ش�ر جانورانی که جان خود را از دست داده

های جانوری مرصفی حاکی از آن آمارهای مرصفی مشخص نیست ولی حجم باالی فراورده

است که ساالنه میلیاردها جانور برای تغذیه و تأمین خوراک طرفداران ورزش از بین 

 روند.می

رحمی نسبت به جانوران نیز در تجهیزات ورزشی هست ولی تا به چند گزینه بدون بی

امروز هیچ تیم ورزشی استفاده از این نوع کاالها را نپذیرفته است. با این حال برخی از 

های ورزشی کارهایی را برای مقابله با سطح کنونی مرصف گوشت در آمریکا ها و مکانتیم 

های حیوانی از عوامل اصلی تغییر اقلیم چون تولید گوشت و دیگر فراورده اندانجام داده

، محل ٨ها شامل کَپیتال وان فیلد). برخی از این �ونه۲۰۱۴، ٧و همکاران است (هدینس

 
1 National Football League (NFL) 
2 Yurcaba 
3 National Hot Dog and Sausage Council 
4 Major League Baseball (MLB) 
5 National Chicken Council 
6 Carolina Panthers, Denver Broncos 
7 Hedenus, Wirsenius, Johansson 
8 Capital One Field 
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خواری خواری و گیاههای گیاه است که اکنون گزینه ١اصلی تیم ِتراپینز دانشگاه مریلند

دهد. را ارائه می ٢های تازه و ساالد ِبردگیاهی، ظرف میوهداگ مطلق مانند ُحمص، هات

خواری دارند. خواری و گیاههای متنوع گیاه چند ورزشگاه لیگ ملی فوتبال نیز گزینه

هایی مانند همربگر ، گزینه ٤، محل اصلی تیم فیالدلفیا ایگلز٣ورزشگاه لینکلن فاینانشال فیلد

نان بادمجانی را به مشرتیان غیرگوشتخوار خود  یچلوبیای سیاه، تاکوی گیاهی و ساندو

بر این، برخی ورزشکاران برجسته (مانند جو نِیِمث، ونوس ویلیامز، دهد. افزونپیشنهاد می

خواری مطلقشان را با خواری و گیاه های گیاه) نیز رژیم٥و دونده فوق ماراتن، والد ایکسل

 اند.دههدف ح�یت از جانوران و کره زمین ترویج کر 

رسان است، بلکه با مردانگی، تولید و مرصف گوشت نه تنها برای سیاره زمین آسیب

؛ هدینس و ۱۹۹۰، ٦قدرت، نیرومندی و بنابراین �اد پدرساالری نیز ارتباط دارد (ادمز

)، پدرساالری چیرگی ۱۹۹۲،  ٧). در ورزش که دامنه چیرگی مردانه دارد (مس�۲۰۱۴همکاران،  

گذارد. نخست، شکار و کشنت جانوران برای های دیگر تاثیر میسه روش بر گونهانسان به 

عنوان نر نخستین، قدرت خود را نسبت به ها بهگوشتشان، روشی است که در آن انسان

طور که ). دوم و ه�ن۲۰۰۴کنند (کالف و همکاران، های دیگر اثبات میطبیعت و گونه

کنند بلکه این نوع نه تنها گوشت بسیاری مرصف می پیشرت اشاره شد، متاشاچیان ورزشی

). ۲۰۱۴،  ٨مرصف از دیدگاه تاریخی مرتداف با تجربه ورزشی مردانه است (بِِریدی و ونرتسکا

سازی الزم است، مرصف و در پایان، این باور که پروتئین گوشت برای قدرت و ماهیچه

). به ۲۰۰۴، ٩گاناخته است (مکویژه مردان را امری رضوری سگوشت برای ورزشکاران به

چالش کشیدن پیوندهای بین مردانگی و گوشت در ورزش کاری دشوار است چون به شکل 

 
1 University of Maryland Terrapins 
2 Byrd 
3 Lincoln Financial Field 
4 Philadelphia Eagles 
5 Joe Namath, Venus Williams, Vlad Ixel 
6 Adams 
7 Messner 
8 Brady, Ventresca 
9 McGann 
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هایی نیز هست که  هرروی، �ونهعمیقی ریشه در فرهنگ مردانه ورزش دارند. به

، خط دفاعی لیگ ملی فوتبال، رژیم ١ای همچون آرین فاسرتورزشکاران سنتی مردانه

اند. جالب اینجاست که شان را نیز حفظ کردهاری مطلق دارند و توان ورزشکاریخو گیاه 

تصمیم فاسرت برای گیاهخوار مطلق شدن با هر دو نوع تفسیر جنسیتی و نژادی در 

دهد شاید عامل ) که نشان می۲۰۱۴پسند روبرو شد (بِِریدی و ونرتسکا، مطبوعات عامه

 رانه، رسانه باشد.ساال اصلی بسیاری از هنجارهای انسان

آورهای کنند به شکل بختشیوه دیگری که جانوران در ورزش به انسان خدمت می

هایش و این باور آور برپایه ویژگیهای ورزشی است. گزینش جانور به عنوان بختتیم 

شده ). جانوران گزینش۱۹۹۳آورد (اسلویکوسکی، شانسی میاست که �ایش جانور، خوش

که افتخار ورزشی، یا برپایه متایالت تهاجمی و رشورانه و یا به دلیل اینبرای �ایش تیم 

). اگرچه استثنائاتی نیز هست ۱۹۹۴،  ٢شوند (اسلوونکودهند انتخاب میبیشرتی را نشان می

شوند. پیوند بین آور انتخاب �یعنوان بختزیر بهطور معمول، جانوران رام و رسبهولی به

انگیزی قدرمتند باشد چون این توانایی را شکل حیرتتواند بهان میآورشهواداران و بخت

آور برای درآمدزایی ). بخت۲۰۱۰دارد که بر احساس، نگرش و رفتارشان تاثیر بگذارد (کلی،  

شود، کمک مالی است ولی خیلی خیلی کم به جانورانی که از تصویرشان استفاده می

های ی حفظ و بهبود زیست، رشایط و تجربهکند. درحقیقت و در بیشرت موارد، برامی

شود و هواداران نیز آوری هستند، هیچ کوششی انجام �یدهنده بختجانورانی که نشان

، ٣برند، آگاه نیستند (بالتز و راتناسوامیآور رنج میهایی که جانوران بختاز گرفتاری

۲۰۰۰.( 

ها و کاررفته در توضیح ورزش جانوران و استفاده از آنهای بهرفته، �ونههمروی

ساالری است که نیاز عمیق به درک بهرت از ای از انسانشان در ورزش، �ونههایفراورده

ویژه درباره مسائل مربوط دهد. این موضوع بهساالرانه ورزش را نشان میفرهنگ انسان

 
1 Arian Foster 
2 Slovenko 
3 Baltz, Ratnaswamy 
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ای نداشته درست گونهپایدار ورزش که تاکنون توجهی به برابری بین به پایداری و توسعه

کند تا منافع است. بخش زیر پیشنهادهایی به پژوهشگران و اهل فن در این زمینه ارائه می

 های پایداری تلفیق کنند.های طبیعی را در بحثها و ویژگیهمه گونه

 کار آینده دستور 

کشی مسلم منابع در های ناشی از بهرهآسیب  پژوهشگران و شاغالن ورزش در زمینه

ای مسئولیت دارند. چندین پژوهشگر و پژوهش به لزوم بررسی زمینه ورزش، تااندازه

) ولی در ادبیات ۲۰۰۹، ١اند (مانند تیبوزیستی صنعت ورزش پرداختهپیامدهای محیط 

افتادگی یک قلم  شان در ورزش،های طبیعی موضوع درباره نقش اساسی جانوران و زیستگاه 

دهند های ورزشی درباره پایداری اقداماتی انجام میوجود دارد. اگرچه ورزش و سازمان

)، ولی هنوز درباره رویکرد پایداری برابرمحور ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳(ترندافیلووا و همکاران، 

ساالرانه موجود در ورزش پژوهش یا توجه عملی نشده است. ای و فرهنگ انسانگونهبین

های ای، به پژوهش درباره پیچیدگی گونهآغاز و تشویق پایداری برابرمحور بین برای

 ساالری در ورزش نیازمندیم.انسان

اکنون ای، به تغییر ذهنیت و ارزش نیاز داریم. هم گونهبرای خلق پایداری برابرمحور بین

جای برابری. به کنند تا دیدگاهکشی و خودخواهانه عمل میها بیشرت از دیدگاه بهرهانسان

ادامه این نادانی درباره فرهنگ چیرگی انسان بر دیگر جانداران، باید گفت�نی که منافع 

توانند از خود دفاع کنند، همه جانداران را دربرگیرد آغاز شود. جانوران و زیستگاهشان �ی

نند دیدگاه تواها میبنابراین هواداران حقوق جانوران را باید در این بحث گنجاند چون آن

ساالری (مانند تولید، های حفظ انسانجانوران را به بهرتین وجه بیان کنند. برای �ونه، شیوه

توان به محوری) را بدون لحاظ دیدگاه حیوانات �یسازی، سیاست، خشونت و انساناهلی

ساالرانه را بدون دگرگونی در توان هنجارهای انسانچالش کشید. به همین ترتیب، �ی

کند، از بین برد ها را حفظ میداری که آنکشی جاافتاده و ریشه اقدامات و فرآیندهای بهره

 
1 Thibault 
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) اشاره دارد، ش�ر کمی ۲۰۰۹طور که بست (و این نیز به دیدگاه جانوران نیاز دارد. ه�ن

اند هنگام بررسی روابط انسان و غیرانسان، چیزی فراتر از سوگیری از پژوهشگران توانسته

گرایانه خودشان را ببینند. پذیرش دیدگاه جانوران برای درک اهمیت جانوران انسان

های دیگر مایه ناپایداری و هایی که چیرگی انسان بر گونهغیرانسان در زندگی انسان و راه

شود، الزم است. پژوهشگران تعارض در روابط انسانی با یکدیگر و همه کره زمین می

ویژه مواردی که یدگاه جانوران را در کارهای آینده به توانند دخوبی میپایداری به

 دربردارنده پایداری برابرمحور است بگنجانند.

های آن پیوند هست و به همین ترتیب، بین انواع های زندگی و سامانهبین همه شکل

طوری که برای پایداری کلی کره زمین، ایجاد برابری گوناگون برابری ارتباط وجود دارد به

). به زبان ساده، اقدامات و ابتکارهای ۱۹۹۳،  ١ها رضوری است (کالین و کالینین گونهدر ب

ها را برای وجود پایداری تا وقتی برابرمحور نباشد و مردم اهمیت جانوران و زیستگاه آن

). کار کاسپر و همکارانش ۱۹۹۹آمیز نخواهد بود (ارنشاو، انسان تشخیص ندهند، موفقیت

) در سامانه ورزشی بین ۲۰۱۲، ٢رشی؛ کاسپر، فال و مک۲۰۱۴، نو همکارا (کاسپر

های ورزشی دهد که ابتکارهای پایداری اجراشده در بخش دانشگاهی آمریکا نشان می

زیستی هواداران ورزشی تاثیر مثبت داشته باشد. اگرچه تواند بر رفتار محیط ها می دانشگاه

هایی هست که چنین نوران ندارد ولی نشانه این ابتکارهای آموزشی، اطالعاتی درباره جا

های کند هوادارانی که با تیمهای اولیه بیان میتواند به دگرگونی بیانجامد. دادهکاری می

های در خطر کنند، به یادگیری بیشرت درباره حفاظت از گونهورزشی خود هویت پیدا می

، ٣کالوبالدوین و مک-(سارتور  مند هستندهاست عالقهآور آندهنده بختانقراضی که نشان

توانند های ورزشی در جایگاه مطلوب قرار دارند که با آن می). در واقع، سازمان۲۰۱۶

کارزارهایی درباره پایداری برابرمحور با هدف تغییر مثبت برای کره زمین و همه ساکنان 

 آن طراحی کنند.
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 گیرینتیجه

مانندی از ز جانوران در ورزش، توضیح بیاین گفتار با بررسی استفاده و سواستفاده ا

ساالرانه ارائه داده است. با پذیرش دیدگاه جانوران عنوان یک قلمروی انسانورزش به

های اساسی ساالری، شیوههای انسانعنوان روشی برای بررسی و شناخت بهرت رسچشمهبه

مشخص شده است.  های ورزشی حضور فراگیر دارند،که در آن جانوران در ورزش و تجربه

تر پایداری، های گسرتدهای در گفت�نگونهبر آن، با تلفیق پایداری برابرمحور بینافزون

ساالرانه پیشنهاد شده است. در واقع و روشی برای به چالش کشیدن هنجارهای انسان

ای است که حضور جانوران در آن برای شکل شود تایید کرد، ولی ورزش زمینهاگرچه �ی

هرحال، است. به کننده، موضوعی حیاتی بودهن به تجربه ورزش برای متاشاگر و رشکتداد

انسان به شکل سنتی این موضوع را نادیده گرفته چون مترکز اصلی بر شکل دادن، حفظ و 

گونه که اکنون وجود دارد بوده است. به همین ترتیب، جانوران و زایش ورزش آن

اند. با پذیرش اقدامات پایداری ورزش که اهمیت ههای بسیاری دیدزیست آسیبمحیط 

زیست و کره ها، محیطهای جانوری در سالمت و رفاه کلی انسانسالمت و رفاه همه گونه

تواند پیامد چشمگیری در جنبش بزرگرت پایداری کند، قلمروی ورزش میزمین را تلفیق می

 داشته باشد.
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 ۲۳گفتار 

 آب و امکانات ورزشی

 ها حلاستفاده، مسائل و راه

 1کایل اس باندسبه قلم: 

گوید های ضدآب که به ما میبا وجود کوشش آگهی بازرگانی سامسونگ در فروش تلفن

بحث از دید معنای واقعیش که اینجا ارزش بحث جهان، آب بیشرتی دارد (ادعایی قابل

دهد و سازمان درصد آب جهان را تشکیل می  ۵/۹۷نزدیک به  ندارد)، آب شور غیرنوشیدنی  

شوند. میلیارد نفر دچار بحران آب پاکیزه می  ۸/۱،  ۲۰۲۵) برآورد کرده که در سال  ۲۰۱۴ملل (

تر» از این «بحران» ایمن هستند. دانشمندان نباید باور کنیم که کشورهای «پیرشفته 

ساله در مناطقی از جنوب  ۵۰بَرخشکسالی اکنون در آغاز یک اَ کنند که هم بینی میپیش 

). ما در پیش چش��ان شاهد ۲۰۱۴، ٢و همکارانغربی ایاالت متحده آمریکا هستیم (اُلت

که مسئوالن کالیفرنیا برای استفاده شخصی و شهری،  ایم یعنی جاییآغاز این روند بوده

اند مانند جایگزینی هگیرانه اع�ل کردهای پیش محدودیت آبی همراه با دیگر استفاده

 .های قدیمیتوالت

اصطالح «تجاری» که ساالنه های بهویژه ورزشهنگامی که عنارص «مهم» ورزش به

انگیزی نیست. طور قطع، آب موضوع هیجانمیلیاردها دالر سود دارند را در نظر بگیریم، به

شاید هوادارانی که توانند کار کنند. هرحال بدون آب، ورزشگاه و تاسیسات ورزشی �یبه

های توانند شاهد نشانهبینند، میبال را میپاش در حال آبیاری خارج از زمین بیسآب

گالن آبی را که برای تولید   ۶۳۰توانیم به رسعت  آشکاری از استفاده از آب باشند ولی ما �ی
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قعی کلمه رود، یا مقدار آبی که به معنای واکار مییک همربگر مرصفی یک فرد هوادار به

). این بدان معنا ۲۰۱۶شود را ببینیم («بحران آب شیرین»،  های ورزشگاه خارج میاز توالت

نباید هنگام متاشای مسابقه تیم محبوبش از خوردن همربگر نیست که یک هوادار معمولی  

زیست، توجه به استفاده زیاد آب به وسیله لذت بربد ولی در ارتباط بین ورزش و محیط

ورزشی بسیار مهم است. گرچه این چیزی است که بیشرت مردم هرگز در نظر  امکانات

گیرند ولی برای پایداری بلندمدت امکانات و جوامع، بسیار مهم است. بنابراین هدف �ی

ها، های استفاده از آب در اماکن ورزشی و ورزشگاهاین گفتار، تاکید بر برخی روش

آب توسط تاسیسات ورزشی، و چگونگی حرکت همه   های ناشی از استفاده زیاد ازدشواری

 ما برای اصالح این مسئله است.

ای اصلی در آمریکا حرفه   برای دستیابی به این هدف به شکل ساده، من بیشرت بر ورزش

کنم. هایی از لیگ ملی فوتبال و گلف و استفاده از آب در تاسیسات مترکز میبا �ونه

ین است که برای �ونه، به مقدار آبی که برای ساخت یک منظورم از مرصف اماکن ورزشی ا

کنم بلکه بر اشیایی که در جاهای ورزشی با آن روبرو پیراهن ورزشی الزم است، توجه �ی

 شویم متمرکز هستم. با توضیح پیوند بین آب و ورزش در سطح کاربردی بسیار پایهمی

کنم، از راه از آب بیشرت بحث می کنم، سپس درباره مشکالت مربوط به استفادهآغاز می

کنم، و با ارائه برخی از های کنونی را روشن میحلموارد پژوهشی کوچک، برخی از راه

 برم.توانند در پیش بگیرند، بحث را به پایان میهای ورزشی میهایی که سازمانحلراه

 پیوندهای فراوان بین آب و ورزش

های گوناگون است که آب در تی از روش واقع هدف از این بخش، معرفی فهرس در

هایی را شود. در بخش بعد، �ونهبرداری از امکانات و رویدادهای ورزشی مرصف میبهره

ها برای تعدیل مرصف آب ارائه خواهم کرد. اکنون، کار ما این نیز درباره اقدامات سازمان

کند» را در نظر های گوناگونی که آب در تاسیسات ورزشی «عمل میاست که همه روش
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ها توجه خواهد شد، سطح بازی، بگیریم. نکات اصلی تعاملی که در اینجا به آن

 های بهداشتی، و دکه خوراکی ورزشگاه/مرصف است.پیرامون/زیباشناختی، رسویس 

ترین چیز برای یک فرد عادی، سطح بازی است که هنگام رسوکارداشنت با آب به آسان

گردد و ها به سویش برمیکه نگاهطوریترین عنرص است �ایان کند. این مورد،آن فکر می

دهند در بهرتین سطح ممکن اند که به ورزشکار امکان میها طوری طراحی شدهورزشگاه

گذارد تا بتوانند بر بازی تکه در اختیار هواداران میرشکت کند؛ از سوی دیگر، �اهای یک

شدت های بازی بهکنندگان، زمینزی برای رشکتمترکز کنند. برای ایجاد بهرتین سطح با

که برای �ونه، نیک هانسن با شوند. آب برای سطح بازی الزم است به طوریآبیاری می

 نویسند: ) می۲۰۱۵( ١تواوریسایکلداچ 

). اگر هر ۱۶۰در  ۳۶۰پای مربع مساحت دارد ( ۵۷۶۰۰یک زمین لیگ ملی فوتبال 

هزار گالن آب  ۳۶، این اندازه زمین نزدیک به اینچ آب برای کل زمین مرصف شود

های کنار زمین نیز یعنی آب بیشرت). برای روشن کردن موضوع، اگر الزم دارد (چمن

خانواده ه�ن  ۲۶گالن آب در هفته مرصف کند،  ۱۴۰۰خانواده چهارنفری ش� 

د کند، مرصف خواهنحجم را که یک زمین فوتبال برای یک بار آبیاری استفاده می

 ).۳کرد (بند 

هزار تا یک میلیون گالن آب در  ۱۰۰بر این، یک زمین گلف معمولی در تابستان به افزون

). این مقدار ۲۰۱۶، ٢هفته نیاز دارد تا پوشش گیاهی خود را حفظ کند (اتحاد کارایی آب

هزار  ۱۶آب، عدد هنگفتی است که یک صنعت چندین میلیارد دالری با داشنت نزدیک به 

). ۲۰۱۵،  ٣کند (آسوشیتدپرسزمین در رسارس دنیا مرصف می  ۳۴۰۱۱زمین گلف در آمریکا و  

های گوناگون وجود دارد و جلوتر من درباره برای پایش مقدار مرصف آب، روش

 بحث خواهم کرد. ٤های موردی از دنور و پاینِهرست پژوهش
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نند پوشش گیاهی پیرامون های زیباشناختی نیز دارند ماها و تاسیسات، جنبه ورزشگاه

های بهداشتی. پوشش گیاهی بسته به زمین گلف تر، رسویس زمین گلف و از همه مهم

مشخص، آشکارا متفاوت است و من درباره کاهش مرصف آب در پژوهش موردی بعدی 

تر هستند و نقش های بهداشتی بسیار مرتببحث خواهم کرد. از سوی دیگر، رسویس 

های کنند. مقررات رسویسی آب ورزشگاه یا تاسیسات بازی میبزرگی در مقدار مرصف

طور کلی نسبت عدد افراد به ها و کشورها فرق دارد ولی بهبهداشتی در شهرها، ایالت

ترین رویداد ورزشگاه یا کنندگان، و رایجشده رشکتبینی ، ش�ر و جنسیت پیش توالت

، یا کنرست). برای �ونه، جان، شیرد، و گیرد (مانند مسابقه، بازیتاسیسات را در نظر می

های ها، کدهای مقررات توالت) در کتاب خود درباره طراحی ورزشگاه۲۰۰۷( ١ویکری

کنندگان به شکل کنند. اگر محل، بیشرت برای برگزاری کنرست، و رشکتبریتانیا را ارائه می

اسیسات زنان به مردان ت  ۱:۱ش�ر برابر زن و مرد باشد، قانون عمومی این است که نسبت  

شده بینی اصطالح «برابری توالت»، با زمان انتظار پیشوجود داشته باشد. در نیویورک، به

های نیویورک مشیگر تنوع مع�ری، درباره خط، پژوهش٢شود. کرتین آنتنیگیری میاندازه

بال بحث های فوتهای بیسبال و ورزشگاههای بهداشتی به پارکدر مورد افزودن رسویس

زنان به  ۲:۱دسرتس باید نسبت  های بهداشتی درگوید که در تعداد رسویس کند و میمی

، ٣برابر مردان است (برنچ ۲مردان وجود داشته باشد چون میانگین استفاده زنان از توالت 

است یعنی هرچه مردم در صف رسویس ). این موارد با توجه به محصول طراحی شده  ۲۰۰۹

های جدید شان بیشرت خواهد بود. بنابراین ورزشگاه معطل شوند، تجربهبهداشتی کمرت

شود مردم با کشیدن سیفون توالت، آب کنند که باعث میهای بیشرتی اضافه میتوالت

بیشرتی مرصف کنند. برآورد شده که در یک زمین گلف، هر بازیکن در هر بازدید بین یک 

 ٤تواو). برپایه برآوردهای کانرسواچ۲۰۱۶ایی آب،  کند (اتحاد کار سیفون آب مرصف می  ۳تا  

که کنند در حالیگالن آب مرصف می  ۷تا    ۵/۳های قدیمی در هر سیفون بین  )، توالت۲۰۱۶(
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گونه که بعدها توضیح داده رسد. ه�نهای جدید به یک گالن میاین مقدار در توالت

اقتصادی ناشی از تغییر به های جدید دارند به سود خواهد شد، بسیاری از ورزشگاه

 برند. های کاراتر پی میتوالت

کند. از تولید دکه خوراکی ورزشگاه جای دیگری است که آب بسیاری مرصف می

گونه خوراکی و آشامیدنی گرفته تا شسنت ظرف و چیزها، آب عنرص حیاتی برای این

ین دکه خوراکی و ترین ارتباط بشده شاید روشنبندیجاهاست. خرید و مرصف آب بسته 

میلیارد دالر فروش    ۱۰شده ساالنه بیش از  بندیمرصف آب باشد. در آمریکا صنعت آب بسته

شده و آب بندیبر آب بسته ). افزون۲۰۱۳شده، بندیاملللی آب بسته دارد (انجمن بین

و  های گلف در بیشرت موارد نوشگاهکاررفته در تولید همربگر که پیشرت اشاره شد، زمینبه

های گلف از آب در ) جزییات چند روش که باشگاه۲۰۱۶رستوران دارند. اتحاد کارایی آب (

 کنند را توضیح داده است:سازی خوراک استفاده میآماده 

که در ظرفشویی ها و پیش از آنشستشو برای شستشوی ظرفشیرهای اسپری پیش

کنند. شیرهای آب مرصف میلیرت در دقیقه)    ۱/۱۵گالن در دقیقه (  ۴قرار داده شوند،  

لیرت در دقیقه) استفاده  ۵۴/۴گالن در دقیقه ( ۲/۱اسپری جدید و کارآمد تنها 

شده، صدها گالن در های مرصفتوانند بسته به حجم و نوع خوراککنند و میمی

 جویی کنند.روز رصفه

ند توانشوند و میسازها در خدمات خوراکی و آشامیدنی به فراوانی یافت مییخ

آوری مقدار بسیاری آب مرصف کنند یعنی بسته به مدل و  طور شگفتبه

کیلوگرم) آب برای تولید هر پوند یخ  ۲/۸تا  ۹۱/۰پوند ( ۱۸تا  ۲تنظی�تشان، بین 

تواند کار هوایی میهای خنککار آبی با مدلسازهای خنک تولیدی. جایگزینی یخ

 ).۱۶‐۱۵جویی چشمگیری کند (بند در مرصف آب رصفه

 

ها اکنون با توجه به این نکات کلیدی، به برخی از مشکالت ساختاری و چگونگی بررسی آن

 رسم.می
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برداری با توجه به موارد گذشته مدیریت آب در ورزش که پیشرت گفته شد، هنگام بهره

شود. در بیشرت موارد، مسائل ساختاری ورزشگاه یا تاسیسات مقدار بسیاری آب مرصف می

های بعدی، من برخی موارد تواند بر فعالیتش اثر بگذارد. در بخش پیرامونی ورزشگاه می

های ها در دنور، و مدیریت زمینفرانسیسکو، ایجاد زیرساختمربوط به خشکسالی در سن

 گلف در پاینهرست را توضیح خواهم داد.

 فرانسیسکو و خشکسالی کالیفرنیاسن

فرانسیسکو جدید تیم سن عنوان محل میزبانی به ۲۰۱۴سال  در ١لویوقتی ورزشگاه 

نامه فوتبال بود که گواهی ملیلیگ شده گشایش یافت، نخستین ورزشگاه ساخته ٢ارس۴۹

 ). این ورزشگاه۲۰۱۶، ٣ترکطالیی راهربی انرژی و طراحی محیطی (لید) را داشت (گرین

، ٥لندنجامعه  منابع  شد (شبکه  وصل    ٤سانتاکالرا  رآب شهبازیافت  هنگام ساخت به سامانه  

برابر خشکسالی مقاوم کرده و بدین ترتیب در  شکل اصولی) و با این کار خود را به ۲۰۱۶

شده در ورزشگاه، استفادهدرصد آب  ۸۵دهد. از سوی دیگر، �ی آبی را کاهشدیگر منابع 

به  بهداشتی سبز و رسویس مربع بام فوت هزار  ۲۷بازیافتی است و برای آبیاری در آب 

 رود. این مساله با توجه به کمبود گسرتده آب در کالیفرنیا موضوعی حیاتی است.کار می

 تواند به رواناب، کاهشمی ای از واژه «خشکسالی» وجود دارد وچندگانه هایتفسیر 

ویژه اشاره داشته باشد (دپارمتان   دفه  شده برای یکآب استفادهساالنه یا کمبود    بارندگی

خشکسالی تأثیر توانند بربراین، عوامل گوناگون می). افزون۲۰۱۵، ٦آبی کالیفرنیا منابع

تاریخی این موضوع هستند. های  کشاورزی که متهمهای  جمعیت و الگو  جاییبگذارد: جابه

که خشکسالی را باید گوید ) می۲۰۱۵ا (آبی کالیفرنی منابعمورد کالیفرنیا، دپارمتان درباره 
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در اولویت نخست است  موضوعشناختی یا میانگین رواناب بررسی کرد. این ازدیدگاه آب

 شود خشکسالی به مناطقو بلندیش باعث می و گوناگونی پستیایالت  چون گسرتدگی

 شود.ای محدود ویژه 

است.  خود جلب کردهها را به سانهزیاد ر  و توجه  کنونی، بسیار گسرتدهخشکسالی 

کرده رویدادهای خشکسالی کنونی فراهم  ای درباره  گسرتده زمانی    ) خط۲۰۱۶(  ١نیوز دیپلی

شب دیگر، خشکسالی در یک  گفته    شود. بهآغاز می  ۲۰۰۸و    ۲۰۰۷های  کم سالکه با برف  

ی خشکسالی متوسط، به سو  غیرعادی به دهد. یعنی این ایالت از حالت خشک�ی رخ

رفته است.  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۱های سال خشکسالی شدید، و سپس به خشکسالی استثنایی بین

ایالت تاریخی رواناب در  براین، کالیفرنیا در خشکسالی کنونی خود شاهد کاهشافزون

اند (دپارمتان منابع برابر شده ۲های کشاورزی زیر کشت بادام زمین ۱۹۹۳بوده و از سال 

انجامیده که با وجود بارندگی رویدادها به رشایطی  ). پیامدهای این۲۰۱۵آب کالیفرنیا، 

شدید قرار دارد.   درصد ایالت در خشکسالی   ۶۰کنون  ، «تا۲۰۱۶سال  برف در  و  بسیار باران  

آبریز و  هایکند، حوضهمی پنجه نرم و پنجم دستکه ایالت با خشکسالی سال حالی در

 ).۲، بند ۲۰۱۶، ٢اند» (کستیرکوناجوری کاهش یافته شکل آبی به اری از ذخایر بسی

کلی در طور کرد که به لوی را فراهم و رضوری برای ورزشگاهموضوع زمینه الزم  این

ارس در ۴۹آب، پیرشو شود. برای تیم طور ویژه در حفاظت زیستی و بهپایداری محیط

بازیافتی  شده از آباستفاده درصد کل آب  ۸۵که بود  طوریم اینلوی، این تصمورزشگاه 

) ۲۰۱۶( ٣زیست محیط آموزشملی گونه که بنیاد آید. ه�نکالرا میدره سانتاآبی  ناحیه

 دهد:می توضیح

صنعتی  و تجاری هایها، ساخت�نخانه آبراه از (آبی که شده، پسابیآب بازیافت

کنند تا آب می  اشهای چندگانه تصفیهروش  آب با  مسئوالنکه    است  رود)بیرون می

لوی برای آبیاری  ورزشگاه شده دربازیافت کنند. این آب شده تولیدبسیار تصفیه 
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 هایرسویس   ورزشگاه و  سازیورزشگاه، رسماسازی، خنک   سبز  ورزشی، بام  هایزمین

 )۸رود. (بند کار میبهبهداشتی 

های تجاری بابت منظرسازی، ماشینهای  و بخشساکنان  همه    کالرا بهسانتااین، شهربرافزون

) که ۲۰۱۶دهد (شهرسانتاکالرا،  کم، تخفیف میبازیافتی با هزینه  تجاری و آب    شوییظرف

دست فتی بهبازیاآب  کارگیریآنی هم از به ارس، سود اقتصادی۴۹که تیممعناست  بدین

 :کندمی برآورد ۲۰۱۵در سال  ١تجاری در نرشیه مع�ری طور که گزارشیآورد. ه�نمی

 زمین بهداشتی و آبیاری هایتازه برای رسویس آب از رضورت استفاده با حذف

دردسرتس  ابسپ آسانی ازمناطق، ورزشگاه بهسبز و دیگر هایطبیعی، بام چمن

 ویژه در موضوع به این ؛دهد تازه را کاهش آب ابعکه مناین کند بدونمی استفاده

. برپایه شودبه آن می ایویژه توجهموضوعی است که کالیفرنیای دچار خشکسالی 

سال  آب در میلیون گالن ۴۲ از سامانه بیش ورزشگاه، این آب برآوردهای ارزیابی

 )۵بند  ،۲۰۱۵، ٢افتد»می شده آب، پیشسامانه اصالح. («کندجویی میرصفه

 که نسبت  دارد  هاسینک و  ها  جریان برای توالتکم  بهداشتی، ابزار  هایورزشگاه در رسویس 

 زیست،محیط آموزش ملی (بنیاد کندکمرت مرصف می درصد آب ۴۰آن،  سنتی ه�نندبه 

ورزشگاه در  داشنتکلی دارد. اگرچه  هایهزینه  بسیاری بر موضوع پیامد ). این۲۰۱۶

های دارد ولی سازمان آن گام آن به نداشنت بزرگرتی نسبت زیستی سانتاکالرا پیامد محیط 

مدت در بلندو  سانتاکالرا را کمرت    طبیعی دره   فشار بر منابع  گرفته تا  پیش  ای را درچندگانه

 کند.نیز پول ذخیره 
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در  یورزش بازی مسووالن رطوبتی: زمین برای حسگرهای یزیرساخت

 ١هایورزشگاه مایل

فوتبال از آِن  های بهرتین زمیناز  آب دارد ولی یکی لوی حسگرهایاگرچه ورزشگاه 

آوری بسیار که فن است ٢های در دنورمایل مسووالن ورزشی در ورزشگاه بازیزمین 

ورزش  کنند از سوی انجمنبازی میدر آن  ٣برانکاس دنوربازی که تیم  پیرشفته دارد. زمین

ای» حرفهآمریکایی» و «بهرتین زمین فوتبال ای فوتبال حرفه ، «بهرتین زمین ٤مدیران چمن

جایزه گروه متفاوت برنده   بازی در دو  که یک زمین  بار استنام گرفته است. این نخستین  

خاک کارگیری حسگرهای رطوبت  به) و در ارتباط با  ۲۰۱۶، ٥دسو  ورزشیهای  شده (سامانه

برانکاس،  زمین  ، مسئول چمن ٦کوساب  راس  هوادار از   زمین نیز بسیار پیرشو است. وقتی یک

 خواست چنین گفت: ها توضیحبازیفصل شده زمین در درباره مقدار آب استفاده

منبع  دانید آبکه می طوره�نبسیار!  آب و کوشش گالن میلیون ۲به  نزدیک

از و  گیریمجدی می را خیلی این مسوولیت ما غرب است و باارزشی در بسیار

به دقت، کنیم تا می استفاده هاروشبسیاری از دیگر خاک و  های رطوبتحسگر 

ی ارایانه آبیاری ترین سامانهپیرشفته  و کنیم. جدیدترین آبی چمن را مشخص نیاز

آن به دیگر  هرجای خانه یا از شهایبرنامه برای اجرایکه  داریمدر اختیار را 

کنم.   از خانه قطع  آبیاری را  توانمببارد می  کار، باران  از پایان  دارم. اگر پس  دسرتسی

 خیلیبرای حفظ آب کنیم و میرعایت دنور را  آبیاری هایهمیشه محدودیت ما

 ).۴۳ بند ،۲۰۰۵ اب،سکنیم (کو میکوشش 
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ویژه مهم هستند به  موارد بسیار همه رطوبتی در هایحسگر گوید می ابسکو که گونه نآ 

 دچار کرده  مناطق را به بال  که خشکسالی بسیاری از  جایییعنی  آمریکا    غربی  هایشبخ  در

 . هاستیمشخط اصلی بخشآب، که  هاست) و سده۲۰۱۴ همکاران، و 1لتاُ (

است. بسیاری برای آب بوده  ا همیشه تقاضایآمریکغربی  هایحقیقت، در بخش در

پی گرفته سیسیآمریکا، از میمرکزی  های  آب در بخشبا وجود رشایط بسیار سخت و نبود  

به هایی برای دسرتسی کلرادو، مردم راهو تگزاس، اوکالهاما، کانزاس، نرباسکا های تا دشت

کمبودها با برای چیرگی بر این  ). کشاورزان۱۹۸۱، ٢، وب۲۰۱۰کردند (ُسلِِمن، آب پیدا می

های آبیاری آبریز رودخانه، سامانهدادند تا در نزدیک حوضه می هایی تشکیل یکدیگر تیم 

 که به  سهامی بودآبیاری مانند یک رشکت  های  ). در این رشایط، سامانه۱۹۸۱بسازند (وب،  

کردند میروش با هم کار منطقه با این  داد. مردممیرا  آب حق سهمیهو عضو، اجازه  هر

خودش زندگی را  تواند با محصوالتشود و میشوند از هر خانواده ح�یت میتا مطمنئ 

نکشید چون ثرومتندان روش اشرتاکی خیلی به درازا ). بدبختانه این ۱۹۸۱بگذراند (وب، 

را در دست  کنرتل آب آب را هم بخرند، پس توانند زمین بلکهتنها میکه نه کردندفکر می

آب را آغاز کردند یا آن را  خود، انحصارگرایی استفاده شخصیداشتند یعنی برای خود نگه 

 ).۱۹۸۱فروختند (وب، به کشاورزان می

قانونی مانند قانون  داشت از راهکه دوست که زمین برای هر کس  جالب اینجاست

به آب آبیاری را ثرومتندانی  بود ولی دسرتسیشود رایگان ساکن  کشاورزی در جاییزمین 

). در ۱۹۸۱کردند (وب، میداشتند از فروشش به کشاورزان سود بربند کنرتل  که دوست

). ۲۰۰۹،  ٣کرد (گِلِِننمی  بار آب را هدایت  جاهایی مانند کلرادو، مالک کسی بود که نخستین

نفر  اگر آب کافی برای همه کشاورزان نیست، قانون «حققانونی در پیش گرفته شد که «

اصلی بران گونه حق آببَران شود تا بدینبردن دیگر آبآب تواند مانعاست» میاول 
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، ١کُرزآبجوسازی  بزرگی مانند رشکت هایکار به سازمان). این ۲۰۰۹محفوظ مباند (گلنن، 

قانون آب شوند. اینشکلی کارا مالک  داد تا بهازه  اج کارانبزرگ ثرومتند و معدن  کشاورزان

را  ٢الاوگالهعظیم  هایبه آبخواناجازه دسرتسی  ۱۹۴۰که فناوری در دهه پابرجا تا زمانی 

 ).۲۰۰۹شد (گلنون، داد، همچنان حفظ می

فروش   و  که خریدبود    داد اینمفت به ثرومتندان میرا  از قوانینی که آب    نتیجه بسیاری 

). انجام بامهارت این کارهای آبی از راه ۲۰۰۲کرد (گلنن،  را تشویق می  اقتصادیمعامالت  و  

مختلف به ایجاد یک سامانه  خصوصیگوناگون و از سوی مالکان  های کشاورزیزمین

خصوصی آب را داد هر مشرتی مقدار بهپرداخت در برابر استفاده انجامید که امکان می

آب،   ویژهتر، اختصاص مقدار  نویسد: «از همه مهم) می۲۰۰۲که گلنن (گونه  د. آنکن  مرصف

مشرتک   را از یک منبع  آن آب،متلک  پیشین  کرد و آموزه    مانند طال یا الوار تبدیلشبه کاالیی  

اصولی، هر شخص یا رشکتی که بر آب چیرگی  شکلخصوصی تغییر داد». بهمالکیت به 

سامانه  کنونی آب، این کنرتلش سود بربد. برای شناخت گفت�نتوانست از مییافت می

شدن آب کند حیاتی است. در آن زمان کاالییمی را به کاال تبدیل شخصی که آبمالکیت 

مند شدند مانند مورد مشخصی از سودش بهره رویه از آن انجامید و افرادبی به استفاده

و جهانی بودن در کنرتل آب آمریکا برای قدرت دیگری از توانایی  ه. این سد گوا٣سد هوور

 ).۲۰۱۰زمین بود (ُسِلِمن، 

دارد. کمبود آب در کلرادو، نقش گری امروزه هنوز هم این نوع تسلط و مسائل تصدی 

رشد جمعیت نسبت ، به ۲۰۱۳درسال  ٤لوپرهیکنهای فرماندارش جان گفته دستکم برپایه 

بوت کردیم (استیمبحث درباره کالیفرنیا  ای متفاوت از آنچه کهشود، یعنی تا اندازهیداده م

 در غرب را ترسیمتری از کمبود آب ) تصویر گسرتده۲۰۱۰( ٦). زیلینسکی ۲۰۱۳، ٥پایلوت
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اقلیمی است. دنور بیشرت آبش را از رواناب سدها، آبیاری و دگرگونی  کند که دربردارنده  می

که پیشرت گونه ). ه�ن۲۰۱۶، ١آورد (دنور واتردست میراکی بههای ها در کوهبرف ذوب

منطقه  تواند بر مقدار آب دردسرتس یکو هوا میمرتبط با آب شد، روند الگوهای گفته 

 پایش دقتمرصفیش را به های باید مقدار آبمشخص اثر بگذارد. بنابراین ورزشگاه مایل

 کند.

). ۲۰۱۵، ٢کرد (سوانسنبازی خود را کامل بازسازی ، تیم برانکاس زمین ۲۰۱۵سال در 

اش کرد که ایدهجدید نصب  خاک، یک سامانه گرمایش  مناسب    این سازمان برای حفظ دمای

زند و می زمستان یخشکل معمول در  خاک بود یعنی بخشی که به زدگی از یخجلوگیری 

موضوع هم  ) و این۲۰۰۵دارد (کوساب، نگه می ها را پایینود، هزینهخنوبت  بهسامانه 

جدید،  رسچشمه آبیاری ۵۶براین، سازمان در کند. افزونمی از آب کمک استفادهبه 

 را آغاز   ٣چمن توروسیم حفاظت  حسگر بیاستفاده از سامانه    ۲۰۰۸و از سال    گذاریرسمایه 

دور رطوبت، ردیابی از راه  موضوع  ). این۲۰۰۹،  ٤ورزشیزمین  مدیریت  کرده است (کارکنان  

گرمایش سامانه    توانند آبیاری و وابستگی بهمی  ها با ردیابیسازد. آننور و دما را شدنی می

دار ها دوستهمه اینها را کم کنند که و هزینهدهند، روند زمانی را ردیابی  را کاهش

 زیست است.محیط 

 گلف: پاینهرست ینمدیریت زم

 های کوچک هستندسازگانگلف، بومهای که زمیناین با اذعان به  ٥اینرتنشنالآدبن 

 طراحی اعتباری برای اینرا ایجاد کرد. این برنامه  آدبن برای گلف پناهگاه برنامه تعاونی 

گلف  های وحش که زمینحیات های طبیعی ارزشمند و زیستگاه شده است تا «مناطق 

نهفته در بار زیان دهد، کارآیی را بهبود بخشد، و پیامدهای کنند را افزایشمیفراهم 
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شناختی شناخت پیامدهای بوم.  خود برساندمقدار  کمرتین  گلف را به  های  ای زمینهفعالیت

ایالت و کشور زیستی، برای اقتصاد یک پایدار از نظر محیطهای گلف و اقتصادی زمین 

دیگر در دنیا رصف   به هرگونه ورزشبیشرتی نسبت  است. در گلف، هزینه    موضوعی حیاتی

میلیارد دالر تولید کاال   ۸/۶۸، صنعت گلف  ۲۰۱۱). در سال  ۲۰۰۶،  ١ایتشود (ویلر و نور می

کند ) برآورد می۲۰۱۲اینرتنشنال (آی آر ). اس۲۰۱۲، ٢اینرتنشنال آی آرو خدمات داشت (اس

آن مانند به  با درنظرگرفنت صنعت وابسته  ۲۰۱۱گلف در سال  پیامد اقتصادیکه کل 

انگیز اعداد شگفتاست. اگرچه این    دالر بودهمیلیارد    ۸/۱۷۶گردشگری با هدف مسابقات،  

براین، درصد کاهش دارند. افزون ۴/۹، ۲۰۰۵سال  به گزارش هستند ولی درحقیقت نسبت

یافته  زمین کاهش ۱۵۷۵۱به  ۱۶۰۵۲، از ۲۰۰۵به سال آمریکا نسبت گلف  هایش�ر زمین

 است.شاید کمرت هم شده  ۲۰۰۸ی سال به رکود اقتصادو امروزه این رقم با توجه 

زیست سودمند سود و نگرانی درباره این گلف که مدیریتش به حال محیط  این کاهش

انجامیده  ٣آمریکا گلفهای زمینرسپرستان  زیست انجمنبخش محیطنیست، به تشکیل 

فهرستی   هگلف است. این همکاری توانستهای  زمینکه درحقیقت، مشارکت بین رسپرستان  

زیستی  پایدار محیطهای  سمت و سوی فعالیتکوشند به  هایی را فراهم کند که میاز زمین

اقتصادی پیرشان آن، منافع  که نیرویاست هرحال، گلف همچنان تجارتی حرکت کنند. به

ها هامالک، رسانگزاران یاری، رسمایهو مه�نگردشگری گلف، بخش های گزاران زمینرسمایه 

 .آی.آر. خود هستند (اسسود که با مشارکت در آن خواهان بازگشت  و بازرگانانی است

سبز  آمریکا و بخشگلف  هایرسپرستان زمین ). بنابراین اگرچه انجمن۲۰۱۲اینرتنشنال، 

کنند های پایدارسازی این صنعت را ارزیابی میپیوسته روش به شکل ٤آمریکا گلف انجمن

زیست سود کار یعنی محیط دهد که برای اصل پایداری باید نشان  گونه تصمی�تینولی ا

 کم اثر منفی ندارد.دارد یا دست
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محلی برای های سازگانمالی و مبارشت بومجویی ها و رصفهافزون براین، هزینه 

مستقیم    تواند ارتباطهستند. این کوشش میزیستی الزم  اقتصادی و محیطاقدامات پایداری  

مهمی برای گردانندگان زمین گلف داشته باشد که عامل با برندسازی و بازاریابی یک زمین 

که از نظر اقتصادی گیرد  گلف تنها تصمی�تی می  تر، یک مسوولدقیق  گلف است. به بیان

وضوعی زیستی، مپایدار محیط زمین  نوآورانه در بازاریابی یک  های  دارد و ایجاد روشتوجیه  

 زیستی با مترکز بر منافعپایدار محیط  گلف  مالی است. یک زمینحیاتی در حفظ موفقیت  

ها را شناسایی کند که ارزشتواند هویتی را پدید آورد  و رفاه میو سالمتی  طبیعی    زیستگاه 

 رقیب مشخص های گلفرا از زمینکه خود و به اعتبار مشرتی بیافزاید، درعین حال 

تواند کارش در ماند و میمیکند که صنعت مانا  می  سازد. همچنین این موضوع تضمینیم

 دهد.در کل ایالت را ادامه  و تجارتافزایی به جوامع ارزش

برد که میکند که «گلف از این انگ رنج می خاطرنشان ١گلف زیستی محیط مؤسسه

رسپرستان  گذارد» (انجمنزیست میمحیطمنفی بر تنها هوای نخبگان را دارد و ردپای 

زیست که گویا گلف با محیط). مشکل اینجاست ۶، ص ۲۰۰۷آمریکا،  گلفهای زمین

 ناسازگار است:

بیشرت را  توجه است و بسیاری آنبحث قابل موضوع گلفها بیشرت وقت 

 و ناسیشبوم اقتصاد، در کننده برجستهدانند تا مشارکتمنابع می هکنندمرصف

تصویر،  یافته، بهبودکاهش ی، هزینهمدکارآ شامل بهبود آن مرتبط با  منافع جامعه.

یک پیروزی ؛ یعنی  زیستی استمحیط  کاهش پیامد   و  افزاییازی، ارزشب  متایز، ترویج 

 ،٢گرین نس ی(اکسپر کار و اصل بازی، سبزها، جامعه، سیاره  خودِ شامل همه  برای

۲۰۱۴.( 

د. داشته باشنتازه    و  بلند  اند تا چمنداده  تغییرطوری  را    خودکنون منظر  سنتی تا  هایزمین

و  کوددهی هایروش گیاهان و با وارداتسعی دارند  هازمیناین از  نتیجه بسیاری در
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پدید  یشادابمحدوده چمن کوتاه  ،های گوناگونروش زیاد و دیگر ، آبیاریفرشده کاشت

جامعه  اعضای این، بین دهد. افزون برمی عملیات و نگهداری را افزایش آورند که هزینه

 شناختی و استفادهبوم  آسیب مسوولای  اندازهگلف تا  هایکه زمینوجود دارد  برداشت    این

 2آب در یون اجرایی اتحاد کارایی ، مدیر1دیکنسون آنکه مری طورآنآب هستند.  زیاد از

 ند، واکنشنک آب را کم شود مرصفمی جامعه خواستهمردم  «وقتی از: نویسدمی )۲۰۱۲(

 زیاد مرصف خیابان دارد آب گلف پایین گویند وقتی زمینکه می این است شانمعمول

 زمین که یک  ۲ ش�ره نهرستی). بنابراین پا۱۴(بند را بکنم» کار این نخواه من از ،کندمی

را دالری  میلیون ۱۱ احیای برنامه ش�لی است، یک نهرست کارولیناییپا تاریخی در گلف

و  ۲۰۱۴ سالدر زنان  و مردان مسابقات میزبانیپیش از ). ۲۰۱۴ ،3(پیلر  گرفت پیش در

 هدف های پایداریشد، جنبه نوشته ۲ ش�ره نهرستیاحیای پا برنامهدر آغاز، که  هنگامی

 برجسته خود و زیبا که زمین به گذشته بود اینتنها  هدف). ۲۰۱۲ ،4(فرن بودننخستینش 

) و ۲۰۱۲ (فرن، برگشت منافع بر مردم، سیاره و سوی مترکز حال تغییر به هر گردد. بهاز ب

 طبیعی گلف به وضعیت زمین  ،طبیعی عنارص معرفی با :بود سادهی نتیجه چیز  و قصد

تر پهن های چمن کوتاه  محدوده  برمودا،  چمن  هایجای زمینیعنی به  این  گشت.برمی  خود

 گیاهی شنی با پوششهای محدوده ومانند گذشته نبود  چمن دیگر بخش زمین شدند و

شده آبیاری که محدوده است بخش آن برای این مهم نکته). ۲۰۱۲ (فرن، شد لیکمتبومی 

 رسچشمه آبیاری ۱۱۰۰از  زمین بیش اینزمانی یافت.  آکر کاهش ۴۵ به ۸۵ نزدیک به از

 دهندمی پوشش چمن را هایزمین آنی از دارد که نیم عدد ۴۵۰تنها داشت ولی اکنون 

 ).۲۰۱۲، (فرن
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عمیق  ش�لی، پژوهشیکارولینای ایالتی پژوهشگر دانشگاه  ١کارلیدکرت دنیشا ست

موضوع دلیل به گلف انجام داده است. وی در آغاز به این های زمیندر  درباره دگرگونی

داشت (فرن، شناختی را به دنبال خواهد بومداشت که پذیرش این رویکرد تغییرات عالقه 

 کارلیش�لی، ست ایالتی کارولینای در دانشگاه ایداریمسائل پعنوان پیرشو در ). به۲۰۱۲

 نویسد: می

فراگیری  هایبه دگرگونی زیستی داردمحیط آگاهی آب و اقتصادی، کمبود رشایط

 منابع و کاهش ورودی برایای گسرتده  هایانجامد. کوششگلف می صنعت  در

خود  پیرامونی و گلف با محیط طبیعی هایزمین تلفیق مرتبط با آن و هایهزینه 

 ).۵۷، ص ۲۰۱۲، (فرناست  انجامدر حال 

کارلی نویسد، ست) می۲۰۱۴( که پیلرطور نو آ کند می بررسی و را پایش تغییرات وی این

 :دانشجویانش و

 نهگو  ۸۰ از بیش برداری ازفهرستبرای سال  ۳، گلف تاریخی هایمینبا رفنت به ز 

 به خواب  شوند وکردند گیاهان وقتی شکوفا می  مشخصوقت گذاشتند و  بومی    گیاه

دادند   نشان نهرستیپا  مسووالن  و  �رانعبه م  ها راآن  هستند و  شکلی  روند چهمی

 ). ۸ (بند کنند دارند انتخاب که دوست تا گیاهانی را

که  بود داد. امید این بسیار تغییر گلف را نگهداری زمین الزم برای آب تغییرات مقدار این

 باشد. داشته بومی رونق گیاهی کارگیری پوششتواند با بهمی گلف زمین دهند یک  نشان

که تغییر ایجاد کند  روشیتوانست  ۲ه ش�ر  نهرستیپا ،گلف زمین چهره تغییر در با این

 کرده بود. گلف تعریف صنعت دررا از آب  استفاده
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 بحث

که  این سه �ونه تنها یک ه�نندی در برخی کارهایی است که برای ض�نت این

توانند به مهار بحران فزاینده آب کمک کنند های ورزشی میها و دیگر زیرساختورزشگاه

ایش ای از چگونگی پشده، توصیف گسرتدههای گزینش شود. در واقع این �ونهانجام می

ای فراهم ها را برای فوتبال و گلف حرفهها و زیرساخت احت�لی آب از سوی ورزشگاه

کالرا زیرساخت جدیدی است که با توجه به موضوع پایداری آورد. ورزشگاه لوی در سانتامی

های کاراتر و نیز حفظ مشارکت ها و سینک کارگیری پایشگری آب، توالتساخته شده و با به

درصد آب بازیافتی آن انجامیده است. در ورزشگاه  ۸۵اکالرا، به استفاده از با دره سانت

های کنونی پیدا کرده و توانسته هایی برای زیرساختحلهای، تیم برانکاس راهمایل

کار گیرد و هزینه و استفاده آب کمرت های هرروزه خود بهحسگرهای رطوبتی برای فعالیت

زمین گلف پانیهرست توانسته زمین گلف را طوری نوسازی داشته باشد. در پایان، مدیریت  

زیست باشد و با بازتصویرسازی زمین گلف، در آب و بازسازی کند که بیشرت دوستدار محیط

توانند چنین نوسازی داشته باشند ولی های گلف �یجویی کند. اگرچه همه زمینرصفه

در محدوده چمن کوتاه، امری  ها با پوشش گیاهی بومی و پایش رطوبتتوسعه این زمین

 زیست و منافع اقتصادی است.اصولی برای محیط

شان هایتوانند در ورزشگاهکنندگان میهای چندگانه هستند که مشارکتها روشاین

های شده در این بخش و دیگر مناطق، تغییر اجرا کنند. اتحاد ورزشهای ارائهمانند �ونه

ها، ش�ری از سازمانهای بیاز منابع طبیعی، �ونهسبز در مشارکت با شورای دفاع 

ای برای های نوآورانهحلهای گلف فراهم کرده که راهرانی و زمینمسابقات تنیس، اتومبیل

اند. همچنین این نهاد با مشارکت زیست در پیش گرفته جویی در آب و حفظ محیطرصفه

آب» و «حس آب در محل کار» «حس  ای با نام  زیست آمریکا برنامهسازمان حفاظت محیط

طراحی کرده تا به افراد و تأسیسات برای مدیریت بهرت آب کمک کند. حس آب در محل 

 های زیر را برای تأسیسات ورزشی دارد:کار توصیه 

 ین شودیعتهایی برای کاهش آن ردیابی و هدفهمیشه مرصف آب  .۱
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 های دوسیفونیجریان و توالتآب یا کمیهای باستفاده از آبریزگاه .۲

 ی باال ایکشی با کار تأسیسات لوله .۳

 های حرکتی و هواده روی شیرهاحسگر  .۴

 ی باال ایبا کار  سازشویی و یخظرف .۵

 های ورزشی ی سنجش سطح رطوبت زمینادار بر های آبیاری مدتحسگر ها و سامانه .۶

 گیاهان مقاوم به خشکی .۷

 ب توفانروانامنظرسازی برای کاهش  .۸

 ای جذب و استفاده دوباره از آب باران و آب خاکسرتیهای آبگیر بر سامانه .۹

 های بازی چمن مصنوعیگزینی چمن با زمینیجا .۱۰

 ).۲۰۱۶ های سبز،(اتحاد ورزش هاهای سبز برای کاهش رواناب توفانبام .۱۱

 

 ، های سبزارس در ایجاد زیرساخت ۴۹گونه که در �ونه ورزشگاه لوی گفته شد، تیم ه�ن

های مدیریت کیفیت آب مانند روش- های سبززیرساختثابت شده که پیرشو است. 

 بزرگبه حل مشکالت    -روهای نفوذپذیرهای بارانی و پیادههای سبز، کاشت درخت، باغبام

 بخشندرا بهبود می  یپذیری پیرامونکنند و سالمتی و زیستها کمک میتوفانناشی از  آب  

ترین �ونه زیرساخت سبز جدید که در ورزشگاه لوی ن). روش۱۳۲۰  ،1و همکاران  ست(کلمن

 امبهای سبز است. شده، بامایید تنیز  ملیتازگی از سوی شورای دفاع از منابع اجرا و به

یک کند زیرا سبز امکان مرصف کمرت انرژی در فعالیت تأسیسات در تابستان را فراهم می

گرمای بام و هوای پیرامونی را کاهش ،  سایها ایجاد  بکه    سازدمیبام  الیه گیاهی باالی پشت

سبز به کنرتل و آلودگی رواناب کمک  ). همچنین بام۲۰۱۴ ،2و همکاران (روی دهدمی

 شهرها.آب آشامیدنی دریافت روش اصلی یعنی کند می
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جویی هنگفتی برای سازمان نیز دارد. برای �ونه، فاسرت، لو و این موضوع رصفه

مشی هوای پاک دریافتند که «ارزش خالص ) در گزارشی برای مرکز خط۲۰۱۱( ١وینکلمن

شود های رایج برآورد میدرصد بیشرت از بام ۴۰های سبز بیش از چرخه زندگی کنونی بام

های یعنی از مدیریت رواناب توفان گرفته تا کاهش هزینه برق و بهبود کیفیت هوا». بام

هاست تا به سوی حفاظت و نگهداشت منابع ارزشمند آبی نیز روش دیگری برای سازمان

ویژه پس از توفان سودمند است تواند آب باران را ذخیره کند که بهآبی بروند. بام آبی می

رود. این موضوعی مهم است چون بسیاری از شهرها پس از زیرا در سامانه فاضالب �ی

). ۲۰۱۴ارند (روی و همکاران، شده فاضالب مشکل دهای سنگین با جریان ترکیببارندگی

سازگان و توانند به بومهای ورزشی میهایی است که سازماناین تنها یکی دیگر از راه

دهند و به کنرتل ها را کاهش میحال که هزینهزیست خود کمک کنند، در عین محیط 

 کنند.ویژه در غرب آمریکا کمک میمسائل فزاینده آب به

 گیرینتیجه

های مرصف، آبگیری، های ورزشی دارند نسبت به شیوهشهرها و سازمان رفتههمروی

ویژه اهمیت دارد چون صنعت کنند. این موضوع بهتر رفتار می مدیریت و پایش آب عاقالنه

 ٢، گرگوری الیمن۲۰۱۲کند. برای �ونه در سال ورزش، روزانه مقدار زیادی آب مرصف می

شی منترش کرد که یک زمین گلف متوسط، ساالنه نزدیک آمریکا گزار   گلف  همراه با انجمن

های گلف کرد. پژوهش دیگری مشخص کرد که زمینآکرفوت آب مرصف می ۲۳۱۲۷۰۱به 

). ۲۰۱۵، ٣کنند (گمنمیلیارد گالن آب در هر روز مرصف می ۰۸/۲رفته هم آمریکا روی

خواستند که می  ٤گودیهنبر این، در گزارشی پژوهشی با پشتیبانی شهروندان نگران سافزون

کند، ) چقدر آب مرصف می٥گو پادرسدیهبفهمند پتکوپارک (ورزشگاه لیگ برتر بیسبال سن
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بلوار پارک یعنی نشانی رسمی  ۱۰۰) کشف کرد که «برای ش�ره ۲۰۱۵( ١ملیسا مچیا 

ر دالر مرصف شده است. این مقدا ۷۸۰۰ای بیش از گالن آب با هزینه  ۷۰۴۶۱۶پتکوپارک، 

هزار گالن در روز». برای  ۲۴برای بازه سوم مارس تا آغاز آوریل بود یعنی نزدیک به 

که پادرس تازه دالر برای آب در حالی ۸۰۰۰متاشگران بیسبال، این عدد یعنی رصف هزینه 

هنوز در حال دوره آموزشی بهاره است. این موضوع مقدار هنگفت آب مرصفی ورزشگاه 

ای است که باید بررسی شود و یک دهد و مسالهاشاگر ندارد نشان میها متکه بازیرا زمانی

 درصد پتکوپارک است باید از آن آگاه باشد.  ۷۰دهنده که مالک مالیات

های نوآورانه مساله استفاده از آب در ورزش موضوعی است که با بسیاری از شیوه

های تاریخی داریم با دوره توان به آن پرداخت. به هرحال راه زیادی در پیش است چون  می

های دگرگونی اقلیمی، الگوهای آب و هوایی، افزایش کشاورزی، رشد جمعیت و ورزشگاه

کنیم. نیاز به آب ورزشگاهای بیسبال به زودی از بین نخواهد رفت و تر مبارزه میبزرگ

های سبز، در زیرساخت گذاریرسمایهباید تضمین کنیم که آب دردسرتس باشد. با 

های مالی زیستی پیرشو باشند و هزینه های پایدار محیط حلتوانند در راهها میشگاهورز 

 کنند.سازمان را نیز کم 
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 ۲۴گفتار 

 توسعه یافته وفیزیکی: ورزش خودسازمان  فعالیت

 پایدار شهری 

 1بوک کارنبه قلم: 

شود، می پاک است، پس�ندش بازیافت تنها هوایش  که نهاست  شهر پایدار، شهری

شهری آن در اولویت  ریزانشناختی برای برنامهمسائل بوماست و اش کم وآمد نقلیهرفت

سامل داشته   آورد تا زندگیمی  هایی برای شهروندانش پدیدکه فرصتاست  است، بلکه شهری  

ریزی به فعالیت فیزیکی است که دهی برنامهباشند. این مالحظات، دربردارنده اولویت

کنم که چگونه ویژه درباره این بحث میموضوع اصلی این بخش است. در این بخش به

عنوان ابزاری برای پایدار کردن بیشرت تواند بهعمومی میفعالیت فیزیکی و ورزش در فضای  

 شهرها با تاکید ویژه بر شهرهای سوئد به کار گرفته شود.

ریزی های برنامهمشیما در سوئد و دیگر کشورهای غربی داریم رشایط را به سود خط

دهیم از جمله افزایش مترکز بر راهربدهای تراکم و پُرسازی (برای �ونه، ییر می شهری تغ

یافته های سازمانرا ببیند). از طرف دیگر، در جنبش ورزش یا ورزش ۲۰۱۳، ٢و کوپربویکو 

و چگونگی انجام ورزش نیز رشایط در حال تغییر است. این موضوع شامل کاهش عالقه به 

پذیر، های انعطافیافته و افزایش دلبستگی به فعالیتسازمان هایها و ورزشفعالیت

های دیگر ها، نیاز به محیطیافته است. ویژگی معمول این فعالیتانفرادی و خودسازمان

های ورزشی و های بازی، سالنهای ورزش سنتی مانند زمینشهری و فراتر از زیرساخت

 دیگر تاسیسات است.
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 زمینه ورزشی

بزرگی از  ای درباره جنبش قدرمتند ورزشی داریم که بخشسنت دیرینهدر سوئد 

کند. به یافته فعال میویژه کودکان و بزرگساالن را در فعالیت ورزشی سازمانجمعیت به

های بزرگ یافته بین گروه های سازمانهرحال در دهه گذشته، شاهد کاهش عالقه به ورزش

ایم. نرخ فعالیت در شدن الگوهای فعالیت فیزیکی بودهای پیامد آن یعنی جدا و تااندازه

سال و دخرتان نسبت به  ۲۰تا  ۱۵یافته بیشرت در میان بزرگساالِن بین های سازمانورزش

یافته این است که های سازمان). انتقاد به ورزش۲۰۱۲، ١پرسان کاهش یافته است (نوربرگ

ناپذیرند. با این وجود، بخش خص انعطافهای مشزیادی سنتی، رقابتی و محدود به فعالیت

های ورزشی فعالند و از امکانات همه شهرها استفاده تر در باشگاهبزرگی از جمعیت جوان

کنند. به هرحال، های طوالنی را در زمان تفریح خود سفر میکنند و در نتیجه، مسافت می

و دامنه قلمرویی بسیار  سهم رو به رشدی از جمعیت شهری با جنبش ورزشی ارتباط ندارد  

نزدیک و دردسرتس وابستگی دارد تا شکل  فعالیت کمرتی دارد و بنابراین بیشرت به فرصت

یافته مانند های خودسازمان). در همین حال، عالقه به فعالیت ۲۰۱۲فعال فیزیکی (بوک، 

(برای عمومی وابسته هستند بیشرت شده است  بُرد، و پارکور که به فضایدویدن، اسکیت

و ؛ نیکلسن، هوی ۲۰۱۳و پرتی،  امللل درباره مشارکت ورزشی، هاملنمطالعه دیدگاه بین

 را ببیند).  ۲۰۱۱، ٢هولیان

های هایی که در ورزشبرای برآوردن روندها و نیازهای جمعیت شهری به ویژه آن

زی برای ریتری از جمعیت، برنامهیافته مشارکت ندارند و فعال کردن بخش بزرگسازمان

هایی داشته تواند اثری مثبت بر زندگی فعال پایدار بین آنفضای باز، دردسرتس و نزدیک می

 باشد که دامنه بزرگ و یا کوچک قلمرویی دارند. 

دانیم که بین ساکنان همه کشورها از جمله اگر این دیدگاه را گسرتش دهیم، خوب می

یار کم وجود دارد، در حالی که سوئد یک مشکل عمومی نسبت به فعالیت فیزیکی بس
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ترین کشور اتحادیه اروپا بوده ، سوئد فعال۲۰۱۳در سال  ١برپایه آمار اسپرت یوروبارومرت

، در جهان ۲۰۱۰). برپایه آمار سازمان بهداشت جهانی در سال  ۲۰۱۴است (کمیسیون اروپا،  

 ۲۰اند (مردان ودهساله و بیشرت، به اندازه کافی فعال نب ۱۸درصد ساکنان  ۲۳نزدیک به 

درصد زنان از  ۳۵درصد مردان و  ۲۶درصد). در کشورهای با درآمد باال،  ۲۷درصد و زنان 

درصد  ۱۲اند که این رقم در کشورهای با درآمد پایین، نظر جسمی فعالیت کافی نداشته 

درصد زن بوده است. نبود فعالیت جسمی تاحدی به رفتار غیرمتحرک زمان کار  ۲۴مرد و 

های «غیرفعال» جابجایی نیز در فعالیت فریح بستگی دارد. افزایش استفاده از روشو ت

ساله از نظر جسمی   ۱۷تا    ۱۱درصد بزرگساالن    ۸۱جسمی ناکافی مشارکت دارد. در جهان،  

 ۷۸بالغ با  درصد و پرسان ۸۴بالغ با اند. دخرتان کافی فعال نبوده به اندازه  ۲۰۱۰در سال 

کند جهانی را برآورده �ی های سازمان بهداشتاند که توصیه بوده درصد، کمرت فعال

). اگرچه این موضوع هدف اصلی این بخش نیست ولی ۲۰۱۵جهانی،  (سازمان بهداشت

دهنده موضوعی مهم است که در زیر بحث رضورت بهبود سطوح فعالیت جسمی، نشان

 شود.می

 زمینه شهری

ویژه به سوی مناطق مرتاکم شدن پیوسته دارد بهدر بسیاری از کشورهای غربی، شهری  

دهد. این مورد در سوئد نیز وجود دارد یعنی جایی که جذابیت جمعیتی و شهری رخ می

ریزی سازی و برنامهسازی، ساخت�نمدیره خانهمناطق شهری بزرگ، بسیار است (هیات 

ریزی توسعه پایدار در عنوان رویکرد برنامه). در دهه گذشته، شهر فرشده به۲۰۱۲ملی، 

مناطق دارای افزایش جمعیت شهری و در جهت مخالف با توسعه پراکنده شهری بلندمدت، 

کنند، ) خاطرنشان می۲۰۱۵(  ٢بوشدن  گونه که هالند و وانتأثیر جهانی داشته است. ه�ن

گی سازی، ساخت فرشده و راهربدهای پُرسازی، مقابله با اثرات منفی پراکند هدف مرتاکم

زیستی همراه آن است. بسیاری از شهری در ارتباط با کاربری ناکارآمد و مشکالت محیط
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بیستمی دارای توسعه پراکنده، مشکالت اند که شهرهای سده گران نشان دادهپژوهش

 مشیعنوان تغییر خطتوان بهسازی را میزیستی دارند. درخواست مرتاکماجت�عی و محیط

ه مفهوم پایداری و پاسخی به یک رسی از تغییرات اقتصادی و ریزی به وسیلبرنامه

 ).۲۰۱۰شناختی توضیح داد (استاله، جمعیت

برانگیز سازی شهری موضوعی بحثنویسند، مرتاکم) می۲۰۱۳طور که بویکو و کوپر (آن

تر تر، شلوغشوند، تنگتر میگویند شهرهای�ن وقتی مرتاکمهمراه با مخالفانی شده که می

) تاکید ۲۰۱۵بوش (دن وان گونه که هالند و بر این، ه�نشد. افزونپر از بی�ری خواهد   و

شده همراه با کاهش تواند به کیفیت پایین زندگی در مناطق ادغامسازی میاند، مرتاکمکرده

سازی، منافع پایداری زندگی، کار های تفریحی بیانجامد. در عوض، طرفداران مرتاکمفرصت

کنند (همچون دسرتسی بیشرت نسبت نزدیک به هم را تبلیغ میریح در همسایگی بهو تف

). هر ۲۰۱۳همگانی، و نوآوری بیشرت) (بویکو و کوپر،   های بهرت برابریسبز، گزینهفضای  به  

طور کنند. ه�نحل کاملی ارائه �یکدام هم راههای معتربی دارند و هیچدو طرف، بحث

 گویند:) می۲۰۱۵بوش ( دنکه هالند و وان

 

توسعه به  از پیش    زیستی، بیشهای بزرگ محیطدر پرتوی شهرسازی رسیع و چالش

آن ولی نه های مهم فرشده به برخی از جنبه  . مفهوم شهرنیاز داریمشهری پایدار 

. دکر سبز شهری نیز باید توجه  فضایهمچون دیگر  پردازد. به مفاهیم میاش همه

 الزمریزی دقیق برنامه ولیشدنی است  ،مشخص ایکردن شهر فرشده تااندازه سبز

سازگانی که چگونه خدمات اصلی بوماست  پایهاین  دانش خوبی برنیازمند دارد و 

ایجاد وارونه کردن روند د. کر سبز محدود شهر فرشده فراهم  فضای رتوان دمیرا 

سازی باید سبز مشکل است. بنابراین فرشده فضایبدون ایدار شهری مناطق ناپ

 )۷۶۸ (ص کیفیت باال انجام شود. سبز با ریزی و اجرای فضایهمراه با برنامه

 

های شهری نوگرای از ناکارآمدی ساختاری حومهبحث را  ) فکر مشابهی دارد و  ۲۰۱۰(  استاله

د از نتوانکند. این نواحی میآغاز می فقیر شدهادغامهمراه با نواحی سبز  اجنگسپ



  اجتماعی -: رویکردهاي فرهنگی 5بخش  

 
 

د مناطق را التیام نتوانمیچون  ،کیفیت باال سود بربد سازی باساختارسازی دوباره و مرتاکم

 د.انجامیمسبز  فضایبه  به دسرتسی بیشرت کهد نده

ترین چیزها برای فعالیت جسمی و رفاه ساکنان شهری از جمله شک یکی از مهمبی

سبز در شهرهای مرتاکم تنها توجه به فضای سبز است. نه ها، فضایها و غیرانسانانسان

عمومی با کیفیت باال هم اهمیت دارند. از دیدگاه مهم است بلکه انواع دیگر فضاهای 

های مرتاکم، مناسب هستند یا نه. از سوی دیگر، فعالیت جسمی، مشخص نیست آیا محیط

های ورزشی به تواند مبنایی برای خدمات شهری ازجمله زیرساختتراکم باالی جمعیت می

تر است که ها کوتاهها فاصلهبر این، در یک محیط مرتاکم، بیشرت وقتوجود آورد. افزون

ها یک رابطه منفی فعال بهرت باشد. ازسوی دیگر، ش�ری از پژوهش تواند برای ترابریمی

جز ) به۲۰۰۷، و همکاران سمی (فورسایتبین تراکم شهری و مشارکت در فعالیت ج

و  ١الوسن-روی هدفمند (برای �ونه، جانسنهای جسمی سودمند مانند پیاده فعالیت

اند. به هرحال گویا سطوح فعالیت جسمی شهروندان نه داده ) را نشان۲۰۱۵همکاران، 

ی و اجت�عی تنها به واسطه تراکم شهر بلکه به اندازه برداشتشان از کیفیت محیط فیزیک

کورتی، فاسرت، ) و جایلس۲۰۱۵). تامسن (۲۰۱۲رش و لواسی،  شود (برای �ونه، بلکتعیین می 

فضای  ) بر اهمیت زیباشناختی محیط اطراف، شبکه۲۰۱۵( ٢کوهساری، فرنسیس و هاپر

ها نشان اند. بنابراین پژوهشباز عمومی محلی و راحتی سطح تفریحات فعال تاکید کرده

سازی دهد. پس با ادامه مرتاکمکه فقط تراکم باال، فعالیت جسمی را افزایش �ی دهدمی

به عنوان یک راهربد پایداری و اقتصادی، مهم است حواس�ن باشد که چطور فعالیت 

ریزی کرد، یعنی ایجاد بندی و برنامهتوان در محیط شهری مرتاکم، اولویتجسمی را می

بر این، مناطق رشده که با محیط مرتاکم جور دربیاید. افزونای ففرصت و انجام آن به شیوه

شهری فقیر همراه هستند و  پرتراکم بسیاری از شهرها با جداسازی، بدرفتاری و محیط

 
1 Forsyth, Oakes, Schmitz, Hearst, Johnson-Lawson 
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زمینه ورزشی و بنابراین توجه به اصالحات در محیط شهری رضوری است. برپایه این پس

 های زیر رضوری است:توسعه شهری، پرسش

 ایجاد کرد؟فعالیت جسمی  مرتاکم، فرصت شهر دروان تچگونه می 

 یبرارا  افتهیخودسازمان یبدن تیرشد ورزش و فعالروبه تیتوان اولویچگونه م 

 ؟کار گرفتبه یشهر  یزندگ طیتوسعه مح

یا بر مناطق با وضعیت پایین مترکز پردازد یسازی �به مرتاکمی این گفتار های بعدبخش

ها را تواند فرصتکه میتاکید دارد فعالیت جسمی برای های شهری مکان بلکه برکند ی�

همگانی برای فضای باز ساکنان شهری الهام ببخشد. به بین بهبود بخشد و فعالیت را در 

یافته و ورزش سازماناهمیت  دهندهد. این موضوع نشانیم کر فعالیت نیز توجه خواه

افزایش هدف اصلی باید  د که  شو شاید بحث    نیست.بسته    های فضایهای ورزشزیرساخت

های توان ایجاد ارزش یجنبش ورزشون یافته باشد چهای سازمانمشارکت در ورزش

ساالرانه و غرور را دارد. هیچ تناقضی بین اجت�عی مهم ه�نند تعاونی، دانش مردم

رد. ایجاد یافته وجود نداهای سازماناین بخش و توسعه ورزش  شده درهای طرحدیدگاه

یش و موانع ورود به اتواند عالقه به ورزش را افز مطلوب در فضای همگانی می فرصت

یافته را کاهش دهد و بنابراین مشارکت ورزشی را زیاد کند. گویا یک سازمان ورزش

که به هم یافته وجود دارد یافته و خودسازمانهمبستگی بین مشارکت در ورزش سازمان

 ،باز در فضای همگانی  فضای  هرحال از دیدگاه پایداری شهری، فعالیت  بخشند. بهنیرو می

ماملو در  هایی که شهررا دارد. بنابراین در بخش بعدی من درباره روش بیشرتارزش توجه 

های سازی شهری و مکانشهری، مرتاکم تا به نیازهای توسعه پایداراست سوئد انجام داده 

 یافته بپردازد بحث خواهم کرد.زمانورزش ساچارچوب فعالیت خارج از 

 زیستی در ماملوتوسعه شهری و پایداری محیط

هزار نفر جمعیت در جنوب سوئد است و درست مانند  ۳۰۰ماملو شهری با نزدیک به 

کند و نیاز باالیی به  تر سوئد به دلیل مهاجرت به رسعت رشد میدیگر مناطق شهری بزرگ
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ری آن هست. بنابراین ماملو به رسعت به سوی فرآیند های جدید در محدوده شهساخت�ن

 رود.سازی پیش میمرتاکم

نسبت زیادی وجود در جمعیت ماملو و برپایه استانداردهای سوئد، نابرابری بهداشتی به

هایی های ثرومتندتر شهر و آن دارد. تفاوت میانگین امید به زندگی بین مردانی که در بخش

سال است. در سطح آموزش نیز اختالف  ۶کنند، زندگی می که در نواحی کم درآمدتر

). در سطح جهانی، سازمان ۲۰۱۳مشابهی وجود دارد (کمسیون پایداری اجت�عی ماملو، 

کننده بهداشت جهانی در حال کار برروی «بسنت شکاف» به واسطه شناسایی عوامل تعیین 

به برابری سالمت و امید به زندگی اجت�عی برای سالمت و اقدامات مورد نیاز برای دستیابی  

های عمده سازی شهر و کاهش تفاوت). هدف در ماملو، سامل۲۰۰۸، ١اچ.دی.اس.است (سی

ریزی شهری است های برنامهدر رفاه است و یک روش پرداخنت به این مسئله، مترکز بر تالش

 است. که از سوی کمسیون پایدار اجت�عی ماملو نیز تایید شده

 نهفعاال  دیدارهای مکان

باز همگانی است و در دهه   اداره امور شهری ماملو مسوول توسعه و نگهداری فضاهای

است. سازی کسب کرده  های جذاب و فعالگذشته، آگاهی بسیاری نسبت به اهمیت مکان

های اسکیت، ها و مناطق تفریحی سبز شهری، پارکها، پارکهای آندر بین پروژه 

های ی فضای باز با محتوای گوناگون، مناطق والیبال ساحلی شهری، دیوارههاباشگاه

های کننده زمینهای بازی موضوعی و تکمیلای از زمیننوردی و نیز دامنه گسرتدهصخره

باز،   های فضایهای بازی موضوعی و باشگاهبازی معمولی وجود دارد. چندجا ه�نند زمین

بخش ورزش و حرکت بدنی ورزشی باشد. تواند الهامه میو شامل عنارصی هستند ک  فرشده 

 گویند:) می۲۰۱۵( ٢گونه که محجوبی و اسپنرسآن
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تواند مشارکت مثبت در رفاه همه از کودکان گرفته تا باز می بازی در فضای

های سنی و تواند سطح تندرستی در گروهداشته باشد. بازی میرا ساالن کهن

در سنین باالتر را  نبودنه، کیفیت زندگی مردم و وابستافزایش دهدرا اجت�عی 

 )۱۳۶ (ص بهبود بخشد و حفظ کند

اقداماتی اداره امور شهری به مدت چند سال باز،  با در نظر داشنت اهمیت محیط فضای

راهربد فراگیر برای فعالیت جسمی در فضای عمومی انجام داد تا به عنوان تدوین برای 

راهربد، این . به عنوان بخشی از باشدریزی شهری خش توسعه و برنامهبنقطه آغاز و الهام

» را نهفعاال دیدار های کردند تا «برنامه مکان یکار همریزی تفریح و برنامهاداره ها با آن

زمینه و بسرت برای همه تکمیل شد. این برنامه یک زمینه، پس  ۲۰۱۵  سال ایجاد کنند که در

 .کندبود و انجام خواهد شد ایجاد می در ماملو انجام شدههایی که پیش از این پروژه 

های فیزیکی است که ها و مکانهدف این برنامه، توسعه ایده و راهربدهایی برای سازه

توانند به شکل بدنی در فضاهای همگانی، فعال باشند و مقصودش، شهروندان ماملو می

های دیدار فعاالنه در راه مکان ساالری ازترویج سالمت همگانی، زندگی شهری و مردم

های همگانی فعالیت، فضای همگانی شهری است. این برنامه تاکید دارد که مکان

های ورزشی یافته باشگاه های ورزشی سازمانها و فعالیت کننده مهم زیرساخت تکمیل

اید کند که مردم ماملو برای فعال بودن باست. افزون براین، این مساله را نیز تقویت می

فیزیولوژیک، تجربه، موقعیت اقتصادی یا امکان   برابر و فارغ از جنس، سن، توانایی  فرصت

 اقامت داشته باشند.

های فعال اشاره دارد تا اختالف سالمت در میان این برنامه به اهمیت توسعه مکان

ز جمعیت ماملو را کاهش دهد و در کیفیت کلی زندگی شهر مشارکت کند. افزون براین، ا

ریزی ماملو به عنوان یک شهر جوان و فعال استفاده کرد. توان برای طرحها میاین تالش

های فعالیت دردسرتس، رایگان و بخش با مکانهدف این است که ماملو یک محیط الهام

مانند و های بیحلهای روزمره معمولی و راهگوناگون ارائه کند ازجمله هر دوی مکان

این طرح به  های مهماملللی را به خود جلب کند. از جنبه توجه بین که بتواند پیرشفته 
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است. بازاندیشی و جرات پذیری، نوآوری و گفت�ن با کاربران بالقوه اشاره شده انعطاف

هم مهم هستند: «ما برای �ایش ماملو به عنوان یک شهر فعال باید رویکرد باز و 

 ).۲۰۱۵نشده داشته باشیم» (شهر ماملو، های نو و ثابتای نسبت به ایدهکنجکاوانه

 اندیشیدن فراتر از چارچوب و زمین ورزش

 الن در سوئد این بوده که زمینراهربد رایج در دهه گذشته برای فعال کردن بزرگسا

کنند که با ها فضای زیادی اشغال میفوتبال با چمن مصنوعی ساخته شود. به هرحال این

است. هر کوچک ساخته شده  سازی سازگاری ندارد. به جای آن، ش�ر بسیاری زمینمرتاکم

مردان جوانی وبیش  های بزرگ و کوچک طرفدار دارند ولی همه کاربرانش کمدوی این زمین

ها کردند. اگرچه این زمینها یا خودشان فوتبال بازی میهستند که پیش از این در باشگاه

 کنند.حل فراگیری ارائه �یهدف ارزشمندی دارند ولی راه

های های رقابتی است که در مکانیافته بیشرت برپایه آموزش و فعالیتورزش سازمان

های مشخص و برپایه یک ورزش معین رخ محدوده  ها وبا ابزار، شکل هدفمند تخصصی

دهد. این نوع ورزش محدود است به قوانین و مقرارتی که هدفش آن است که می

ها، ترتیب موفقیتها را در نظر داشته باشد تا بدینکننده قوانین و چارچوبرشکت

رزش ح�یت تواند از منطق اجرایی و رقابتی و پذیر باشد. درحقیقت این مقررات میسنجش 

دانند. �ای زا مییافته، مشکلکند یعنی چیزی که بسیاری مردم آن را در ورزش سازمان

زیستیش سئوال وجود دارد که درباره برداشت ذهنی محیط -سطح یک زمین فوتبال سنتی

ممکن است در فردی که با این ورزش ناآشناست یا به آن  -را ببینند) ۲۰۱۲، ١و برت (هال

های ورزشی برپایه اصول متفاوتی ساخته ها و محیطایجاد تردید کند. اگر مکان  عادت ندارد

شوند، چه چیزی برای این منطق رخ خواهد داد؟ افزون براین، اگر یک زمین فوتبال به چیز 

 افتد؟دیگری تبدیل شود چه اتفاقی می
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ار» دشهر ماملو یک «زمین فوتبال موج  ۲۰۰۹ها، در سال در پاسخ به این پرسش

 ١فرنر اسرتوممقیاس ساخت که از سوی مسئوالن شهری و طراح پروژه یوهان کوچک

 گونه توصیف شده است:این

 یهاها و خطوط منحنی و گلتپهکه  است تعاملییک ه�  ،دارزمین فوتبال موج

یک زمین ورزش عادالنه است  ،کنند که زندگی. بسیاری مردم فکر میداردنامنظم 

ولی  ؛دهد تا گل بزنیمبخش زمین یکی است و به ما فرصت برابر می و اندازه دو

ناهموار   ، زمیندر واقع  رود ومی خواهیم  که می  یبه جهت  خیلی کمدرحقیقت توپ  

 ).۲۰۱۵ ؛ اسرتوم،۲۰۰۹ماملو،  (شهر و پر از چاله است

نشان داده  ۲-۲۴و  ۱-۲۴های که در شکل ٢بالی با نام پوکلاای (پروژه تپه خالق زمین

های خواست تواناییمی -عنوان تفسیر ه�ی فوتبال اروپایی مطرح استکه به -شده)

ترین بازیکن فوتبال عنی بزرگاثر کند. این یوسیله شکل زمین، بیگوناگون بازیکنان را به

های زمین باعث شیبها و بسیاری از موج چون بال باشدقهرمان پوکلهم امکان ندارد 

کننده عنوان تکمیلبهد  بایرا حرکت کند. این زمین    یناپذیر بینیشود توپ به شکل پیشمی

تر ها و شاید مهمو انواع جدیدی از کاربردها، بازی های ورزشی سنتی در نظر گرفتزمین

حصور شده موانع مبا  کند. از آنجا که یک زمین سنتی فوتبال  میاز همه، کاربران را تحریک  

هایی که تجربه این ورزش را ویژه برای آن(به بلند باشد بسیارحصارش ا ممکن است ی

پذیرتر است. بال، حصار ندارد و از نظر فیزیکی و روانی دسرتسدار پوکلندارند)، زمین موج

 شجور شدنوجفت ودارد  یکمرت ترس و بنابراین است تر معمول کوچک از حد اشاندازه

مهم توسعه پایدار شهری در ارتباط   جنبه  دتر است. این �ونه، چنآسان ،مرتاکمدر محیط 

زندگی، جذب کاربران جدید و دسرتسی رس سازد، از جمله با فعالیت فیزیکی را مشخص می

 .همگانی به فضای
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  ریزی مشارکتیبرنامه

به عنوان بخشی از پروژه  ١گاردرودا ماتا در روزن ، محل فعالیت روزنز۲۰۱۳در پاییز 

گارد یک منطقه مسکونی است که ساکنانش بیشرت گارد پایدار» گشایش یافت. روزن«روزن

سوئدی به عنوان یک منطقه  وضعیت اقتصادی و اجت�عی پایین دارند که در فرهنگ

شود. این منطقه توجه مثبت و منفی بسیاری را به خود جلب کرده محروم به آن نگاه می

ای گوناگون است. برای �ونه، چندین پروژه های توسعهاست. توجه مثبت شامل پروژه

است. شاید  و بقیه، زیرساخت اندازی شده که برخی به شکل فعالیتفوتبال راه

 ترین پروژه، زمین کوچکی در محدوده مسکونی است یعنی جایی که زالتانفمعرو 

. در حقیقت، این زمین «زمین زالتان» فوتبالیست معروف سوئدی بزرگ شده ٢ابراهیمویچ

سازی اجت�عی شهرداری، رشکت نایک و خود ابراهیمویچ نام دارد و از سوی رشکت خانه

 .استپشتیبانی مالی شده 

های گوناگون بین ساکنان های فوتبال با اندازهکه پیشرت گفتیم، زمینطور ه�ن

است. به گارد شده بخش غرور در میان ساکنان روزنمحبوبیت دارند و زمین زالتان الهام

های گوناگون بیشرت پرسان و مردانی با سنین مشخص هستند که پیش هرحال کاربران زمین

های مرتبط با ورزش در داشتند. درحقیقت، بیشرت پروژه با توپ عالقه از این نیز به بازی

ماملو به سود پرسان بوده، اگرچه این مترکز بیشرت از سوی طراحی و برپایه این شناخت است 

که فعالیت فیزیکی در بین پرسان نسبت به دخرتان بیشرت رواج دارد. به هرحال با توسعه 

 سال جلب شد. ۲۵تا  ۱۶ان جوان سن مارتا توجه به سوی دخرتان و زنرودا روزنز 

ها مشارکت و گفت�ن، واژگان کلیدی فرآیند توسعه شد و دخرتان به تعدادی از کارگاه 

ای سنتی و بیشرت برپایه ها و اظهارات تااندازهسازی، ایدهدعوت شدند. در فرآیند مفهوم

ه اندیشه با فضاهای موجود ورزشی بودند. به هرحال دخرتان با کمی ایده و تشویق ب

تر شدند. در بیشرت موارد، اندیشیدن در بیرون از چارچوب الزم است های جدید، خالقشیوه 
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توسعه یابد که برای افراد سطوح گوناگون  ترتیب انواع جدیدی از فضا و فعالیتتا بدین

کند. داشته باشد و در عین در حال از چارچوب محدود شهری نیز پیروی  فعالیت، گیرایی

با این وجود، اندیشیدن بیرون از چارچوب همیشه هم آسان نیست چون نیازمند آن است 

که فرد بیرون از چارچوب آشنای مراجع همیشگی خود قدم بردارد. از جلسات بارش افکار 

ها به واقعیت پیوستند ازجمله چندین ایده و فعالیت برای مرکز پدید آمد که بسیاری از آن

 زیست ماملو): کارشده و نیز گفتگو با طراح پروژه در اداره محیط (برپایه مطالب

  اجت�عی و های فیزیکی، فرهنگیسازی فعالیتیکپارچه 

 مکانی برای دخرتان و پرسان ولی با اولویت و امتیاز ویژه به دخرتان 

 موسیقی 

 دارآیینه  رقص محوطه 

  نوردیصخره هدیوار 

 آبی عنارص 

 نورپردازی خالقانه 

  رنگی سازی سبک وهراپیاده 

 مبل�ن جذاب 

  بسیار داشته باشدپذیری انعطافامکان طرحی که 

 رسانی و بازاریابی مرکزطرح فراگیر برای پیام 

 مکانی که بزرگساالن آن را بپذیرند 

در  موقت هایشغلدر تابستان ریزی، برخی از دخرتان به عنوان بخشی از فرآیند برنامه

شده استخدام شدند. ریزیها در محل طرحشهرداری گرفتند و برخی برای آزمایش فعالیت

شده دخرتان آغاز به کار محل برپایه بسیاری از آرزوهای بیاناین ساخت�ن  ۲۰۱۲سال  در

 مسئولیت مشرتک ،تکمیل، کاربران یک باشگاه داوطلبانه محلی و شهرداریپس از کرد. 

 .داشتندرا داری از این تأسیسات برداری و نگهبهره
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ماتا چند جنبه مهم توسعه پایدار شهری در ارتباط با فعالیت رودا  تشکیالت روزنز

عمومی،  سازد: مشارکت، مسائل جنسیتی، حق نسبت به فضاهایفیزیکی را مشخص می

 ها در یک مکان همگانی، و مانند �ونه قبل، رسزندگی.تلفیق انواع گوناگون فعالیت

کند. ریزی شهری نیز تأکید میاین �ونه بر اهمیت مشارکت اجت�عی در برنامه

 گویند:) می۲۰۱۲گونه که بلکرش و لواسی (ه�ن

محیط  در اثر بهبودکه منافع سالمتی و اجت�عی مبنی بر این زنی گ�نهاین 

یکنواخت بیشرت این ارتباط کند که میفرض طور این، آیدبه دست میشده ساخته 

جوامع از  که  موضوع  شده. اگرچه این  است تا مرشوط به فرآیند تغییر محیط ساخته 

 هاحلطراحی راهمشاوره در  درباره شناسایی مشکالت و    یبه عنوان رشیک پژوهش

به تغییرات ساختاری و  شانچگونگی واکنششود یا نه، شاید بر بهره گرفته می

 )۱۷۵ص اثر بگذارد ( در جوامع مشیخط

ریزی سالمت و رفاه نیز  به برنامه ریزی ارتباطاتیین، اهمیت مشارکت و برنامها افزون بر

 ).۲۰۱۵ ،١یابد (بارتنگسرتش می

 بازهای فضایباشگاه

اند و درک چرایی آن ساده است. باز در رسارس جهان محبوب شده های فضایباشگاه

ها و انواع اه از این نوع باز شده که ویژگیباشگ ۱۰از های گذشته در ماملو بیش در سال

های مختلف را جذب کنند. هر کس به شکل خودجوش گوناگونی مکانی دارند تا گروه

های ورزشی های دیدار پرطرفدار نیز برای باشگاهها استفاده کند و به مکانتواند از آنمی

 ٢پارکن�ونه، گروه ترانا آی اند. برای یافته دیگر تبدیل شدههای سازمانوبیش گروهو کم

دهی باز و رایگان را از راه فیسبوک سازمان های آموزش فضای(آموزش در پارک) کالس

باز برگزار   های ورزشی فضایها، خود شهر یا باشگاه ورزشی کالسکند. در برخی باشگاهمی
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ت کمک کند. برخی کند و یک مربی در محل نیز دارد تا به افراد در استفاده از تجهیزامی

یافته ورزش کنند در حالی که دیگران از دهند به شکل کامالً خودسازمانمردم ترجیح می

آید. در مورد دوم، شخص در حالی که با دیگران در یک فعالیت کمی کمک بدشان �ی

ها کند احساس امنیت نیز دارد. بنابراین این باشگاهیافته مشارکت مینسبت غیرسازمانبه

های تجاری یافته را با ورزش باشگاهی که از سوی باشگاههایی از ورزش خودسازمانگیویژ 

 کنند.شود ترکیب میو مراکز تندرستی ارائه می

)، ۲۰۱۱های سوئد (شده از سوی کنفدراسیون ورزشهای انجامبرپایه پژوهش

برداری، روی، وزنهپیاده سال)،    ۷۰تا    ۷ها (های ورزشی در میان سوئدیترین فعالیتمحبوب

های مترینی موردنظر خوبی با روندباز بههای فضایسازی است. باشگاهدومیدانی و بدن

ای کامل است، هرچند باید این موضوع را در نظر آید و محیط بازشان تااندازهجور درمی

متفاوت داشت که هر کسی در استفاده از باشگاه احساس راحتی ندارد. به هرحال تجهیزات  

کند. برپایه ها را برای بیشرت مردم یک جایگزین واقعی و گیرا میو مفهوم باشگاه رایگان، آن

های گوناگون «مسلط» هستند. برخی های مختلف بر باشگاهآمار اداره امور شهری، گروه

 کنند. تر را جذب خود میبیشرت زنان و دیگران، مردان و برخی، جوانان و دیگران، افراد مسن

های فضای باز در ماملو چند جنبه از توسعه پایدار شهری را در ارتباط رشد اخیر باشگاه

پذیری، و ارتباط دهد از جمله مسائل جنس و سن، دسرتسیبا فعالیت جسمی نشان می

 یافتگی.یافتگی و خودسازمانبین سازمان

 زیست شهریاهمیت محیط

ار سالمت به ویژه در ارتباط با شناختی رفتهای بومزیست در مدلاهمیت محیط

های شناختی (که برای �ونه در منتهای بوماست. مدل فعالیت فیزیکی شناخته شده 

بحث شده) شامل سطوح چندگانه عواملی است که بر رفتار   ١سلیسگوناگون از سوی جیمز  

سطح  گذارد مانند عوامل فردی، محیط اجت�عی، محیط فیزیکی و محیطفردی تأثیر می
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فردی (مانند زیستی و فیزیولوژیک)، های دیگر، این سطوح به عنوان درونکالن. در منت

ها مشیفردی (مانند اجت�عی و فرهنگی)، سازمانی، اجت�عی، محیط فیزیکی و خطبین

شناختی رفتار سالمت بر های بوم). مدل۲۰۰۶بندی شده است (سلیس و همکاران، دسته 

دهد و در عین ها رخ میکنند که رفتار در آنتأکید می مشیو خطهای محیطی آن زمینه

شناختی، های بومکنند. مدلحال هم تأثیرات اجت�عی و فیزیولوژیک را ترکیب می

کنشی رفتارهای کننده چندگانه و برهمهایی فراگیر برای شناخت عوامل تعیین چارچوب

). ۲۰۱۵و همکاران،  ١الورنس-؛ جانسن۲۰۰۸، و همکاران کنند (سلیسسالمتی فراهم می

 فردی به خوبی مؤثر نخواهد بود. ها پشتیبان نباشند، مداخلههنگامی که محیط 

های فیزیکی و فعالیت ساخت به عنوان ابزار بهبود فرصتکارگیری محیط انسانبه

 ). دیویس۲۰۱۳، (هریس و همکارانسبک زندگی فعاالنه، یک مداخله امیدوارکننده است 

ساخت در جدید، بر نقش پشتیبان محیط انسان گویند که در هزاره ) می۲۰۱۵( ٢و پکین 

محور و عملیات مدرک هایمشیای، توسعه خطرشته های بینسالمت انسان در پژوهش

ساخت بر ها درباره اثر محیط انسانها و پروژه تایید شده است. بخش بزرگی از پژوهش 

روی مترکز دارد که البته سواری و پیاده ایی فعاالنه مانند دوچرخهجفعالیت فیزیکی، بر جابه

و همکاران،  موضوع بسیار مهمی در جامعه خودرویی و ساکن امروزی است (فرسایت

را  ۲۰۰۲، ٣و همکاران ؛ هامپل۲۰۱۳، و همکاران ؛ هریس۲۰۰۲، ؛ هندی و همکاران۲۰۰۷

 ببنید). 

محیطی مرتبط با فعالیت فیزیکی بیشرت  ) تأثیرات۲۰۰۲برپایه هامپل و همکاران (

کند. متغیر اساسی برای توضیح ای بحث میو تأثیرات زمینه گریدرباره موانع، رشایط تسهیل

، ۱۹۶۰ها از دهه باز است. پژوهشتفریح در فضای  نرخ مشارکت، همجواری با فرصت
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تفریحی را نشان  رابطه وارونه بین مشارکت تفریحی و فاصله بین مکان اقامت و فرصت

 داده است.

های محیط شناختی نیست بلکه بر برخی جنبه های بومهدف این بخش، کاربرد مدل

کننده فعالیت فیزیکی است. ترین عوامل تعیین فیزیکی تأکید دارد که یکی از مهم 

های گویند: «همگام با مدل ) می۲۰۱۵الرنس و همکاران (-گونه که جانسنه�ن

دهد که بین هر دوی ای از شواهد نشان میر سالمت، مجموعه فزایندهشناختی رفتابوم

 .ساخت با فعالیت فیزیکی، پیوستگی وجود دارد»اجت�عی محله و محیط انسان ویژگی

در ارتباط با بحث درباره سطح ناکافی فعالیت فیزیکی، سازمان بهداشت جهانی به 

دارد مانند ترس از خشونت بودن باز میچند عامل محیطی اشاره کرده که مردم را از فعال  

و جرم در مناطق باز؛ رفت و آمد مرتاکم، کیفیت پایین هوا و آلودگی زیاد، و نبود پارک، 

 های ورزشی و تفریحی.رو و زیرساختپیاده 

های سازی محیطباالی مربوط به فعالمن در بخش بعدی بحث خواهم کرد که کیفیت  

تواند کیفیت دیگر عواملی که از های تفریحی و ورزشی میها و محیط شهری مانند پارک

شده را از راه اثرات مثبت بر پایداری اجت�عی و محیطی سوی سازمان بهداشت جهانی گفته 

 بهبود ببخشد. 

 ران توسعه پایدار شهریفعالیت فیزیکی به عنوان نیروی پیش

ر فضای همگانی، در این بخش، من هنگام بحث درباره فعالیت فیزیکی و ورزشی د

برم. فعالیت فیزیکی یک اصطالح فراگیر است که بیشرت واژه فعالیت فیزیکی را به کار می

تر را دربرگیرد. های ورزشی قدرتیتواند فعالیت سبک ورزشی و بازی و نیز بیشرت فعالیتمی

کویل،   تواند «زندگی فعاالنه» و «ورزش» باشد.دیگر اصطالحات مرتبط برای استفاده نیز می

 کنند:جهانی را ارائه می  ) تعریف زیر در گزارش سازمان بهداشت۲۰۰۶(  ١کاملایر و ریسیاپی

 
1 Cavill, Kahlmeier, Racioppi 
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های اسکلتی تولید ماهیچهبه وسیله  فعالیت فیزیکی هرگونه حرکت بدنی است که  

عمد انجامد. این تعریف بهشود که به مرصف انرژی بیش از سطح اسرتاحت میمی

ازجمله است همه انواع فعالیت فیزیکی منظور به این معناست که  ،گسرتده

های سنتی و رسگرمی، جایی، رقص، بازیسواری برای جابهروی یا دوچرخهپیاده 

 )۳‐۲ (ص .شدهحسابباغبانی و کارخانه و نیز ورزش یا مترین 

توان با استفاده از تفسیرهای گوناگون میآن را گسرتده است که  یتوسعه پایدار مفهوم

تواند ، روش توصیف میید. هنگام ارتباط توسعه پایدار شهری با فعالیت شهر کر توصیف 

درباره افزایش کیفیت زندگی ساکنان یعنی  درباره «کیفیت زندگی» باشدگفتگو به شکل 

و محیطی جامعه  های پایداری اجت�عی، اقتصادیود، خروجی؛ اگر این کار انجام ششهری

ها با روش  ۱۹۹۳؛  ١؛ و جیکوبز۱۹۸۷؛ گل،  ۲۰۰۵طور که فلوریدا،  و شهر مثبت خواهد بود (آن

 اند).بیان کردهو اصطالحات گوناگون 

اند که «محیط پایدار شهری جایی است که ) بیان داشته۲۰۱۵و اسپنرس ( محجوبی

دگی سامل برای همه را فراهم و باز، سبک زنها و فضای ها، پارککیفیت محیطی خیابان

های ای خودپایدار باشد، این محیطتواند پدیدهچون فعالیت فیزیکی می .کند»تشویق می

توانند اثر دومینویی مطلوبی بر شهروندان داشته باشند. وقتی مردم در فضای شهری می

شرتی تشویق شود مردم بیکنند که باعث میکنند، اثر �ایشی ایجاد میعمومی فعالیت می

دهند، کلید توسعه های گوناگون انجام میشوند. پر بودن فضای شهری با مردمی که فعالیت

های غیراصیل کند که دنیای مدرن شهری با مکان) بحث می۱۹۷۶(  ٢پایدار شهری است. رلف

تواند های عمومی میشود. فعالیت در مکانو روابط سطحی بین مردم و مکان مشخص می

های بعدی این ها در شهرهای مدرن بازی کند. در بخشدر پرکردن این کمبود نقش مهمی

توانند بیشرت های عمومی جذاب میآورم از این که چگونه مکانمی فصل، من چند �ونه

  به شکل روابط متقابل، ساکنان را فعال و پایداری شهری تولید کنند.

 
1 Florida, Gehl, Jacobs 
2 Relph 
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مهم . پس ها وقت بگذارنندمردم برای این که از نظر فیزیکی فعال باشند باید در مکان

خواهند وقت بگذرانند و احساس امنیت که در آن مردم میساخته شود هایی است مکان

آور و شامل وسایل فیزیکی باشند که ها باید جالب و هیجانو آرامش کنند. این مکان

 دکنناستفاده از آن های گوناگون های مختلف و در زماند به شیوهنبتوانهای گوناگون آدم

 )۲۰۱۵ اسپنرس، و (محجوبی

شهری را مفید بیابند به احت�ل بیشرت از محیط شهری مراقبت اگر شهروندان فضاهای 

های کنند. به شکل مشابه، اگر از نظر فیزیکی فعال باشند، به احت�ل بیشرت، روشمی

کنند. زیست انتخاب میجایی فعاالنه را به عنوان راهربد سالمت و مراقبت از محیطجابه

زیست تواند بر درک فرد از محیطفتار میکنند که این ر ) بحث می۲۰۱۲بلکرش و لواسی (

ها در گونه که الگوهای فعالیت به دلیل تجربه انباشته با این ویژگیتأثیر بگذارد، ه�ن

 تواند دانش ساختارهای محیطی مربوط به فعالیت فیزیکی را افزایش دهد.گذر زمان می

های عمومی مکان -۱
 جذاب و فعال

فعالیت  -۲
 فیزیکی

 استفاده از -۳
 محیط شهری 

حس مکانی و آگاهی  -۴
 درباره محیط شهری

اثرات مثبت بر پایداری  -۵
 زیستیمحیط
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بیرون بیایند، تا که ساکنان را تشویق کند بسازند ریزان شهری محیط جذابی اگر برنامه

های دیگر فعال باشند، مشارکت و تعامل اجت�عی به روش همدیگر را مالقات کنند و

رابطه بین مشارکت محله درباره ) ۲۰۱۵( الرنس و همکاران-واهد یافت. جانسنافزایش خ

گویند مشارکت اجت�عی به شکل مثبت با فعالیت کنند و میو فعالیت فیزیکی بحث می

گویند که دسرتسی و استفاده از فضاهای اسپنرس می و فیزیکی در ارتباط است. محجوبی

عی را افزایش دهد و به ساخنت رسمایه اجت�عی کمک ای اجت�هتواند شبکهعمومی می  باز

دهند که فضاهای عمومی ) توضیح می۱۹۹۶پور () و نیز مدنی۲۰۰۹کند. زنگ و الوسن (

 ١ها و تعامالت اجت�عی مشارکت دارد و نیومنعمومی خوب در افزایش فعالیتو نیمه

تواند میمناسب دهد فضاهای عمومی که نشان میهایی اشاره دارد ) به بررسی۱۹۹۶(

از آن را افزایش دهد. مردمی که با یک  هدنکنحس قلمرویی و ارتباط میان مردم استفاده

ثبات اجت�عی را به   دشوند که به نوبه خو گیرند به احت�ل کمرت جابجا میمکان ارتباط می

دهنده نبود رفاه و راحتی اند نشانتو جایی میدنبال دارد. از سوی دیگر، نرخ زیاد جابه

 .باشد

 
1 Zang, Lawson, Madanipour, Newman 

استفاده از  -۱
 محیط شهری

 فعالیت فیزیکی -۲
های مکان -۳

 عمومی و جذاب

 اثرات مثبت بر پایداری اجت�عی -۵ مشارکت اجت�عی و حس تعلق خاطر -۴
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های تفریحی و ورزشی در محله به شدت با افراد دارای فرصتهمجواری با بودن و 

ارتباط دارد مانند خانوارهای   ،توانند رانندگی کنندهایی که �یمحدوده قلمرویی کمرت و آن

 ،براینافزون  ).  ۲۰۱۵  و همکاران،  کورتییلسجادرآمد، کودکان، بزرگساالن و افراد مسن (کم

تواند حس و دانش فضایی که به واسطه فعالیت در فضای همگانی توسعه یافته می 

محدوده راحتی و قلمرویی ساکنان را افزایش دهد که این به نوبه خود فاصله بین مناطق 

 .کندگوناگون را پر می

 
شهرهایی که  ش�رویژه و بهپیدا کرده  اجو ریزی آگاه از سالمت ر دهه گذشته، برنامه در

 سازمانتعدادی  کنند افزایش یافته است.ی کار میریزی سالمت شهر سوی برنامهبه نهفعاال 

 ۱۹۸۰کنند. برای �ونه از میانه دهه  بخشی به ابتکارات کار میمو الها  افزاییبرای دانشنیز  

ریزی و در ارتباط بین برنامه ینیروی جهانی مهم  ،برنامه شهر سامل سازمان بهداشت جهانی

های مکان -۱
 عمومی و جذاب

فعالیت  -۲
 فیزیکی

استفاده از  -۳
 محیط شهری

افزایش دامنه  -۴
 قلمرویی

سازی ترکیب و یکپارچه -۵
 گروههای گوناگون

افزایش دانش  -۶
 درباره دیگران

افزایش حس  -۷
 امنیت

پایداری اثرات مثبت بر  -۸
 اجت�عی

های مکان -۱
 عمومی و جذاب

فعالیت  -۲
 فیزیکی

بهبودی رفاه  -۳
 و سالمت

 –اثرات مثبت بر پایداری اقتصادی  -۴
 اجت�عی (برای افراد و جامعه)
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) ۲۰۰۸( 1سوروس و ادواردز ،). افزون براین۲۰۱۵ ویلر، و ستونا(فری سالمت بوده است

ها، ایده »،ریزی فیزیکیفعال است: راهن�ی برنامه شهر سامل، شهر«در گزارشی با عنوان 

توسعه یک برنامه فراگیر برای ایجاد شهر سامل و فعال به واسطه افزایش  اطالعات و ابزار

 اند.را ارائه کردهفعالیت فیزیکی در محیط شهری 

سازی برای فعالیت فیزیکی در جامع فرصتاگر چه هدف این گفتار، ارائه جعبه ابزار 

های چنین فضای همگانی به منظور مشارکت در توسعه پایدار شهری نیست، بررسی �ونه

 طراحی شهری ارزشش را دارد.

 کیفیت زندگی

سال یک بار برداشت از کیفیت زندگی در شهرهای هر سه    ۲۰۰۴سیون اروپا از سال  یکم

کند. نسخه اخیر این گزارش با نام کیفیت زندگی ررسی میمنتخب متوسط و بزرگ اروپا را ب

شهر یا منطقه   ۸۳شده در  منترش و کیفیت زندگی درک  ۲۰۱۶در شهرهای اروپایی در ژانویه  

شهری و همچنین ترکیه، ایسلند، نروژ و سوییس بررسی شد. ماملو نیز یکی از شهرهای 

های گوناگون دهندگان از گروهاسخگفتگوی تلفنی با پ  ۴۰۷۹۸شده بود. در مجموع،  بررسی

های مربوط شهر انجام شد که با وجود برخی محدودیت  ۸۳شناختی و اجت�عی در  جمعیت

ها را از زاویه فعالیت فیزیکی توجهی دارد که یافتهبه قابلیت اطمینان پژوهش، نتایج قابل

 کند.تر میبرجسته 

هایی درباره روندان، پرسششده شهپژوهشگران برای شناسایی کیفیت زندگی درک

همگانی، امکانات فرهنگی،  رضایتمندی از امکانات آموزشی، خدمات درمانی، ترابری

زیستی و های استخدامی، مسائل اختالط، ایمنی، مسائل محیطوضعیت مسکن، فرصت

های ورزشی و تفریحی در سواالت مربوط به خدمات ورزشی و تفریحی پرسیدند. جنبه 

ی، فضای همگانی و سبز قرار داشت. ماملو امتیاز خوبی در فضای همگانی ورزش  زیرساخت

 
1 Freestone, Wheeler, Edwards, Tsouros 
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های بازی داشت. درحقیقت، ساکنان ماملو رتبه دوم رو و زمین ها، مناطق پیاده مانند میدان

ترین افراد بودند. کمرتین سبز و پارک، راضیدر این زمینه را داشتند و از نظر فضای 

های ورزشی نیز همین نظر را داشتند. د که درباره زیرساختبو  هارضایتمندی از آِن آتنی

ورزشی چشمگیر  دهد که فضاهای همگانی مناسب برخالف توسعهاین نتایج نشان می

های بزرگ همچون املپیک تابستانی، برای کیفیت زندگی ساکنان و های رویدادمانند مکان

 تر هستند. رو برای توسعه پایدار شهری مهماز این

های همگانی جذاب نه تنها اثرات پایداری مثبت محیطی و اجت�عی های فعالیتنمکا

جز طور که پیشرت بحث شد، بهسازی). آنبلکه اقتصادی نیز دارند (مانند تبلیغات و �ایه

افزایش سالمت و مشارکت در زندگی شهری مثبت، پایداری اقتصادی یکی از اهداف «برنامه 

 » در ماملو بود.های دیدار فعاالنهمکان

 های آیندهراهن�یی

های آینده روی�ن، ارزش دارد که سه راهن�ی مرتبط برای پژوهشبا نگاهی به پیش 

توان گفت توسعه فضاهای عمومی در این زمینه پیشنهاد کنیم. بر این باورم که به راحتی می

امع و شهرها بلکه بر جذاب برای فعالیت فیزیکی، اثرات مثبت توسعه پایدار نه تنها بر جو 

افراد نیز دارد. با وجود این مشخص نیست تا چه اندازه توسعه مثبت بر افراد تأثیر 

های واقعی فضاهای همگانی جدید در های بیشرتی درباره یافته گذارد. باید پژوهشمی

ن کسانی واقعاً از ایهای گوناگون انجام شود. به گفته دیگر، چهفعالیت فیزیکی میان گروه

برند. این خطر هم وجود دارد که راهربدهای اجراشده کنند و سود میها استفاده میمکان

به شکل نامتناسبی به نفع افراد فعال و بهرت باشد و بنابراین نابرابرهایی در زمینه سالمت 

). دوم این که مهم است ۲۰۱۲ها بود (بلکرش و لواسی، ایجاد کند که هدف، بهبود آن

های گوناگون جمعیت به دست آوردیم ها بین بخش ری از نیازها و خواستهتشناخت عمیق

های نسلی. سوم این که برای توسعه فضاهای فعالیت جالب و جذاب، مانند تفاوت

های ها را هم امتحان کنند (مانند فعالیت های جدید ترکیب فعالیتریزان باید روشبرنامه
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های بیشرتی یابیها و ارزشودا ماتا). باید پژوهشر اجت�عی و فیزیکی پیشنهادی در روزنز  

توانند با یکدیگر در فضای همگانی های گوناگون میانجام شود تا بفهمیم چطور فعالیت

 تعامل داشته باشند و به هم نیرو ببخشند. 
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 ۲۵گفتار 

 سبز شدن 

برداری از زیستی، طراحی و بهرهبازنگری محیط

 تاسیسات ورزشی 

 1شاورالکس پُرتهبه قلم: 

از  اند که «سبز شدن» به معنای چیزی بیش ای نشان دادههای حرفههای ورزشتیم 

هایشان بر منابع طبیعی زشگاه ها چطور پیامدهای ور طلبی است. یعنی این که تیممنفعت

توانند به افزایش آگاهی های پایدار میها با تلفیق فعالیت کنند. آنرا ایجاد و مدیریت می

ترین مسائل زمان ما کمک کنند. در دهه گذشته، سازندگان نسبت به برخی از مهم

تجارت استفاده   ها، از نفوذ خود برای �ایش رضورت تلفیق پایداری باها و نیز تیمورزشگاه

ها به اندازه کافی واقعی این است که آیا آن ). پرسش۲۰۱۲، ٢و همکاران اند (هنلیکرده

 توانند انجام دهند؟ اند و چه کارهای بیشرتی نیز میاین کار را کرده

 در مسیر سبز: روندهای پایداری در ورزش 

پول، گالن آب و انرژی ها دالر های ورزشی در میلیونبا فرایند سبز شدن، تیم

اند. سبزشدن به معنای طراحی یک ورزشگاه جدید یا بازسازی هجویی کردرصفه

، ٣ای را کاهش دهد (نونز و پاولیهای قدیمی است تا انتشار گازهای گلخانهزیرساخت

های مدیریت انرژی آب و پس�ند یا با کاهش انتشار ). این نوع کاهش از راه روش۲۰۰۶

 
1 Alex Porteshawver 
2 Henley, Hershkowitz, & Hoover 
3 Nunez & Pavley 
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های جایگزین ترابری از راه تشویق کارکنان و متاشاگران برای استفاده از روشمربوط به 

دهد (مانند دوچرخه و پیاده). پیش از این وآمد به ورزشگاه رخ میجایی برای رفتجابه

اند. برپایه آمار شورای دفاع از هایی را اجرایی کردهها چنین روشهم بسیاری از ورزشگاه

طراحی ساخت�ن سبز لید   نامهای آمریکای ش�لی گواهیشگاه حرفهورز   ۱۵منابع طبیعی، «

ها ک�بیش اند، همه آنهای خورشیدی در محل نصب کردهمورد پنل ۱۸اند، را گرفته

های بازیافت و یا پوسال را گسرتش داده یا در حال توسعه دادن هستند(هنلی، برنامه

). افزون بر این، نزدیک به ۲۰۱۶مریکا، شورای ساخت�ن سبز آ  ؛۲۰۱۲هوور، هرشکوتیز و 

اند تا های تجدیدپذیر رفتهای ورزشی در آمریکا به سوی انرژیهای حرفهدرصد تیم ۳۰

های کارآیی ها دارای برنامهدرصد آن  ۵۴شان را تأمین کنند و نزدیک به  بخشی از نیاز انرژی

ها آمریکایی در . میلیونشده است گونه اقدامات به رسمیت شناخته انرژی هستند. این

ها خودشان را هوادار ورزش درصد آمریکایی  ۶۱کنند (رویدادهای ورزشی رشکت می

کند زیستی را ترویج میای که منافع مبارشت محیطدانند) و این یعنی مخاطب شیفته می

). افزون براین، صنایع انرژی، آب، مواد شیمیایی، خودرو، پوشاک، ۲۰۱۲(تجارت پایدار، 

ای هستند که های ورزش حرفهتیم  کننده یا پشتیبانالستیک و خوراکی، همگی تامینپ

کند (هنلی و های سبز را فراهم میترین فناوری و فعالیتفرصت تبلیغ جدیدترین و بزرگ

هرشکووتیز حفاظت از منابع را به خط زیستی مانند آلن ). رهربان محیط۲۰۱۲همکاران، 

های بزرگ به شکل اند و خواهان این هستند که رشکتا آوردههورزشگاه مقدم فعالیت

 ).۲۰۱۵،  ١مسووالنه، منبع محصوالتشان را مشخص، و ردپای کربن خود را کم کنند (گوردون

ها در شهرهای خود ها و هواداران ورزشی نیز از پیامدهای ساخت ورزشگاهآمریکایی

ورزشگاه -ارس    ۴۹فرانسیسکو  ورزشگاه جدید سناند. برای �ونه،  آگاهی بیشرتی پیدا کرده

های همه لیگ ملی فوتبال است یکی از سبزترین ورزشگاه -لوی در سانتاکالرا کالیفرنیا

است که  ٣). این موضوع به دلیل قانون کیفیت هوای ایالت کالیفرنیا (سکا) ۲۰۱۴، ٢(نیسکا 
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ناسب کاهش اثرات است تا های مزیستی و اجرای روشخواهان بازبینی پیامدهای محیط

پذیرش کاهش یابد. به هرحال، ای یک پروژه به زیر سطح قابلکل انتشار گازهای گلخانه

زیستی مرتبط این موضوع به دلیل آگاهی زیاد شهروندان سانتاکالرا درباره پیامدهای محیط

که به شکل یک گروه اجت�عی است  ١فربا ورزشگاه نیز هست. برای �ونه، سانتاکالرا پلی

درباره آسفالت مسیر ورزشگاه جدید مخالفت کرد و   ۲۰۱۰گیری سال  آمیزی با رایموفقیت

). ۲۰۱۶،  ٢زیست را افزایش داد (گونزالسها درباره پیامد این کار بر جامعه و محیط نگرانی

ا ها ر برداری از ورزشگاهزیستی در ساخت و بهرهاین گفتار، کاربرد قوانین و مقررات محیط

زیستی موردنظر کالیفرنیا پیش از ساخت یک ورزشگاه محیط   های بازنگریبررسی و کاستی

های موجود در شهرها برای همکاری با مالکان کند. همچنین درباره فرصترا شناسایی می

گونه پیامدهای این تأسیسات از راه اجرای کند تا بدینها بحث میبرداران ورزشگاهو بهره

برداری از توانند ساخت و بهرههای حفاظت منابع کم شود. شهرها میمشی خطها و  برنامه

ای تشویق کنند که این کار به وسیله حفاظت از ها را برای کاهش گازهای گلخانهورزشگاه

شود تا بدین ترتیب خطر مربوط به افزایش آب و انرژی و کاهش پس�ند انجام می

 را کاهش دهند.  شده سطح دریا و افزایش دمابینیپیش 

 انجامد؟های پایدار میزیستی به ورزشگاهآیا بازنگری محیط

اجرایی شد.  ۱۹۷۰زیست که قانونی پیشگام بود در سالمشی ملی محیطقانون خط

زیستی را با برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، حکومت فدرال باید مالحظات محیط

). الزم نبود ۲۰۱۶زیستی، حقوق محیط کرد (مؤسسههای دولتی تلفیق میگیریتصمیم 

زیستی را تصویب کردند. به ها قوانین ایالتی محیطها این کار را بکنند ولی برخی آنایالت

های بزرگ»، پیامد کنند و اگر «فعالیتشکل کلی، این قوانین ه�ن مدل ملی را دنبال می

زیستی ارائه امدهای محیطزیست داشته باشد کارفرما باید گزارش پیتوجه بر محیطقابل

های ). برخی از این قوانین ایالتی تنها خواهان بازنگری فعالیت۲۰۱۶کند (پارملان مونتانا، 
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های سطح محلی(شهر یا شهرستان) ایالتی هستند در حالی که برخی دیگر شامل فعالیت

پیامدهای  های محلی بایدهایی که سازمان). در ایالت۲۰۱۶مونتانا، نیز هست (پارملان 

ها نیز نیازمند بازنگری های بزرگشان را ارزیابی کنند، ورزشگاهزیستی فعالیت محیط 

ای زیستی هستند. این بازنگری دربردارنده تجزیه و تحلیل خروجی گازهای گلخانهمحیط 

آید. اگر مقدار انتشار بیش از استاندارد مصوب است که از پروژه توسعه پیشنهادی پدید می

های کاهش آن را پیشنهاد و اجرا کند. اگر پس از اجرای این باشد، کارفرما باید روشقانونی 

سازی ها، سطح انتشار بسیار باال باشد، برخی ادارات به کارفرما اجازه خرید متوازنفعالیت

به کارفرما  ١دهند. برای �ونه، اداره مشرتک کنرتل آلودگی هوای خلیج مونرتیکربن را می

سازی نامه جذب و متوازنسازی کربنشان با شیوهدهد تا زمانی که متوازنرا می این امکان

، ٢بنیتو سازی کربن بخرند (منطقه سنتجارت کالیفرنیا همخوانی داشته باشد، متوازن

). اگر موقعیت پیشنهادی ورزشگاه جدید نزدیک ساحل باشد، شاید الزم باشد کارفرما ۲۰۱۵

و درخواست مجوزهای بیشرتی کند. پروژه در منطقه خلیج بازنگری اضافی انجام دهد 

کالیفرنیا نباید جلوی دسرتسی عمومی را بگیرد، نباید باعث بارگذاری در خلیج 

فرانسیسکو شود، و باید از منابع طبیعی حفاظت و به افزایش سطح دریا توجه کند. سن

کالیفرنیا قدرت سی) در دیسیفرانسیسکو (بیکمیسیون توسعه و حفاظت خلیج سن

پایی خط ساحلی را دارد مگر آن که این اختیار   ۱۰۰شده تا محدوده  نظارت بر کارهای انجام

به شکل ویژه به حوزه قضایی محلی واگذار شود. چند نوع مجوز بسته به ماهیت، اندازه، 

ون سی بر دو قاندیسیبر این، از آنجا که بیمکان و پیامدهای پروژه وجود دارد. افزون

کند، انواع مجوزهای گوناگون را بر پایه هر کدام از این قوانین ایالت کالیفرنیا نظارت می

تواند هر نوع مجوزی از این سی میدیسیکند. در برخی موارد «اضطراری»، بیصادر می

). این کمیسیون برپایه دریافت ۲۰۱۶سی، .دی.سی.وبیش فوری صادر کند (بیدست را کم

 ٣پرتیس -آتیرکند تا ببیند آیا با قانون مکز، پروژه پیشنهادی را بررسی میتقاضای مجو 
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مناطق ویژه را نیز بررسی و  (قانون ایالتی کالیفرنیا) ه�هنگی دارد یا نه، و هرگونه طرح

شود و به عنوان پیشنهاد مناطق ویژه با مشارکت دولت محلی آماده می  کند. طرحتأیید می 

هدف طرح خلیج  .شودفرانسیسکو در نظر گرفته میج سناصالحی به طرح خلی

فرانسیسکو و مناطق ویژه، حفاظت و افزایش ارزش و زیستگاه، دسرتسی عمومی به سن

های تجاری دریایی و فضای باز و البته بهبود ترابری و کنرتل سیل است ساحل، فعالیت

شود، روژه جدید پیشنهاد می این کمیسیون باید هر بار که یک پ ).۲۰۱۶سی، .دی.سی.(بی

های چندگانه را متوازن کند که گاهی کار سختی است: مانند وقتی که گلدن منافع و هدف

درخواست مجوزهای الزم برای توسعه یک ورزشگاه جدید را داد. در  ١استیت واریورز

گزیر زیستی و فرآیندهای مجوزهای محلی بنا به دالیل گوناگون، ناگذشته، بازنگری محیط

 کنیم. انجامید. این دالیل را در زیر بحث میهای پایدارتر �یبه ورزشگاه

 های قانونی برای ساخت ورزشگاهمعافیت

زیستی ایالت هست، به های محیط مشیهای مشخص که در قوانین و خطمعافیت 

 گوید طرحی را که یکها کاربرد دارد. راهن�ی سکا میشکل مستقیم برای ساخت ورزشگاه 

کند از نظر سکا «پروژه» نیست و بنابراین به گیری همگانی ارائه میشهروند برای رأی

های جدیدش های ورزشگاهزیستی نیاز ندارد. در نتیجه، اگر تیمی باید طرحبازنگری محیط

تواند تا زمانی که طرح ورزشگاه پیشنهادی تأیید شود و به مرحله ساخت برسد، در اصل می

شده سکا را به تأخیر زیستی خواسته اشته شود، نیاز به بازنگری محیطگیری گذبه رأی

 بیاندازد.

ارس از این معافیت استفاده کرد و موفق شد امضاهای الزم برای ۴۹فرانسیسکو  تیم سن

ره رای گذاشنت ورزشگاه را بگیرد و شهروندان سانتاکالرا هم «بله» گفتند. برخی شهروندان 

کردند که پیش از به رأی گذاشنت طرح ورزشگاه و استدالل می مخالف تصمیم شهر بودند 

زیستی کامل شود. به هرحال دادگاه عالی کالیفرنیا رأی داد پیشنهادی باید بازنگری محیط
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زیستی نیست» گیری هنوز مشمول بازنگری محیطآور برای رأیکه «موافقت غیرالزام

گاه قانون معینی وضع نکرد که مشخص کند ). این دادگاه هیچ۲۰۱۰،  ١؛ مینتز ۲۰۱۰(کوکرا،  

زیستی نیاز دارد. در عوض، دادگاه حکم داد که ای از پروژه به بازنگری محیطتا چه مرحله

زیستی «باید در مراحل آخر فرآیند توسعه نوشته شود تا اطالعات مفید بازنگری محیط

هر اطالعاتی که دارد را قدر هم باید در مراحل اولیه آن را نوشت تا داشته باشد ولی آن

گیری وارد کند». گرچه ورزشگاه داد به فرآیند تصمیمبتواند به شکل عملی به عنوان درون

زیستی فراهم کرد ولی این موضوع پس از زمان لوی گزارش کاملی از پیامدهای محیط

بندی گیری تصویب توسعه بود. مشکل است بتوان تعیین کرد که آیا درنهایت، زمانرای

زیستی بر کیفیت گزارش اثر گذاشت یا نه، چون ورزشگاه یکی از سبزترین بازنگری محیط

ای بود. افزون براین، گرچه این معافیت به شهر و تیم اجازه داد حرفه های ورزشورزشگاه

زیستی زیستی را به تأخیر بیاندازد ولی وقتی که فرآیند بازنگری محیطکه بازنگری محیط

اکالرا هنوز هم به استانداردهای قانونی مشخص وفادار بود. این فرآیند، تکمیل شد، سانت

های خود درباره چندین رسیدگی رسمی عمومی را هم دربرداشت که شهروندان نگرانی

زیستی را بیان کردند. درنهایت، شهر به عنوان یک سازمان پیرشو پیامدهای گوناگون محیط

داد همگانی، و یستی، چگونگی پرداخنت به درونزدرباره سطح الزم برای بازنگری محیط

که در برابر گرفت گیری، باید تصمیمی میچگونگی هدایت فرآیند بازنگری و تصمیم

 هرگونه دادخواهی قانونی تاب آورَد.

زیستی کافی در آخر، از شهر شکایت شد و شاکی مدعی بود که گزارش پیامدهای محیط

بود. پس از چهار سال ت وآمدها را کامل ارزیابی نکرده  نبوده چون پیامدهای مربوط به رف

مذاکره، خواهان و تیم به توافق دست یافتند و شهر به سازندگان اجازه داد از فضای 

مشخصی از پارکینگ برای ساخت ورزشگاه جدید استفاده کنند و به دادخواهی خامته داد. 

یافته به های اختصاصپارکینگ  مشخص نیست که آیا دادخواهی، مذاکرات، یا استفاده از

وآمد مدنظر را بهبود بخشید یا منافع ملموسی برای کیفیت هوا شکل عمده، تراکم رفت
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ها به مبلغ داشتند یا نه، ولی تیم مجبور شد به شاکی مبلغ سنگین استفاده از پارکینگ 

 ).۲۰۱۲میلیون دالر را بپردازد (روزنربگ،  ۵/۱۲

زیستی همچنان ادامه یافته است. در ها از بازنگری محیطورزشگاه این روند معافیت

وضع  ١کینگز  ، قانونی برای کارآمدسازی فرآیند بازنگری سکا و سالن ساکرامنتو۲۰۱۳سال 

داد پیشرت بروند در عین حال که بازنگری سکا های مشخص اجازه  شد. این قانون به فعالیت

، دادگاه ۲۰۱۴حدود کرد. سپس در آگوست  های حقوقی متکمیل شد و فرصت را برای چالش

دار تواند به شکل مستقیم، ابتکارعمل صالحیتعالی کالیفرنیا حکم داد که شورای شهر می

، شوراهای ۲۰۱۵گیری عمومی و پیروی از سکا درپیش بگیرد. در آغاز  گیری را بدون رایرای

های کالیفرنیا دو پروژه بسیار بزرگ ورزشگاه فوتبال را بدون بررسی  ٢شهر اینگلوود و کارسن

پذیری اجباری سکا تصویب کردند. کارفرماها در هر دو اصلی، آنالیز عمومی و مسوولیت

گیری مطرح کردند که از سکا معاف بود و ها را به عنوان ابتکار عمل رأیمورد، پروژه

ها را ری کردند و سپس شورای شهر مستقیم پروژه گیری را گردآو امضاهای الزم برای رأی

تواند «رفت ها شانه خالی کردند که میپذیرفت. این یعنی هر دو شهر از زیر بار پروژه 

زیست را آلوده کند و اثرات منفی دیگر بر جامعه داشته باشد بدون وآمد را بدتر و محیط

اشد». دادگاه تصدیق کرد که نظر عمومی، مطالعه یا بحث هدفمند در آن ب این که هیچ

 تواند به کارفرما اجازه دهد که از فرآیند بازنگری سکا طفره رود.این تصمیم می

 گزاریهای قانونفعالیت

های گزاری، پروژههای قانونشده پیشین، شاید فعالیتهای گفته بر معافیتافرون

هایی را معرفی التی الیحهگزاران ایزیستی معاف کنند. قانونمشخصی را از بازنگری محیط

کند چون زیستی معاف میرا از بازنگری محیط  اند که یک پروژه ویژه یا نوعی از پروژه کرده

منافع ضمنی دارند. برای �ونه، مونتانا برای رسعت بخشیدن به ساخت مزارع بادی، یک 
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داشته باشد، الیحه قانونی وضع کرد مبنی بر این که اگر مزرعه بادی مالکیت غیرایالتی 

زیستی معاف زیستی مصوب در قوانین ایالتی محیطکارفرمای پروژه از انجام بازنگری محیط 

 ۸۱گزاری  است. الیحه دیگر که بیشرت به ساخت ورزشگاه مربوط است، الیحه هیأت قانون

رشکت مجستیک ریالتی، مجلس و فرماندار ایالت کالیفرنیا، آرنولد  ۲۰۰۹است. در اکترب 

نگر، را متقاعد کرد که ساخت یک ورزشگاه جدید در شهرک صنعتی به اقتصاد شوارتز 

). پیرو قانون کالیفرنیا که به ۲۰۱۰، ١آنجلس سود خواهد رساند (ادامزناخوش پیرامون لس

دهد پس از اعالم رشایط اضطراری مالی، جلسه ویژه تشکیل دهد، فرماندار اجازه می

را اجرایی کرد. این الیحه به شکل رسمی از سکا معاف   ۸۱  گزاریفرماندار الیحه هیأت قانون

ریزی، طراحی، شد یعنی «هرگونه فعالیت یا مصوبه الزم یا ضمنی برای توسعه، برنامه

برداری یا نگهداری ورزشگاه مالی، اجاره، ساخت، بهره یابی، تقسیم دوباره، تأمینمکان

ه در شهرک صنعتی ساخته نشد اما اگر گاپیشنهادی لیگ ملی فوتبال». این ورزشگاه هیچ

های شد، کارفرما تنها مجبور بود از برنامه پایش شهری که در واکنش به یافته هم ساخته می 

زیستی تدوین شده بود، پیروی کند. به شکل معمول، یک برنامه گزارش پیامدهای محیط

باید از آن پیروی   ای است که کارفرماهای کاهش گازهای گلخانهپایش یا کاهش شامل روش

کند تا انتشار کل این گازها را به زیر آستانه پذیرش برساند. ه�نند آنچه که در سانتاکالرا 

زیستی که شهر تهیه کرده بود نیز به چالش کشیده رخ داد، کفایت گزارش پیامدهای محیط

عالم شد از آن که الیحه به قانون تبدیل شد، این دادخواهی «باطل» اشد. به هرحال پس

 ). ۲۰۰۹، ٢(دلیون

را قانونی کرد، به اهالی کالیفرنیا  ۸۱گزاری هنگامی که فرماندار الیحه هیات قانون

ای بود و دیگر تکرار نخواهد شد. به هرحال مجلس ایالت شد که رشایط ویژهاطمینان داده  

پیشنهادی   ) برای ورزشگاه۲۹۲زیستی دیگری (الیحه سنا  ، معافیت محیط۲۰۱۱در سپتامرب  

آنجلس را تصویب کرد شهر لسآنشوتز اینرتتیتمنت گروپ در فارمرزفیلد در پایین 
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زیستی کامل از ورزشگاه ). در این الیحه کارفرما باید یک بازنگری محیط۲۰۱۱،  ١(هیلتزیک 

روز حل   ۱۷۵کرد و هرگونه چالش حقوقی در دادگاه ایالتی مطرح و در مدت  را تکمیل می

کننده پروژه را های مختل. این رشایط، خطر به درازا کشیدن دادخواهیشدو فصل می

هایی برای کرد و گامداد. در عوض، کارفرما ورزشگاه را از نظر کربنی خنثی میکاهش می

). پشتبانان الیحه بازارگرمی ۲۰۱۱، ٢و ویلیامز گریویداشت (مکوآمد برمیکاهش رفت

ن شغل، درست و در اقتصاد محلی جهش ایجاد خواهد کرد گزاری هزاراکردند که این قانون

رو شد که نگران پیامدهای زیست روبهولی این مساله با مخالفت طرفداران محیط

زیستی بر اقتصاد محلی بودند از جمله ساکنان نزدیک به ورزشگاه پیشنهادی. این محیط 

راحتی الیحه را تصویب کرد. از به) ولی سنا  ۲۰۱۵،  ٣ورزشگاه هرگز ساخته نشد (بونسیگنور 

توانست به ساخت ورزشگاه بیانجامد که فراتر از الزامات سکا بود دید نظری، این الیحه می

 ولی هیچ راهی برای اطمینان از آن وجود ندارد.

دهد باید گزاران کالیفرنیا عالقه دارند از سکا رسپیچی کنند که نشان میگویا قانون

های بهرتی دارند در آن انجام شود و شاید قوانین گام به گام که یافته ای بازنگری گسرتده

ش�ری که در باال بتواند به تدوین یک مجموعه قانونی کمک کند. نوع قوانین انگشت

ها بلکه برای انواع دیگر توسعه نیز معرفی کرده تنها برای ورزشگاهبحث شد یک الگو را نه  

انجامد یا نه (کولکارنی و رویکرد به اصالحات سکا میو جالب است ببینیم که آیا این 

 ).۲۰۱۵، ٤کرمین 

 های مجازتصمیم

زیستی ایالتی، های محیطمشیزیستی الزم در خطبر تکمیل بازنگری محیطافزون

وساز مجوزهای گوناگونی را بگیرند. ممکن است از آغاز ساختکارفرماها باید پیش 
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از تصویب شد و پیش تصویبشان مانند شهر یا کشور با های نظارتی محلی قدرتسازمان

استیت واریورز،  کار بخواهند. در مورد سالن جدید گلدنای از پی�نپروژه، الزامات اضافه

آوردند و به دست میفرانسیسکو را به ریزی سنکاران باید مصوبه کمسیون برنامهپی�ن 

دادند. سی درخواست جواز میدیسیو بی  ١سی)الهای ایالتی (اسکمیسیون امور رسزمین

فرانسیسکو استیت واریورز پیشنهاد ساخت یک ورزشگاه جدید در امبارکادرو در سنگلدن  

هزار   ۱۹تا    ۱۷میلیون دالر، یک سالن    ۵۰۰). این پروژه که شامل  ۲۰۱۵،  ٢را داده است (برک

) ۲۰۱۳، ٣هاست (میتییر و راسهای گوناگون و بهبود دسرتسی لنگرگاهفروشینفری و خرده

سی باید از چندین رشط ویژه پیروی کند. برآورده نکردن رشایط دیسیبرای گرفنت مجوز بی

اعتبار سازد و برای دارنده مجوز، جریمه و تواند هرگونه مجوز صادرشده را بیمجوز می

ورزشگاه از آموزه سی باید مشخص کند که البر این، اسباشد. افزونپیگرد قانونی داشته 

 کند یا نه.پیروی می ٤امانت عمومی («آموزه») 

  ایالتی هایرسزمینامور کمیسیون 

سی مالک مناطق کَِشندی و زیرکشندی مشخص و به شکل امانت برای عموم الاس

جویی جامعه استفاده کند که از رسزمین برای منافع و لذتجامعه است و تضمین می

کند تا درچارچوب آموزه از های قضایی اعطا میهایی را به حوزهشود. همچنین زمین می

کنند ها استفاده شود. چند معافیت از این آموزه وجود دارد. قوانین کنونی بیان میآن

گیری تواند برای تجارت، ناوبری و ماهیفرانسیسکو میهای ویژه کنار دریا در سنزمین

دریایی دیگر و نیز فضاهای ای مسافری، تأسیساتهاستفاده شود مانند توسعه پایانه کشتی

 تجاری و اداری در محدوده مشخص کنار دریا. 
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های امانی را بررسی و مشخص سی پروژه پیشنهادی در زمین البه شکل معمول، اس

کند آیا پروژه جدید با آموزه همخوان است و هرگونه رشایط اضافی و کاربردی به منطقه می

کنند که منابع امانت یا خیر. برخی مخالفان پروژه واریورز بحث می کندرا برآورده می

های کشندی یعنی جایی که ورزشگاه ساخته خواهد شد باید یا به عمومی مانند رسزمین

های کشندی و غرقابی یا هایی که در زمینهای وابسته به آب» محدود شوند یا آن«کاربری

تواند هرجا ساخته یند که یک سالن ورزشی میگوها میدهند. «آننزدیک به آن رخ می

 ).۲۰۱۳، ١شود و آشکارا وابسته به آب نیست» (فرانک

 سی .دی.سی.بی

وساز سی رشایطی برای مجوزها دارد که متقاضیان ساختدیسیبه شکل معمول، بی

-آتیرمکفرانسیسکو را تضمین و حفظ کنند. بنابر قانون  باید دسرتسی عمومی به خلیج سن

سی شاید فقط وقتی دیسیفرانسیسکو و طرح مناطق ویژه، بیپرتیس، طرح خلیج سن

پروژه ورزشگاه را تأیید کند که کمیسیون تشخیص دهد پروژه بیشرتین دسرتسی همگانی 

سی باید رشایطی را اع�ل کند که طراحی و جا�ایی دیسیبه خلیج را فراهم آورد. بی

 ی به خلیج را به بیشرتین اندازه ممکن برساند.ورزشگاه دسرتسی همگان

 ۱۲۷۳گزاریرسپیچی از اختیار نظارتی: الیحه هیأت قانون

سی داد تا البه شکل قانون درآمد، این اختیار را به اس ۲۰۱۳که در سال  ۱۲۷۳الیحه 

فرانسیسکو را تصویب کند کنار ساحل سن ۳۲تا  ۳۰های ش�ره توسعه ترکیبی در لنگرگاه 

های عمومی است (سالن واریورز شامل محل چندمنظوره برای رویدادها و گرده�یی که

سی در یک جلسه عمومی مشخص به این نتیجه برسد الهم آنجاست)، با این رشط که اس

سی اختیار داده که همه الاند. افزون براین، این الیحه به اسکه رشایط ویژه برآورده شده

ای از کنار دریا در دست کشور  ه به شکل امانی در مناطق ویژهحقوق، عناوین و منافعی ک
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ها در ارتباط فرانسیسکو انتقال دهد، و رشایط استفاده از زمیناست را به شهر و ایالت سن

 های چندمنظوره را تجویز کند.های کاربریبا مکان

ساحل  ۳۲تا  ۳۰های ش�ره مانندی» در لنگرگاهمجلس دریافت که «رشایط بی

گونه پروژه یا مکانی رویه قضایی برای هیچ  فرانسیسکو وجود دارد و بنابراین قانون هیچسن

سی اجازه دهد تا هنگام دیسیسی یا بیالکه قانون به اسوضع نکرده است. به جای این

بازنگری درخواست مجوز یا پروژه روال معمول را در پیش گیرند، موارد مرتبط زیر درباره 

 نهادی از جمله سالن واریورز را مشخص کرد:توسعه پیش 

های عمومی که آییبرای رویدادها و گردهم پروژه با فراهم کردن مکان چندمنظوره .۱

کند، دسرتسی و بان کاربری را بیشرت مییهای پشتباز و مکان دسرتس عمومی، فضای

ایش جویی همگانی از مناطق کشندی و محیط آبی پیرامونی را افز کاربری و لذت

 خواهد داد.

جویی از ساحل و خلیج لذتدسرتسی همگانی و ی است که پروژه به شکلموقعیت  .۲

 کند.میرا فراهم 

ان یهای پشتبدسرتسی عمومی، تأسیسات دریایی و مکاندر  توجه  قابل  بهبوددربرگیری   .۳

 که مردم را از همه ییعمومی همراه با کاربرد چندمنظوره برای رویدادها کاربری

فرانسیسکو استفاده های امانی عمومی سنآورد تا از رسمایهیالت به ساحل میجای ا

 را ترویج خواهد کرد. امانت عمومیهای کنند و لذت بربند، هدف

عمومی» را در بوته آزمایش گذاشت  دار امانتشده به عنوان امانت«قدرت کسب مجلس

ی اختیار داد تا به رشط برآوردن رشایط سالاین پروژه، به اسمانند  بیو در ارتباط با رشایط  

سازی انداز پل خلیج و خود خلیج، کمینه تصویب کند که شامل حفظ چشمآن را مشخص 

عمومی بود. این  امانتهای همخوان با ادتعارض با دسرتسی همگانی، و میزبانی روید

فرآیند یک در پروژه و بیان داشت که داد  سیدیسیبه بیها را گیریقانون برخی تصمیم

پرتیس و طرح -آتیرطرح مناطق ویژه، قانون مکپایه  جداگانه باید مشخص کند که برمجوز  
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وجود دهد و کمرتین مشکل را برای خلیج بهبیشرتین دسرتسی عمومی ممکن را می ،خلیج

  .آوردمی

سی برای ارزیابی پروژه و تعیین دیسیسی و بیالبا وجود اختیارات نظارتی روشن اس 

پیش گذاشت،  که آیا با آموزه و قوانین موجود همخوانی دارد یا نه، مجلس دوباره پا این 

بازنگری پروژه را رسعت بخشید و ه�ن منافع جنبی که در قوانین پیش گفته بود و دادگاه 

زیستی داد را ذکر کرد. با درنظر گرفنت این ت ورزشگاه از بازنگری محیطرای به معافی

های ها و رشایط ویژه برای توسعه ورزشگاه، شاید دیگر قوانین، مقررات و برنامهمعافیت 

برداری ورزشگاه را به شکل کارآمدتری بررسی زیستی ساخت و بهرهموجود پیامدهای محیط

 کنند. 

 شودتر میکه به« سبز» نزدیک  کالیفرنیا: رهربی ایالتی

های هاست در رسوکار داشنت با چگونگی تأثیرات انسان از جمله پروژهکالیفرنیا مدت

هایی که ایالت است. در این بخش ابتکارعملزیست، پیرشو بوده جدید توسعه بر محیط 

اند: ها در سطح محلی کمک کردهگوییم چگونه آندهیم و میدر پیش گرفته را توضیح می

هایی زیستی فعالیت چه به شکل الزام و یا تقویت دولت محلی برای کاهش ردپای محیط 

توان برای ساخت و تر این قوانین را میدهد. به بیان دقیقهایشان رخ میکه در مرز 

های نظارتی که پیشرت گفته شد) برداری به کار برد چون دولت محلی (همراه با سازمانبهره

خصوصی را تشویق یا ملزم کند تا در مرحله طراحی و پس از  رماهای بخشتواند کارفمی

 زیستی داشته باشند.ساخت، مالحظات محیط

به بحث تغییر اقلیم پرداخت یعنی وقتی که   ۱۹۸۸قانون کالیفرنیا نخستین بار در سال  

ای را آماده برداری از گازهای گلخانهبه ایالت دستور داد تا فهرست  ۴۴۲۰گزاری  الیحه قانون

و پیامدهای تغییر اقلیم را مطالعه کند. از آن زمان کالیفرنیا چندین قانون وضع کرده تا 

ای را ارزیابی و آنالیز کند، پیامدها را کاهش دهد و آماده  تغییر اقلیم و گازهای گلخانه

 باشد.
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 ۰۵-۰۳-فرمان اجرایی اس

کند را امضاء کرد که بیان می  ۰۵-۰۳-فرماندار شوارتزنگر فرمان اجرایی اس  ۲۰۰۵سال    در

(منبع اصلی آب ایالت)، کاهش کیفیت  ١کالیفرنیا به دلیل کاهش ذخیره برف سییرا نوادا

پذیر است. این فرمان هوا و افزایش سطح دریا، نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم آسیب

: کاهش ای را نیز به شکل زیر وضع کرده استهای کاهش گازهای گلخانههمچنین هدف 

تا  ۱۹۹۰درصد انتشار به زیر سطح  ۸۰، و کاهش ۲۰۲۰تا سال ۱۹۹۰انتشار به سطح سال 

 .۲۰۵۰سال 

 )۲۰۰۶(سال  گرمایش جهانیکالیفرنیا برای  هایحلقانون راه

شده شود، اهداف وضعنیز شناخته می ۳۲گزاری این قانون که به نام الیحه قانون

کند تا از راه یک رسی گزاری میبرای ایالت هدف را مدون و ۰۵-۰۳-درفرمان اجرایی اس

به حد  ۲۰۲۰ای را تا سال از سازوکارهای بازارمحور و نظارتی، کل انتشار گازهای گلخانه

که از  ۳۲گزاری یابی الیحه قانونکاهش دهد. این سازوکارها در طرح محدوده ۱۹۹۰سال 

های طرح ده است. فعالیتسوی هیأت منابع هوای کالیفرنیا (کارب) نوشته شده آم

، اجرای ۲۰۲۰درصد برق ایالت از منابع تجدیدپذیر تا سال  ۳۳یابی شامل تولید محدوده

استانداردهای خودروی پاک و توسعه برنامه کاهش برای منابع ساکن عمده گازهای 

های محلی را به عنوان رشکای راهربدی یابی، حکومتای است. طرح محدودهگلخانه

 ۱۵شناسد و کاهش انتشار گازها را به مقدار ه هدف کاهش در سطح ایالت میدستیابی ب

شود) در تعبیر می  ۲۰۰۸و    ۲۰۰۵درصد زیر سطح کنونی (بیشرت به عنوان سطح انتشار بین  

 کند.مقرر می ۱۹۹۰مقایسه با بازگشت به سطوح سال 
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 های تجدیدپذیر کالیفرنیا استاندارد مجموعه پروژه

های تجدیدپذیر در آمریکا، استاندارد استانداردهای بلندپروازانه انرژی  ترینیکی از مهم

در  گذاریرسمایه های دارای مالکیت های تجدیدپذیر است که زیرساختمجموعه پروژه 

شده خود را باید از منابع درصد برق توزیع ۳۳، ۲۰۲۰کند که تا سال کالیفرنیا را ملزم می

 گرمایی تولید کرده باشند.، باد و زمینتجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی

 ، استانداردهای کارآیی انرژی۲۴تیرت

های محلی از راه کد مقررات کالیفرنیا یک استاندارد ایالتی است که سازمان ۲۴تیرت

کشی، برقی های سازه، لولهکنند و شامل الزامات سامانهمجوزهای ساخت�نی آن را اع�ل می

انرژی، طراحی سبز و دسرتسی به سوزی، حفاظت نی آتشو مکانیکی ساخت�ن و ایم

ششم (کد انرژی کالیفرنیا) و بخش یازدهم (کد ساخت�ن و اطراف آن است. بخش

سازی سبز کالیفرنیا) شامل استانداردهای تجویزی کارکردمحور است استانداردهای ساخت�ن

ساز کالیفرنیا را های نوخت�نگونه استفاده از برق و گاز طبیعی در هر کدام از ساتا بدین

 کاهش دهد. 

 )۲۰۰۸ سال(قلیم و ا قانون حفاظت پایدار از جوامع -۳۷۵ بی.اس

های مصوب کاهش انتشار در الیحه  کند تا هدفبه ایالت کمک می ۳۷۵بی اس

ای و ریزی منطقهرا به وسیله موارد زیر برآورده سازد: ترویج برنامه ۳۲گزاری قانون

 شده وسیلهزیستی و بهداشتی مرتبط با کاهش مسافت پیموده سازی منافع محیطکمی

ونقل عمومی. اده و دوچرخه و استفاده از حملنقلیه و نیز افزایش چشمگیر سفرهای پی

هایی برای کاهش کند تا با کاهش تعداد و طول سفرها، هدفاین قانون کارب را ملزم می

ریز شهری باید راهربد سازمان برنامه  ۱۸ای وضع کند. پس هر کدام از  انتشار گازهای گلخانه 

منطقه هدف کاهش انتشارش را دهد چطور هر جامعه پایدار را آماده کنند که نشان می

 کند. سپسونقل برآورده میریزی حملسازی و برنامه، خانهاز راه استفاده تلفیقی رسزمین
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سازد که در صورت اجرا، آیا کند و مشخص میها را بررسی میکارب هر کدام از این راهربد

یک الگوی  های کاهش انتشار در منطقه به دست خواهد آمد یا نه. این برنامههدف

ای برای کند راهربدهای منطقهسازد که به شهرها کمک میای مشخص میمشی منطقهخط

 کاهش انتشار گازها تدوین کنند.

 حفاظت از کالیفرنیا

را امضاء کرد که  ۱۵-۳۰-، فرمان اجرایی بی١براون فرماندار، جری ۲۰۱۵در آوریل 

درصد زیر سطح سال  ۴۰تا  ۲۰۳۰ا سال ای کالیفرنیا را تگلخانه های کاهش گازهای هدف

کرد (افزایش هدف موجود). این فرمان به رضورت سازش اقلیمی مشخص می ۱۹۹۰

ساله داد تا پیامدهای تغییر اقلیم را در برنامه پنجپرداخت و به دولت ایالتی دستور میمی

لیمی ایالت) را های ایالتی تلفیق کند، طرح حفاظت از کالیفرنیا (راهربد سازش اقزیرساخت

های کالیفرنیا تأثیر روز کند و مشخص سازد چگونه تغییر اقلیم بر صنعت و زیرساختبه

هایی کند تا خطر تحمیلی تغییر اقلیم را کاهش دهد و خواهد گذاشت، ایالت چه فعالیت

در  گذاریرسمایه های ایالتی و تصمی�ت ریزی سازمانآن را به عنوان یکی از عوامل برنامه

 نظر گیرد.

سوی اینها تنها یک �ونه از قوانین گوناگون و مقررات مربوطه هستند که کالیفرنیا را به

ها وجود دارد. این برند. قوانین مشابهی نیز در دیگر ایالتیک آینده پایدارتر پیش می 

کشاند چون یا باید این کار را بکنند سوی دادخواهی نیز میهای محلی را بهقوانین دولت

شان این کار را انجام دهند. برای �ونه، کند برای منافعها را تشویق مییا قانون ایالتی آن

توان های عملیاتی تغییر اقلیم باکیفیت که بعدها مفصل توضیح داده خواهد شد را میطرح

های جدید به کار برد، به رشط این که حوزه زیستی پروژه برای کارامد ساخنت بازنگری محیط

 ها را به شکل منظم پایش کند.ی اجرای طرحقضای
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 شهرها پیرشو هستند

های کارآمدتر، ای، با توسعه ساخت�نشهرهای آمریکا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

هایی های تجدیدپذیر فعالیتکاهش وابستگی به وسایل نقلیه بنزینی و افزایش تولید انرژی

هاست عملیاتی اقلیم پایه بسیاری از این فعالیت  هایدهند. طرحدر مقیاس محلی انجام می

فردی به بسیاری توانند به شکل منحرصبهها و جوامع محلی میو بر این پایه است که دولت

). ۲۰۰۹،  ١ای عامل تغییر اقلیم در محدوده خود رسیدگی کنند (بنیشا از منابع گازهای گلخانه

ایی برای هدایت توسعه و اجرای کردن اهداف و راهربده ها فراهمهدف این طرح

 ). ۲۰۰۹انجامد (بنیشا، ای میهایی است که به کاهش انتشار گازهای گلخانهفعالیت

زیستی ایالتی یا بازنگری تقاضای های محیط مشیزیستی که خطمحیط  برخالف بازنگری

های حشود، طر مجوزها به آن نیاز دارند تا تضمین کنند امانت و دسرتسی همگانی حفظ می

ها را اجرا کنند و بسیاری عملیاتی اقلیم قوانین ایالتی را الزم ندارند. نیاز نیست شهرها آن

ترتیب برخی از شهرها ها بیشرت داوطلبانه است تا الزامی. بدینگونه طرحاز راهربدهای این

های یتاند که فعالکار گرفته هایی را بهو مصوبه ها بسیار موفق بودهدر اجرای این طرح

اند هایی در پیش گرفته کند. همچنین شهرها برنامهمشخصی را در جوامعشان اجباری می

توانند ابزاری عالی برای ها میکند. اینتر میها سادهکه سبزتر شدن را برای افراد و تجارت

 هاای و پرداخنت به برخی از مشکالتی باشند که شاید نتوان آنکاهش انتشار گازهای گلخانه

زیستی یا فرآیندهای درخواست مجوز که پیشرت گفته شد، بررسی های محیطاز راه بازنگری

 کرد. 

 های حفاظت انرژی مصوبه

های حفاظت انرژی در بخش تجاری و مسکونی، مالکان باید مرصف برپایه مصوبه

در ها ساالنه است انرژی خود را پیگیری کنند و گزارش دهند. اجرای برخی از این مصوبه
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که برخی دیگر در «زمان مشخصی» باید انجام شود مانند هنگام فروش ملک یا آغاز صورتی

کار گرفتند و جلوتر از به ۱۹۸۰به کار آن. برخی شهرها این نوع مصوبه را در اواخر دهه 

ها را اجرا نکردند و منتظر گاه آنب) و برخی شهرها هیچ۲۰۱۶، ١زمان خود بودند (برکلی

ویژه با ساخت ها بهدهی و پیگیری انرژی را اجباری کند. این مصوبهلت، گزارشماندند ایا

و سازهای کنونی مرتبط هستند زیرا ساخت و ساز جدید باید استانداردهای کارایی انرژی 

روزرسانی کارایی ها یک نوع ویژه از به را نیز برآورده سازد. به شکل معمول، مصوبه  ۲۴تیرت  

کنند یا حتی به کاهش درصدی از کاربرد انرژی نیز احتیاج ندارند. ایده یانرژی را الزامی �

هایی که ارزش باالتری دهی استفاده از انرژی، ساخت�نآن است که بازار با پیگیری و گزارش

جویی روزرسانی کارایی، در صورتحساب مالک و مستاجر، رصفه دارد را بشناسد چون به

کند. به گفته دیگر، هدف، افزایش تقاضا ا قدیمی جایگزین میهای جدید را بدارد و فناوری

های کاراتر است که به خریداران و مستاجران بالقوه، ارزش افزوده مالکیت یا برای سازه

 اجاره یک ساخت�ن کاراتر را نشان دهد.

جویی انرژی خود را روزآمد کرده است تازگی شهر برکلی در کالیفرنیا مصوبه رصفهبه

رود. این مصوبه با نظرات برجسته های مسکونی و تجاری به کار میای ساخت�نکه بر 

روز شده است و برای همه سودها به جامعه مانند مالکان، دانشگاه کالیفرنیا، و دیگر هم 

رود (گروهی کار میفوت مربعی یا بیشرت به   ۵۰۰۰۰های بزرگ  ویژه ساخت�ن ها بهساخت�ن

سال  ۵ها باید هر این ساخت�ن  ۲۰۱۶گیرند). از آغاز اکترب ار میها در آن قر که ورزشگاه

را انجام دهند   ٢بار ارزیابی انرژی را تکمیل کنند و هر سال گزارش عملکرد ستاره انرژییک

نام دارد یعنی جایی که  ٤که اکنون کبم فیلد ٣). ورزشگاه کالیفرنیا مموریال۲۰۱۶(برکلی، 

با بودجه  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰دهد، از سال های خانگیش را انجام میبازی ٥تیم فوتبال کال بیرز
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). اگرچه شاید این بازسازی ۲۰۱۶، ١میلیون دالر بازسازی شد (کالیفرنیا گلدن بیرز ۳۲۱کل 

رسانی ونه، برقبرای � -با نام «اساسی» در نظر گرفته شد ۲۴در مقررات مشخصی از تیرت 

ولی دانشگاه  -جدید ورزشگاه باید از استانداردهای کارایی مشخصی برخوردار باشد

ها همچنان باید مصوبه جدید شهر را رعایت کند. این الزامات به این معنی است که آن

مجبورند گزارش عمومی منترش کنند مبنی بر این که ورزشگاه ساالنه چقدر انرژی مرصف 

 بار نیز ارزیابی انرژی انجام دهند.سال یک ۵ کند و هرمی

انجامد؟ شاید. شاید بتوان گفت دانشگاه با دهی به ورزشگاه سبزتر میآیا این گزارش

تر و آگاه به های برکلی قرار دارد که یکی از مناطق پیرشفته داند در تپهکه میتوجه به این

زیستی خود نگران است و باید محیط زیستی در آمریکا است، درباره وجهه مسائل محیط

کنندگان که به بازسازی ورزشگاه کمک مالی کردند، پشتیبانان و به ش�ر بسیاری از کمک

کنند تا دهند و مردمی که هزینه می اهداکنندگانی که به ح�یت از تیم فوتبال ادامه می

دانشگاه برای هزینه  بازی تیم را ببینند و از امکانات ورزشگاه استفاده کنند، پاسخ دهد.

زیستی از جمله استفاده بازسازی ورزشگاه مقدار زیادی پول قرض کرد و گویا مبارشت محیط

کارآمد از منابعی مانند انرژی برای وجهه دانشگاه و حفظ پشتیبانی همگانی از ورزشگاه 

ی و درباره استفاده از انرژ  دهی عمومی اجباریاهمیت دارد. شاید بتوان گفت که گزارش

عنوان تعهد روندهای آن، به توجه و کوشش بالقوه بیشرت برای کاهش مرصف انرژی به

 زیست خواهد انجامید.همگانی به محیط

 هجامع یانرژی انتخاب

به دولت محلی و برخی از نواحی ویژه   ٢ای).سی.های انرژی انتخابی جامعه (سیبرنامه

ها یا توسعه انرژی از طرف شهروندان، تجارت  دهد تا برقشان را برای خریداین امکان را می

های ها با رشکت). این برنامه۲۰۱۶، ٣اس .و مناطق شهری تجمیع کنند (لین انرژی یو
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های توزیع و انتقال کنند که همچنان به حفظ و نگهداری سامانهتاسیساتی همکاری می

ها خدمات ارائه و به آن  کننددهند، صورتحساب انرژی مشرتیان را برآورد میبرق ادامه می

گونه کنند. اگر اینشان فراهم میای را هم برای مشرتیانسیکه سیدهند در عین حالمی

کننده برق درنظر گرفته فرض تامینعنوان پیشها در کالیفرنیا وجود داشته باشد، بهبرنامه

گزار مالکش است، شوند و مشرتیان در صورت متایل به ادامه کار با صنایعی که رسمایهمی

ای در کالیفرنیا وجود دارد و ش�ر سیباید از این برنامه انرصاف دهند. سه برنامه سی

اندازی خواهند شد. همچنین زودی راهریزی هستند و یا بهبیشرتی نیز در حال برنامه

). ۲۰۱۶اس،  .های بسیاری از این نوع در رسارس آمریکا وجود دارد (لین انرژی یوبرنامه

ای به شکل معمول درصد باالتری از انرژی تجدیدپذیر را نسبت به سیهای سیبرنامه

یک  ١کنند. برای �ونه، مارین کلین انرژیگزار مالکش است، تامین میصنایعی که رسمایه 

اندازی شده در شهرستان مارین در کالیفرنیا راه  ۲۰۱۰ها است که در سال  نوع از این برنامه

درصد محتوای انرژی تجدیدپذیر را پیشنهاد  ۱۰۰و  ۵۷ها خاب مشرتی، به آنو بسته به انت

که شاید پیرشوترین صنعت خصوصی   ٢کند. در عوض، رشکت برق و گاز پسیفیک می

ای سیهای سیدهد. همه برنامهدرصد انرژی تجدیدپذیر ارائه می ۲۷آمریکاست، تنها 

های ا با بهای رقابتی و در مقایسه با نرخکوشند درصد باالتری از انرژی تجدیدپذیر ر می

کنند، گزار مالکش است و انرژی تجدیدپذیر کمرتی تامین میپیشنهادی صنایعی که رسمایه 

ای امکان کنرتل محلی بیشرتی را هنگام طراحی سیهای سیپیشنهاد دهند. همچنین برنامه 

ها را بیشرت هیاتی اداره ن برنامهکنند. ایگزاری فراهم میوری انرژی و قیمتهای بهرهبرنامه

 اند.کند كه از �ایندگان هر حوزه قضایی تشکیل شده كه به این برنامه پیوستهمی

ای در کالیفرنیا از نوع سیهای سیگونه که پیشرت گفته شد از آنجا که برنامهه�ن

خصوصی   هایانرصافی است و چون درصد باالتری از انرژی تجدیدپذیر را نسبت به رشکت

ای باشد ترین روش کاهش گازهای گلخانهتواند تنها و بزرگدهند، اجرایشان میپیشنهاد می

شکل ویژه در کاهش انتشار تواند بهها میتواند اجرا کند. این برنامهکه حکومت محلی می

 
1 Marin Clean Energy 
2 Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 



  قانون و حکمرانی6بخش :  

 
 

های ها که حتی پس از اجرای روشهانرژی از تاسیسات تجاری کارا باشد، از جمله ورزشگا

ای، مقدار بسیاری برق از سیها، بار بزرگ انرژی دارند. با اجرای برنامه سیرایی در آنکا

شود، و توجهی کم میشکل قابلای بههای تجدیدپذیر تامین و انتشار گازهای گلخانه انرژی

انجامد. شهر و شهرستان برداران تاسیسات میجویی به نفع مالکان و بهرهبه رصفه

 ١تی.اند.تی.کنند و هر دو پارک ایاندازی میای را راهسیرند برنامه سیسانفرانسیسکو دا

 که انرصاف دهند.شکل خودکار در برنامه خواهند بود مگر اینجدید واریورز به و سالن

  یبعد گام

انگیز بسیاری برای های هیجانها فرصتبرداری از ورزشگاهرفته، ساخت و بهرههمروی

طور که پیشرت  کنند. ه�ن بخشی تغییر در جامعه فراهم میهای پایداری و الهامروشاجرای  

کنند و در انواع ها رشکت میها نفر هوادار ورزشی به شکل منظم در بازیگفته شد، میلیون

برداران ورزشگاه یابند. در نتیجه، کارفرماها و بهرهها حضور میرویدادها در ورزشگاه

زیستی درباره برخی از افزایش سطح آگاهی نسبت به مسائل محیط  فرصتی عالی برای

شان و هایها برای سبز کردن فعالیتترین مسائل زمان ما را دارند. تاکنون ورزشگاهمهم 

توانند کارهای بیشرتی اند ولی میهایی در پیش گرفته زیستی خود گامکاهش ردپای محیط 

 های بعدی ارائه شده است.ها برای اقدامات گامیدهنیز انجام دهند. در منت زیر برخی از ا

  ترابری به مربوط ایگلخانه گازهای انتشارکاهش 

ای مربوط به ترابری بزرگرتین یا دومین درصد ها، انتشار گازهای گلخانهدر بیشرت وقت

های جدید توان با توسعه ساخت�ندهد. کاهش انتشار را میانتشار در شهرها را تشکیل می

پی�یی، سواری، همروی، دوچرخهدر نزدیکی حمل و نقل همگانی و تشویق افراد به پیاده

تر به دست آورد. رویدادهای ورزشی هواداران را به و راندن وسایل نقلیه با سوخت پاک

کشاند که بیشرت برای رفت و آمدشان به آنجا، رانندگی و در انتشار گازهای خود می
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مانندی دارند تا استفاده از ها موقعیت بیکنند. ورزشگاهمی ای محلی مشارکتگلخانه

های جایگزین ترابری را با افزایش هزینه پارکینگ یا یک ابتکار عملی برای روش

برداران نیز کارگیری از حمل و نقل همگانی تشویق کنند. بهرهبازدیدکنندگان در جهت به

ها انتشار هم کنند. اگرچه نصب این ایستگاههای شارژ وسایل برقی را فراتوانند ایستگاه می

دهد ولی شاید بازدیدکنندگان را تشویق کند تا با وسایل ای را کاهش �یگازهای گلخانه

توانند دانند هنگام متاشای بازی یا کنرست میبرقی یا هیربید رانندگی کنند چون می

 وسایلشان را شارژ کنند.

 آمادگی برای پیامدهای تغییر اقلیم

ها و شهرها ارزیابی پیامدها و خطرات تغییر اقلیمی را آغاز و راهربدهایی برخی ایالت

اند. این پیامدها شاید دربردارنده افزایش سیل، برای کمک به کاهش خطرات تدوین کرده

دمای بیشرت، و افزایش سطح دریا باشد. برای �ونه، سالن جدید گلدن استیت واریورز در 

های سیل ۲۰۵۰طور قطع افزایش سطح دریا تا سال واهد شد که بهای ساخته خمحدوده

های گوناگون هنگام ). گزارش۲۰۱۶فرانسیسکو، همیشگی در آن ایجاد خواهد کرد (سن

اهمیت گونه خطرات را کمزیستی ساخت ورزشگاه، اینارزیابی پیامدهای بالقوه محیط

). ۲۰۱۵،  ١دارد (استارک، برد و استولگویند که شفافیت نظارتی وجود ندهند و میجلوه می

مانندی دارند تا اگرچه باید منتظر ماند و دید ولی کارفرماهای سالن واریورز فرصت بی

حل پیامدها را شناسایی کنند، و برای آگاهی از پیامدهای تغییر اقلیم را افزایش دهند، راه

های آمریکا  یگر بخشفرانسیسکو و ددیگر کارفرماهای بخش خصوصی در کنار خلیج سن 

 که به افزایش سطح دریا حساس هستند، الگو باشند.

گونه پیامدهای ها نخستین نهاد خصوصی نیستند که درباره اینکارفرماهای ورزشگاه

برداران ورزشگاه تواند به بهرهگردند که میهایی میحلکنند و دنبال راهمشخص تأمل می
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یک سازمان غیرانتفاعی  ١پیدیابند. برای �ونه، سیکمک کند تا به تغییرات تازه سازش ی

کند و از شهرها زیستی را ارائه میاست که تنها سامانه جهانی آشکارسازی اطالعات محیط

خواهد که اقدامات پایداری خود از جمله واکنش به پیامدهای تغییر اقلیم ها میو رشکت

 رشکت  ۵۰۰درصد فهرست    ۸۱ده (تاکنون  پی با هزاران رشکت کار کر دیرا گزارش دهند. سی

اند) تا آگاهی نسبت به این موضوع افزایش یابد که چطور همکاری کرده ٢جهانی فرچن

ها و شهرها را افزایی بین رشکتها تاثیر خواهد گذاشت، همتغییر اقلیم بر عملیات رشکت

ا با تغییر اقلیم توانند به دیگری کمک کنند تشناسایی خواهد کرد، چگونه هر کدام می

گذارد، و راهربدهایی را برای هایی برای کاهش خطرات به اشرتاک میحلسازش یابند، راه

کند تا تغییرات راهربدی برای های خصوصی و شهرها تدوین میایجاد انگیزه به دیگر رشکت

ها ). مالکان ورزشگاه۲۰۱۶پی،  .دی.چگونگی انجام تجارت خودشان را در پیش بگیرند (سی

تواند هایی را شناسایی کنند که میدهی عمومی را درک کنند و روشباید اهمیت گزارش

خطرات مربوط به تغییر اقلیم برای زنجیره محصوالتشان را کاهش دهند، پیامدهای تغییر  

ای ادامه دهند. این اقلیم بر تأسیسات خود را کم کنند، و به کاهش انتشار گازهای گلخانه

های بزرگ برای سازش به تغییر اقلیم را افزایش خواهند داد تنها توان ورزشگاهها نهفعالیت

 انجامد.جویی در هزینه و پشتیبانی بیشرت از جامعه میبلکه به احت�ل بسیار، به رصفه

 راتمشارکت با شهرها برای تاثیر بر تغیی

مانندی دارند. ه بیها و شهرها رابططور که بارها در این گفتار گفته شد، ورزشگاهه�ن

آورند و شهرها در توسعه اقتصادی و رسگرمی برای شهرها پدید می ها فرصتورزشگاه

ها  زیست ورزشگاهجایگاهی هستند که بر ساخت یا بازسازی و فعالیت ه�هنگ با محیط 

زیستی و ها به دلیل معافیت از بازنگری محیطها را تشویق کنند. ورزشگاهنظارت و آن

ها برداری از ورزشگاهت پیرشو در سبز شدن، کانون توجه هستند. گرچه توسعه و بهرهاقداما

های بسیار نیز دهنده فرصتتوانند ارائههای بسیاری ایجاد کند ولی میتواند چالشمی
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برداری با شهرها و ها از مرحله طراحی تا بهرههای سبز، تیمباشند. برای ترویج فعالیت

و  ١خوزه کوییکز تیم سن اند و این کار باید ادامه یابد. برای �ونه،دهها مشارکت کر رشکت

های خانگی را اند تا برنامه بازیافت روغن در بازیخوزه با هم مشارکت کردهشهر سن

های کارایی در تبلیغ برنامه ٢جی اند ایفرانسیسکو جایانتس با پیترویج کنند. تیم سن

های کند تا به هدففرانسیسکو کمک میانرژی مشارکت کرده که به شهر و شهرستان سن

ها ای از راه کاهش مرصف انرژی دست یابند. مالکان ورزشگاهکاهش گازهای گلخانه

اری توانند و باید کار بیشرتی هم انجام دهند، درست مانند دیگر نهادهای صنعتی یا تجمی

های ای به برنامههای نفت بودجه ویژه اند. برای �ونه، پاالیشگاه بزرگ که این کار را کرده

های وری انرژی، انرژیها باید برای بهرهاند. ورزشگاهاقلیمی شهرها اختصاص داده

ای را به شهرهایی که در آن قرار دارند های حفاظت بودجهتجدیدپذیر و دیگر برنامه

 . اختصاص دهند

 گیرینتیجه

ها نفر در رویدادهای ورزشی گذرانی آمریکا است. هرسال میلیونای، وقتورزش حرفه

ها های محبوب خود را تشویق و ح�یت کنند. ورزشگاه کنند تا ورزشکاران و تیم رشکت می

های میزبان هواداران، تاسیسات بزرگی هستند که مقدار زیادی از منابع را مرصف و سالن

های های انسانی و مرصف این منابع، سالن. در برابر تغییر اقلیم ناشی از فعالیتکنندمی

شان را کم کنند زیستی برداری شوند که پیامدهای محیط ورزشی باید طوری ساخته و بهره

زیستی شناختی از خود نشان دهند. از دید نظری، بازنگری محیطو رفتار مسئوالنه بوم

باید پیش از ساخت شناسایی شود و باید هم سبز شوند ولی در های ورزشگاه و سالن  طرح

ها معاف از بازنگری هستند. اگر این موضوع رخ بیشرت موارد به دالیل قانونی، ورزشگاه

ای هم به شیوهبرداری از این تاسیسات هست، آنمانند برای بهرهدهد، هنوز هم فرصتی بی

درت توان انرژی تجدیدپذیر در محل را که باعث کاهش انرژی، آب و پس�ند شود و ق
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به پیامدهای آینده تغییر اقلیم ناشی از   پذیری ورزشگاهایجاد کند در عین حال که انعطاف

برداران افزایش سطح آب دریا و دما را افزایش دهد. چون امکان ندارد که مالکان و بهره

قرار دهند، شاید الزم باشد  ها، خودشان حفاظت از منابع را در اولویتها و سالنورزشگاه

برداران ها همکاری کنند تا بر تغییر تاثیر گذارند. شهرها و مالکان و بهرهشهرها با آن

توانند از هم ریزی پایداری میهای محلی اقلیمی و برنامهها از راه فعالیتورزشگاه

بر پیامدهای تغییر آوری در براسازی تاسیسات برای تابپشتیبانی کنند زیرا همراه با آماده

 کنند. برداری را افزایش و منابع ارزشمند را حفظ میاقلیم، کارایی بهره
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 ۲۶گفتار 

 سبز اندکی

پایداری  بهبوداقدامات اتحادیه اروپا برای 

 زیستی در ورزشمحیط

 1آرنوت گیراتبه قلم: 

ای است که هر دو ویژگی چندملیتی مانندی از یکپارچگی منطقهاتحادیه اروپا پروژه بی 

ها و قوانین ثانویه برای وسیله پی�نو چنددولتی را با هم دارد. اعضای اتحادیه اروپا به

اروپا و دیوان نهادهای این اتحادیه مانند کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا، مجلس 

، ٢اند (پوالکدادگسرتی اتحادیه اروپا، ش�ری وظایف اجرایی قانونی و حقوقی وضع کرده

کنند و انتظار دارند های بسیاری وضع میمشی). نهادهای اتحادیه اروپا قوانین و خط۲۰۰۳

نهاد و دیگران های مردمهای عضو، افراد، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، سازماندولت

داری غالب، شده وفادار مبانند. شیوه حکومتهای تصویبمشیه این قوانین و خطب

گزاری است. با این وجود، اتحادیه اروپا برای دستیابی به سازش، به شکل روزافزون قانون

زنی، درگیر داری مانند متقاعدسازی و چانهمراتبی حکومتهای غیرسلسلهاز راه شیوه

ویژه در مراتبی بهداری غیرسلسله های حکومت). شیوه ۲۰۱۰،  ٣زلشود (بُر گزاری میسیاست

مانند ورزش که اتحادیه اروپا صالحیت زیادی در  مشیهای جدیدتر خطش�ری از زمینه

 ندارد، رایج است. آن
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اتحادیه اروپا در زمینه ورزش، جدید و محدود است (گارسیا و  مشیصالحیت خط

 مشی، های خطمول، نهادهای اتحادیه اروپا در همه زمینه ). به شکل مع۲۰۱۲، ١ودرهیل

صالحیت انحصاری دارند یا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا رشیک هستند. با این وجود و 

تواند اقدامات کشورهای عضو در ورزش، اتحادیه اروپا صالحیت ح�یتی دارد، یعنی تنها می

ونه ه�هنگی در قوانین کشورهای عضو به کند. هرگرا ه�هنگ، تکمیل و پشتیبانی مالی  

شکل رصیح ممنوع است و البته مانع از این نیست که اتحادیه اروپا نقش مهمی در 

املللی و ملی (محلی) داشته باشد. نهادهای اتحادیه اروپا با داری ورزش بینحکومت

املللی را بینهای مراتبی، رفتار کشورهای عضو و فدراسیونهای غیرسلسلهاستفاده از روش

کنند. نخست، اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش فرصت  به شکل یکسان هدایت می

کار ها را به اشرتاک بگذارند و بهدهد تا اقداماتشان را ه�هنگ کنند و بهرتین شیوهمی

گیرند. برای این کار و جدا از موارد دیگر، الگوهای پایش سبک اجرایی شده است (مانند 

؛ تنربینک، فارمر، ۲۰۱۲زنی و شهرت همراه با افشاگری؛ دالپورت و پوشی،  محک   سازوکارهای

). برای ه�هنگی اقدامات کشورهای عضو و اشرتاک ۲۰۰۵، ٢ویلکنسن، هومیر و کرانس

کننده سالمتی، یک الگوی پایش ها در زمینه راهن�های فعالیت بدنی تقویتبهرتین روش

). دوم، اتحادیه اروپا به یک ۲۰۱۳ی اتحادیه اروپا، سبک در ورزش اجرا شده است (شورا

املللی تبدیل شده زیرا بسیاری از قوانین داری ورزش بینبازیگر مهم در حکومت

ویژه گیرد بهاملللی در محدوده قوانین بازار داخلی اتحادیه اروپا قرار میهای بینفدراسیون

املللی بزرگ، با توجه های بینراسیون). هدف فد۲۰۰۳،  ٣قانون حرکت و رقابت آزاد (پریش

). ۲۰۰۷به مساله رفتار نظارتی مطلوب، داشنت رابطه خوب با اتحادیه اروپا است (گارسیا، 

زنی بر رفتار دهد تا از راه متقاعدسازی و چانهاین موضوع به اتحادیه اروپا امکان می

). تأثیر ۲۰۱۶؛ گیرات، ۲۰۱۵، ٤اسکناملللی تأثیر بگذارد (گیرات و درایهای بینفدراسیون
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مشی ورزشی اتحادیه اروپا تاکنون محدود مانده است ولی شاید اقدامات خط

 ).۲۰۱۶تر به نتایج چشمگیرتری تبدیل شود (گیرات، بلندپروازانه

تواند به نتیجه بیانجامد، مشی ورزشی اتحادیه اروپا میهایی که خط یکی از زمینه

ویژه قابل توجه است. زیست بهتا دو چالش برای محیطزیست است. در این راسمحیط 

زیست وارد توجهی به محیطدانیم که رویدادهای ورزشی بزرگ آسیب قابلنخست، می

املللی حق سازماندهی این رویدادها را دارند و های بین). فدراسیون۲۰۱۶کنند (گیرات،  می

های ها بر ورزشاین فدراسیونبراین، تأثیر نظارتی در نهایت، مسئولش هستند. افزون

). دوم، ۲۰۱۶املللی تا سطح ملی و محلی گسرتش دارد (گیرات، یافته از سطح بینسازمان

)، انجام ۲۰۰۹، و همکاران ؛ سوبیک۲۰۰۷تولید و دفع تجهیزات ورزشی (سوبیک، 

ت، ؛ ویلر و نورای۲۰۰۰؛ اسکمل و اربگاث،  ۲۰۰۴های ورزشی در فضای باز (جاگامن،  فعالیت

) ۲۰۱۱، ١پوپل؛ ون۲۰۱۱برداری از امکانات ورزشی (برنز و جونز، )، و ساخت و بهره۲۰۰۶

کند. اتحادیه اروپا با زیستی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد میهای محیطچالش

تکیه بر توانایی خود برای ه�هنگی، پشتیبانی و هدایت اقدامات کشورهای عضو و 

زیستی ورزش را تواند با این موارد مقابله کند و پایداری محیطاملللی میهای بینفدراسیون

زیستی گسرتده و مشی محیطبهبود بخشد. در واقع، اتحادیه اروپا از یک سامانه خط

زیستی و ابزارهای ) و با ارتقا تخصص محیط۲۰۱۲، ٢کند (جردن و ادلابتکاری استفاده می

تواند غیرمستقیم  املللی میهای بینی عضو و فدراسیونگزاری خود در بین کشورهاسیاست

 زیستی ورزش کمک کند.های محیط در کاهش آسیب

زیست است و اقدامات اتحادیه اروپا اذعان دارد که ورزش تهدیدی ویژه برای محیط

کند که «ورزش کردن، امکانات و اتحادیه اروپا هم مناسب است. کمیسیون اروپا تأکید می

زیست دارند» (کمیسیون اروپا، توجهی بر محیطورزشی همگی تأثیر قابل رویدادهای

زیست مهم است» ). پرداخنت به این موضوع «برای ترویج مدیریت دوستدار محیط ۲۰۰۷
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زیستی داشته های ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی باید اهداف محیطو «سازمان

این نگرش کلی به اقدامات   .زیستی پایدار کنند»طهای خود را از نظر محیباشند تا فعالیت

زیستی  های محیطمشخصی ترجمه شده است. آیا اتحادیه اروپا در کاهش آسیب  مشیخط

گیرد؟ با در نظر گرفنت اقدامات اتحادیه اروپا برای ارتقای ورزش، توان خود را به کار می

پردازد که تا چه اندازه میزیستی در ورزش، این گفتار به این موضوع پایداری محیط

اند زیستی را اجرا کرده و آیا تاثیری داشتههای محیطمشی ورزشی اتحادیه اروپا هدفخط

یا نه، و همچنین برای ترشیح وضعیت کنونی و شناسایی راه پیش رو، موانع بالقوه ترکیب 

کند. با یل میزیستی در اقدامات ورزشی اتحادیه اروپا را نیز تجزیه و تحلپایداری محیط

تری از این حال و پیش از انجام این کار، الزم است موضوع را در بحث مفهومی گسرتده

زیستی ارائه مشی غیرمحیط زیستی و خط های محیطتعهد اتحادیه اروپا در ادغام نگرانی

 دهیم. 

 زیستی در اتحادیه اروپامشی محیطتلفیق خط

زیستی ورزش را ارتقا دهد، اهداف پایداری محیطکه اتحادیه اروپا بتواند برای این

زیستی باید در اقدامات ویژه ورزشی آن تلفیق شود. در سطح جهانی، مفهوم تلفیق محیط 

زیست در برای توصیف فرایند تلفیق حفاظت از محیط  ١زیستی (اِپی)های محیط مشیخط

و در گزارش  ۱۹۸۶ل زیستی اتخاد شد. اِپی در ساهای غیرمحیط ها و فعالیت مشیخط

زیست و توسعه با نام «آینده مشرتک ما» (کمیسیون برجسته کمیسیون جهانی محیط

) به مخاطبان جهانی معرفی شد. این گزارش به ۱۹۸۷زیست و توسعه، جهانی محیط

امللل و اتحادیه اروپا انجامید. تعهدات اتحادیه پشتیبانی سیاسی گسرتده از اِپی در سطح بین

قانون اساسی تبدیل کرده است ها درج شده و آن را به یک الزام شبهاِپی در پی�ن  اروپا به

). با این حال، به هیچ وجه مشخص نیست چه کسی ۲۰۰۸(جردن ، شووت و آنفراید، 

)، چه چیزی باید تلفیق شود یا این که تا کجا باید پیش ۲۰۰۱مسئول این کار است (کرامر، 
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). نبود شفافیت قانونی مایه ۲۰۰۲؛ نوالکامپر، ۲۰۱۲رامر، ؛ ک۱۹۹۳برود (هیل و جردن، 

های گوناگون اتحادیه اروپا و در نتیجه، ناسازگاری آن در تفسیر گزینشی اِپی از سوی بخش

 ).۲۰۰۸، ١و همکاران؛ جردن ۲۰۰۶های بخشی شده است (جردن و شوت، مشیخط

انشگاهی الهام گرفته (ادل و های داجرای ناسازگار اِپی از پیچیدگی مفهومی در گروه

اش قابل توجه است: نخست، متایز ویژه دو �ونه) که به۲۰۱۰؛ جردن و لنشاو،  ۲۰۱۳راسل،  

). اِپی افقی به ۲۰۰۳، ٢دهد وجود دارد (لفرتی و هودنمهمی درباره جایی که اِپی رخ می

که نوع  اجرای راهربد اصلیش از سوی یک مرجع دولتی مرکزی اشاره دارد، در حالی

زیستی» ارجاع عمودیش به «میزان استفاده یک بخش دولتی ویژه و اجرای اهداف محیط

). دستیابی به اِپی افقی و عمودی دشوار است. به گفته جردن و ۲۰۰۲دهد (لفرتی، می

های بسیاری از تشکیالت سیاسی در همه چرخه ها خواستار «نفوذ بخش)، آن ۲۰۱۰لنشاو (

گیری نهادی، کز بر یک زمینه ویژه از بخش دولتی یعنی «روال تصمیممتر هستند.    مشی»خط

تواند به موانع هویتی اِپی عمودی کمک )، می۲۰۰۷روابط قدرت و زمینه خارجی» (پرسون،  

داد گزاری بخشی، در برونتواند در روند سیاستای، اِپی میکند. دوم، از نظر رویه

؛ ۲۰۱۰یستی بخشی رخ دهد (جردن و لنشاو،  زهای بخشی و در پیامدهای محیطمشیخط

داد ). اجرای اِپی به ویژه در برون۲۰۱۳؛ استوربیورک و ایساکسن، ۲۰۰۷، ۲۰۰۴پرسون، 

زیستی دشوار است چون به کارگزارانی نیاز دارد که ها و پیامدهای محیطمشیخط

ستوربیورک و ؛ ا۲۰۰۷ها را بپذیرند (پرسون، ها را انجام دهند و مسئولیتبستانبده

 ).۲۰۱۳، ٣ایساکسن 

های ورزشی اتحادیه اروپا اجرا شده مشیزیستی که در خطاهداف محیط،  بخش بعدی

کند. بخش پس از آن، با آشکارسازی موانع اصلی اجرای اش را بررسی میو پیامدهای بالقوه

 دهد.های ورزشی اتحادیه اروپا، وضعیت موجود را توضیح میمشیاِپی در خط
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 مشی ورزشی اتحادیه اروپازیستی با خطمشی محیطفیق خطتل

نبود شفافیت قانونی و ه�هنگی از باال به پایین درباره اِپی باعث ایجاد تلفیق متناقض 

؛ جردن و همکاران، ۲۰۰۶ردن و شوت،  های بخشی اتحادیه اروپا شده است (جمشیدر خط

گیرند، زیستی را در نظر میطهای بخشی به سادگی اهداف محیمشی). برخی خط۲۰۰۸

، ۱۹۹۳دهند (هیل و جردن،  گیری قرار میدر حالی که دیگران اِپی را در مرکز فرایند تصمیم

رفته، توجه به  هم ). با این حال و روی۲۰۰۳؛ لفرتی و هودن، ۲۰۱۰جردن و لنشاو، 

های بخشی اتحادیه اروپا کمرنگ شده است (جردن و مشیزیست در همه خطمحیط 

) ۲۰۱۱، ١و همکاران ؛ پیزانو۲۰۰۸؛ جردن و همکاران، ۲۰۰۶و شوت،  ؛ جردن۲۰۱۰لنشاو، 

های ورزشی اتحادیه اروپا تا چه اندازه اِپی را مشیکنیم که خطدر این بخش بررسی می

های ورزشی اتحادیه اروپا را مشیزیستی اجراشده در خطاجرا کرده است. اهداف محیط

) انتشار ۲زیستی و () بهبود ابزارهای کالسیک محیط ۱بندی کرد: (روهتوان به دو دسته گمی

زیستی رویدادهای مهم ورزشی. گویا تاکنون اقدامات هایی درباره پایداری محیطتوصیه 

 اتحادیه اروپا نتوانسته تأثیر چشمگیری داشته باشد.

 زیستیابزارهای محیط

زیستی طراحی رای ارتقا پایداری محیطهای گذشته، اتحادیه اروپا جعبه ابزاری بدر سال

شناختی بندی سبز، مدیریت بوم). بودجه۲۰۰۸کرده و به کار گرفته است (جردن و لنشاو، 

اتحادیه اروپا،  ٢نشانو طرح ممیزی اتحادیه اروپا، تدارکات عمومی سبز و طرح جایزه بوم

کند (کمیسیون ویج میچهار ابزار اصلی هستند که کمیسیون اروپا در رابطه با ورزش تر 

زیستی بسیار دشوار است های محیط). سنجش تأثیر این ابزارها از دیدگاه یافته۲۰۰۷اروپا،  

زیستی را با نگاهی به اجرای این ). در اینجا، ما موفقیت ابزارهای محیط۲۰۱۲، ٣(میکویتز 
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؛ پرسون، ۲۰۰۴،  (پرسون  کنیمها به وسیله اتحادیه اروپا و کارگزاران ورزشی بررسی میروش

 شود.های اجرایی کمیسیون اروپا انجام می). این کار برپایه گزارش۲۰۰۷

 بندی سبزبودجه

دهد که به زیستی اختصاص میمحیط  مشیبندی سبز، بودجه عمومی را به خطبودجه

ورزشی اتحادیه اروپا اجرا نشده است. دلیلش این است که  مشیشکل گسرتده در خط

رود بندی در اتحادیه اروپا به ش�ر میچیزی خارج از اقدامات معمول بودجهورزش 

). منطقی است که اتحادیه اروپا بودجه ورزشی به ۲۰۱۱و همکاران،  ١برگسرتوم-(مداروا

های جامعه مدنی فعال در زمینه بر این، نهادهای عمومی یا سازماننسبت کمی دارد. افزون

شوند مند میای)، از بودجه ورزشی اتحادیه اروپا بهرهههای همگانی (و نه حرفورزش

ورزشی  مشیبندی سبز در رابطه با خط). گویا دور�ای بودجه۲۰۱۱(کمیسیون اروپا، 

 اتحادیه اروپا به نسبت ضعیف است.

شناختی هرگونه پروژه  در واقع، حتی اگر کمیسیون تأکید کند که پیامدهای بالقوه بوم

قدر الزم بررسی های کاربردی برای بودجه ورزشی «بهنگام ارزیابی برنامهیا رویداد ویژه ه

دهد که بودجه سبز تنها یک بار اجرا شده شوند»، باز هم اسناد اتحادیه اروپا نشان میمی

دهی جشنواره املپیک جوانان اروپا در سال ) یعنی در سازمان۲۰۱۱است (کمیسیون اروپا، 

). ۲۰۱۱الزامات مربوط به توسعه پایدار بود (کمیسیون اروپا، که شامل  ٢در تامپره  ۲۰۰۹

رسد که الزامات ه�نند آن نیز برای رویدادهای آینده اجرا شود. نخستین برنامه به نظر �ی

)، ح�یت مالی از ۲۰۱۳بودجه کامل برای اقدامات ویژه اتحادیه اروپا (مصوب دسامرب 

) و ۲۰۱۳کند (شورای اتحادیه اروپا، بینی مییشرویدادهای ورزشی غیرانتفاعی اروپا را پ

ها زیستی از جمله معیارهای ارزیابی و جایزه به این رویدادها جزو آنمعیارهای محیط 

 ).۲۰۱۴نیستند (کمیسیون اروپا، 
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 اروپا هیاتحاد ممیزیو طرح شناختی بوم تیریمد

ابزار مدیریتی برای  ١(ای�س) شناختی و طرح ممیزی اتحادیه اروپا طرح مدیریت بوم

های خصوصی مستقر درون یا بیرون اتحادیه اروپاست ادارات دولتی و همچنین رشکت

هایی که عملکرد ) و ابزاری داوطلبانه است که سازمان۲۰۰۹، ۲۰۰۱(شورای اتحادیه اروپا، 

استفاده کند. ای�س با تشخیص بخشند را تأیید میزیستی خود را همواره بهبود میمحیط 

زیستی خود را کاهش دهند کند تا پیامدهای محیطها کمک میکاراتر از منابع، به سازمان

زیستی ساخت و  های محیط ترین جنبه ) و شناسایی مهم ۲۰۰۹، ٢و همکاران (ایرالدو

ها کند و از راه اهداف، برنامهپذیر میبرداری از امکانات و رویدادهای ورزشی را امکانبهره

های ). برای �ونه، کمیته برگزاری بازی۲۰۰۶، ٣پردازد (توروسها میها به این جنبه هو روی

کارگیری ای�س در تورین (توروس)، کتابچه راهن�ی شیوه به ۲۰۰۶املپیک زمستانی 

های ورزشی رویدادهای بزرگ ورزشی را تهیه کرد. کمیسیون اروپا مشارکت سازمان

همسودان ورزشی را در ای�س، تشویق و به شکل ویژه، آن را  املللی و اروپایی و دیگربین

 ). ۲۰۰۷کند (کمیسیون اروپا، در رویدادهای مهم ورزشی تبلیغ می

اجرای ای�س از سوی کارگزاران ورزشی همچنان محدود است. بنا به گفته این 

فت مرکز ورزشی گواهینامه ای�س را دریا ۲۸رویداد ورزشی و  ۸کمیسیون، نزدیک به 

رانی پیست ). این کمیسیون، مسابقات اتومبیل۲۰۱۲، ۲۰۱۰اند (کمیسیون اروپا، کرده

های قهرمانی تورین، ورزشگاه ۲۰۰۶های املپیک زمستانی های گلف، بازینورنبورگ، زمین

های اصلی ذکر لندن را به عنوان �ونه ۲۰۱۲و املپیک  ٤در اتریش، جام رایدر ۲۰۰۸یوفا 

). بیشرت این رویدادها و امکانات پیش از آغاز تشویق ۲۰۱۱یون اروپا، کرده است (کمیس

ها را دریافت کرده یا کمیسیون اروپا برای حضور کارگزاران ورزش در ای�س، این گواهینامه 

براین، گویا برگزارکنندگان مسابقات بزرگ ورزشی توجه خود درخواست داده بودند. افزون
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املللی استاندارد معطوف شده از سوی سازمان بین لی پایداری ارائهامللرا به استانداردهای بین

 اند.کرده

 سبز یتدارکات عموم

منظور از تدارکات عمومی، خرید کاال، خدمات یا کارهای مقامات دولتی است. بنابراین 

گیری درباره خرید شود که مقامات برای تصمیم تدارکات عمومی سبز هنگامی انجام می

کنند. افزایش تقاضای مقامات دولتی زیستی استفاده میت از معیارهای محیطکاال یا خدما

برای کاالهای «سبزتر» باعث تحریک و گسرتش بازارهای محصوالت و خدمات سازگار با 

). در اتحادیه اروپا ، تدارکات عمومی سبز یک ۲۰۰۵، ١شود (لی و گایرسزیست میمحیط 

توانند میزان اجرایش را تعیین کنند می شورهای عضوابزار داوطلبانه است و در نتیجه، ک

). کمیسیون اروپا «در گفتگوهای سیاسی خود با کشورهای عضو و ۲۰۰۸(کمیسیون اروپا ،  

 ).۲۰۰۷اروپا،  کند» (کمیسیونهای مربوطه، خریدهای سبز را ترویج میدیگر طرف

ی ورزش فراهم زیستمهمی برای کاهش پیامدهای محیط تدارکات عمومی سبز فرصت

ت یح� .ها پشتیبانی مالی عمومی برای ورزش بسیار حیاتی استکند زیرا بیشرت وقتمی

ن یجداگانه را تأم یورزش یها ا باشگاهیها و ت یها، فعالرساختیشرت زیاز ورزش، ب یعموم

غیرمستقیم با بر این، از رویدادهای ورزشی بیشرت به شکل مستقیم یا کند. افزونیمالی م

های اجرایی اقدامات ویژه ورزشی شود. با این حال، در گزارشهای عمومی ح�یت میروش

در اتحادیه اروپا، هیچ پیرشفتی در رابطه با بهبود تدارکات عمومی سبز در ورزش گفته 

 ).۲۰۱۲نشده است (کمیسیون اروپا، 

 اروپا هیاتحادنشان بوم  زهیطرح جا

برای نشان دادن تولید یا عدم تولیدشان توسط فرآیندهای گذاری محصوالت برچسب

سازد بین محصوالت فرق بگذارند. گفته کنندگان را قادر میزیست، مرصف سازگار با محیط
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های مخرب شده با روششود این موضوع مایه کاهش تقاضا برای محصوالت تولیدمی

نشان که ا طرح جایزه بوم). اتحادیه اروپ۱۹۹۴، ١شود (ماتو و سینگ زیست میمحیط 

گذاری است را درپیش گرفته (شورای اتحادیه های برچسبگذاری طرحمقرراتی درباره نام

املللی و اروپایی پیرشو و دیگر های ورزشی بین). این کمیسیون، سازمان۲۰۱۰اروپا، 

همسودهای ورزشی را به رشکت در این طرح تشویق و هنگام رویدادهای مهم ورزشی آن 

ها در ارتباط با تولید تجهیزات نشان). گویا این بوم۲۰۰۷کند (کمیسیون اروپا، ا تبلیغ میر 

زیست دارند، بسیار مفید است ورزشی ویژه که پیامدهای منفی چشمگیری بر محیط

ها نشانهای گردشگری نیز از بوم). اقامتگاه۲۰۰۹، ٢و همکاران ؛ سوبیک۲۰۰۷(سوبیک، 

ها، توانند با اشاره به آنرگزارکنندگان رویدادهای بزرگ ورزشی میکنند و باستفاده می

 زیست بکشانند. های دوستدار محیطهواداران ورزش را به مکان

های گردشگری در مناطق های اتحادیه اروپا را برای اقامتگاهنشانتوروس نیز بوم

ی اجرایی اقدامات ها). با این حال، در گزارش۲۰۰۶پیرامونی تبلیغ کرده است (توروس، 

ها ذکر نشده است نشانویژه ورزشی در اتحادیه اروپا، هیچ پیرشفتی در رابطه با اجرای بوم

 ).۲۰۱۲؛ کمیسیون اروپا، ۲۰۱۰اروپا،  (کمیسیون

 یمهم ورزش یدادهایرو یستیزمحیط یدار یپاباره در  ییهاهیتوص

ها، رسانی اقدامات ورزشی آینده و گسرتش بهرتین روشاتحادیه اروپا برای اطالع

های تخصصی درباره برخی موضوعات اصلی مربوط به ورزش ایجاد کرده است گروه

). کشورهای عضو، کارشناسان را به عنوان اعضای ۲۰۱۴، ۲۰۱۱(شورای اتحادیه اروپا، 

ها داوطلبانه است. گروه کارشناسی در آن کنند و رشکت های مربوطه معرفی میگروه

های کنندگان مانند کارشناسان مستقل، �ایندگان جنبشگیرد که از دیگر رشکتتصمیم می

املللی و های بینورزشی و دیگر همسودان دعوت کند یا نه. در عمل، �ایندگان فدارسیون
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های تخصصی، یافته  هایکنند. گروهها رشکت میدیگر همسودهای ورزشی در این گروه

 ارائه دارند که بیشرت به شکل توصیه یا راهن� است.قابل

، وزیران ورزش کشورهای عضو خواستار ایجاد یک گروه تخصصی در بعد ۲۰۱۴در سال  

اقتصادی ورزش شدند. گروه كارشناسی مجبور بود درباره رویدادهای مهم ورزشی به ویژه 

هایی ارائه زیستی) توصیه ری اجت�عی، اقتصادی و محیطهای میراثی (با متركز بر پایداجنبه 

های ، شورای اتحادیه اروپا توصیه۲۰۱۶می ۳۱). در ۲۰۱۴دهد (شورای اتحادیه اروپا، 

آور تصویب کرد (شورای اتحادیه اروپا، گیری غیرالزامهای کارشناسی را به عنوان نتیجه گروه

گیری ). این نتیجه ۲۰۱۶اقتصادی ورزش، ؛ گروه کارشناسی اتحادیه اروپا در بعد ۲۰۱۶

دهد و جدا از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز جنبش ورزشی را خطاب قرار می

زیستی و میراثی های مناسب و توسعه ابزارهای سنجش پیامدهای محیطموارد، تبادل روش

 کند.رویدادهای مهم را نیز تشویق می

ی گروه کارشناسی خیلی زود است. کمیسیون اروپا به گیر ارزیابی تأثیر بالقوه نتیجه 

عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، تدابیری برای اجرا همچون مطالعات بودجه و گفتگو با 

کشورهای عضو درباره جنبش ورزشی را تدوین خواهد کرد. باید تأکید کرد که این 

زیستی در ورزش را توصیه  طگیری، پذیرش تدبیرهای ویژه برای بهبود پایداری محینتیجه 

گیری، با توجه به شده در نتیجه زیستی مشخصبر این، اهداف مبهم محیط کند. افزون�ی

داری خوب شده است، نیاز هایی که درباره پایداری اجت�عی و اقتصادی و حکومتتوصیه 

 به جلب توجه بیشرتی دارند.

 اروپا هیاتحاد یورزشمشی خط در  یستیزمحیط هایهدف تلفیقموانع 

مشی ورزشی اتحادیه اروپا از سوی کارگزاران زیستی خطهای محیطتاکنون اجرای هدف

زیستی در مرکز فرایند ورزش و اتحادیه اروپا پیامد مهمی نداشته و مالحظات محیط

). ۲۰۰۳؛ لفرتی و هودن، ۲۰۱۰؛ جردن و لنشاو، ۱۹۹۳گیری نیستند (هیل و جردن، تصمیم 

زیستی رهای عضو و کارگزاران ورزشی به طور فعال به اجرای اهداف محیطدر نتیجه، کشو 
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شوند و عملکردشان نیز از راه شناسایی هدف و نظارت به شکل جدی کنرتل و تشویق �ی

مشی ورزشی ). شاید این کار با توجه به این که خط۲۰۰۲، ١شود (هریتیر ارزیابی �ی

نخستین است، منطقی به نظر برسد. با این وجود، گویا در های اتحادیه اروپا هنوز در گام

زیستی ورزش کاهش یافته که این های محیطهای گذشته توجه اتحادیه اروپا به آسیبسال

قانون اساسی اتحادیه اروپا برای اجرای اِپی است. درست است که موضوع خالف الزام شبه

ای مهم ورزشی به موضوعات های میراثی رویدادههای اخیر درباره جنبه توصیه 

شده، گسرتده و مبهم است و برای زیستی گفته پردازد، ولی اهداف محیطزیستی می محیط 

بر این و از سال داری و میراثی رقابت کند. افزونهای حکومتجلب نظر باید با دیگر جنبه

ح جایزه ، زمانی که کمیسیون اروپا اعالم کرد که ای�س، تدارکات عمومی سبز و طر ۲۰۰۷

زیستی  گزاری اتحادیه اروپا به ابزارهای محیطنشان را ارتقا خواهد داد، اسناد سیاستبوم

). اسناد و مدارک بعدی نیز شامل اهداف مشخص ۲۰۰۷اشاره نکرده است (کمیسیون اروپا،  

 زیستی نیست. محیط 

شناسایی طور است و آیا در آینده تغییر خواهد کرد؟ این بخش از کتاب برای چرا این

گیری مشی ورزشی اتحادیه اروپا، بر روال تصمیمزیستی در خطموانع تلفیق اهداف محیط

کند: نهادی، روابط قدرت و زمینه خارجی متمرکز است و چهار مانع را مشخص می

ناه�هنگی سلسله مراتبی اِپی، تغییر جهت به ستون اقتصادی توسعه پایدار، خودمختاری 

املللی، و ترجیحات ناهمگن کشورهای عضو درباره مداخله عمومی نهای ورزشی بیسازمان

 در ورزش.

 ی اِپیسلسله مراتب یه�هنگنا

شده با اتحادیه اروپا است (جردن و نخستین مانع، نبود اپی از باال به پایین و ه�هنگ 

کننده اتحادیه اروپا، در نهایت این ). با توجه به صالحیت ورزشی پشتیبانی۲۰۰۶شوت، 

کنند. کشورهای مشی ورزشی اتحادیه اروپا را تعریف میکشورهای عضو هستند که خط

 
1 Héritier 
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زیستی در ورزش اولویت قائل نیستند و اگرچه به همین دلیل به عضو برای پایداری محیط

ای توجه فقط به ستون اقتصادی توسعه پایدار معطوف دهند، تااندازه پایداری اهمیت می

 ).۲۰۱۴، ۲۰۱۱، است (شورای اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا هیچ سازوکار افقی نیست که کشورهای عضو را به توجه به مسائل 

های بخشی وادار کند. اقدامات سطح باالی اتحادیه اروپا برای مشی زیستی در خطمحیط 

از  ١، به اصطالح «فرایند کاردیف»۱۹۹۸این کار تا اندازه زیادی ناکام مانده است. در سال 

های گوناگون شورای زیستی در فعالیتکشورهای عضو برای تلفیق مالحظات محیطسوی 

). گرچه این کار باعث شد تا اپی در ۲۰۰۶تشکیالت اتحادیه اروپا آغاز شد (جردن و شوت،  

دستور کار اتحادیه اروپا قرار گیرد ولی فرایند کاردیف نتوانست تأثیر چشمگیری در 

؛ ویلکینسون، ۲۰۰۸؛ جردن و همکاران،  ۲۰۰۶ن و شوت،  گزاری بخشی بگذارد (جردسیاست

). کاهش تعهد سیاسی به این فرایند در نهایت منجر به مرگ ۲۰۰۲، ٢اسکی� و فرگوسن

 ).۲۰۰۸؛ جردن و دیگران، ۲۰۰۶سیاسی آن شد (جردن و شوت، 

 داریتوسعه پا یاقتصاد به ستونجهت  رییتغ

اتحادیه اروپا از اپی به سوی توسعه پایدار مانع دوم مربوط به تغییر توجه عمومی در 

). از دید مفهومی، اپی و توسعه پایدار با ۲۰۰۶، جردن و شوت، ۲۰۰۵، ٣اِی.ای.است (ای

یکدیگر همپوشانی دارند. توسعه پایدار به معنای برقراری توازن بین مسائل اقتصادی، 

زیست یق حفاظت از محیطزیستی است. از سوی دیگر، اپی بیشرت به تلفاجت�عی و محیط 

مربوط است. تغییر توجه از اپی به سوی توسعه پایدار، اثر منفی بر آن گذاشته چون 

 ).۲۰۰۸، ٤«مفهوم چیزی که باید تلفیق شود گسرتش یافته است» (استورر

 
1 Cardiff 
2 Wilkinson, Skinner, Fergusson 
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ای منحرص به ستون اقتصادی توسعه پایدار، راهربدهای سطح باال به دلیل توجه تااندازه

؛ ۲۰۱۰اقتصاد اتحادیه اروپا به اپی آسیب رسانده است (جردن و لنشاو، با هدف تقویت 

، ۲۰۰۰). در سال ۲۰۱۱، و همکاران ؛ پیزانو۲۰۰۸؛ جردن و دیگران، ۲۰۰۶جردن و شوت، 

ساله برای  ۱۰های اتحادیه اروپا، فرایند لیسبون را بنا نهادند که یک راهربد روسای دولت

، ۲۰۱۰محور بود. در سال ترین اقتصاد دانشن و رقابتیتبدیل اتحادیه اروپا به پویاتری

برای کمک به خارج کردن اروپا از بحران مالی و اقتصادی تصویب شد.  ۲۰۲۰راهربد اروپا 

این پیام را فرستاد که  ۲۰۲۰گزاری اقتصادی و مالی، راهربد اروپا با تأکید شدید بر سیاست

زیستی ما چیرگی دارد» (پیزانو و همکاران، های محیط«مسائل اقتصادی و مالی بر نگرانی

۲۰۱۱.( 

 مشیتوان در اسناد خطتغییر به سوی ستون اقتصادی توسعه پایدار را به روشنی می

توجه است. این کمیسیون در  ورزشی اتحادیه اروپا دید که سه �ونه عینی آن قابل

مل در چارچوب ورزشی خود، موضوع پایداری را به شکل کا مشیجدیدترین سند خط 

). مجلس ۲۰۱۱(مشاغل و رشد اقتصادی) دیده است (کمیسیون اروپا،  ۲۰۲۰راهربد اروپا 

). ۲۰۱۲اروپا بر ارکان اقتصادی و اجت�عی توسعه پایدار تأکید بیشرتی دارد (پارملان اروپا، 

رسانجام، در جدیدترین برنامه کاری اتحادیه اروپا برای ورزش، کشورهای عضو بر اهمیت 

کنند تأکید می  ۲۰۲۰توسعه پایدار در و از راه ورزش به شکل کامل در چارچوب راهربد اروپا  

 ).۲۰۱۱(شورای اتحادیه اروپا، 

 یاملللنیب یورزش یهاسازمان یودمختار خ

املللی است. برای های ورزشی بین مانع سوم برآمده از خودمختاری سازمان

الت عمومی و نظارت رسمی به یک وسواس تبدیل املللی، استقالل از دخهای بینفدراسیون

املللی هرگز تعریف یا توجیه های بین). فدراسیون۲۰۱۵، ١و همکاران شده است (گیرات

کلیدی است که اند. این مفهومی مبهم و شاهروشنی برای خودمختاری ورزشی ارائه نکرده

 
1 Mrkonjic, Chappelet 
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املللی های بیناسیونکند. فدر دنیای ورزش از آن برای توجیه خودگردانی استفاده می

اند قدرمتند با نهادهای اتحادیه اروپا البی کرده و خواستار و ثبت پشتیبانی از این ایده شده

ها احرتام بگذارند (شورای اروپا، که نهادهای اتحادیه اروپا باید به ایده خودمختاری آن

های ار فدراسیون). در اتحادیه اروپا، دخالت در ک۲۰۱۲؛ گارسیا و ودرهیل، ۲۰۰۸، ۲۰۰۰

زیستی را املللی هنوز هم موضوعی حساس است و همین تعیین هدف و پایش محیطبین

 کند.پیچیده می

 در ورزش یعموم همداخل بارهعضو در ی کشورها ات ناهمگنحیترج

مانع نهایی، ترجیحات ناهمگن کشورهای عضو با توجه به تناسب دخالت 

گزاری حساس ). ورزش یک حوزه سیاست ۲۰۰۳(پریش،  دولت/اتحادیه اروپا در ورزش است  

های ملی ارتباط دارد. بنابراین به طور کلی کشورهای عضو ها و آیین است که با فرهنگ

کنند تا کنرتل ملی بر مسائل ورزشی را حفظ کنند و نقش کمرتی در کار کوشش می

 ).۲۰۱۶گیرات، ( دهنداملللی برای اتحادیه اروپا را ترجیح میهای بینفدراسیون

 گیرینتیجه

زیستی در ورزش کند که اتحادیه اروپا برای بهبود پایداری محیط این بخش بحث می

تواند به توانایی خود برای ه�هنگی، پشتیبانی و هدایت اقدامات کشورهای عضو و می

دهد تاکنون اهداف املللی متکی باشد. این موضوع نشان میهای بینفدراسیون

مشی ورزشی اتحادیه اروپا نتوانسته تأثیر چشمگیری داشته باشد. خط زیستیمحیط 

زیستی به شکل فعال تشویق کشورهای عضو و کارگزاران ورزشی برای اجرای اهداف محیط

شود. شوند و عملکرد نیز از راه تعیین هدف و پایش به طور جدی کنرتل یا ارزیابی �ی�ی

انون اساسی برای اجرای اپی، توجه اتحادیه اروپا به قبر این و با وجود الزام شبه افزون

 های گذشته کاهش یافته است.زیستی ورزش در سالهای محیطآسیب
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با توجه به صالحیت ورزشی محدود اتحادیه اروپا، کشورهای عضو باید متایل خود برای 

د تا زیستی ورزش را نشان دهنشکوفایی ظرفیت اتحادیه اروپا در بهبود پایداری محیط

وضعیت کنونی را برهم بزنند. دستیابی به چنین متایلی دشوار خواهد بود و در اینجا ما 

کند، مشی ورزشی اتحادیه اروپا را پیچیده می بینیم که بودن اپی در خطچهار مانع را می

یعنی ناه�هنگی سلسله مراتبی اِپی، تغییر جهت به ستون اقتصادی توسعه پایدار، 

املللی، و ترجیحات ناهمگن کشورهای عضو درباره های ورزشی بیننخودمختاری سازما

زیستی ورزش، هزینه باالیی مداخله عمومی در ورزش. با این وجود، پیامدهای منفی محیط

های اتحادیه اروپا برای ای که بسیار بیشرت از هزینه کند، هزینه را به جامعه تحمیل می

هایی درباره هزینه و  اید واگذاشنت چنین بحثاجرای اقدامات جدی کاهش اثرات است. ش

های ورزشی اتحادیه اروپا را به وظیفه مشیفایده به کشورهای عضو، اجرای اپی در خط

 آوری تبدیل کند.کمرت دلهره
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 ۲۷گفتار 

 ۲۰۱۲ های لندندر بازی کمرانیزیستی و حپایداری محیط

 1واسیل گرگنوفبه قلم: 

است یعنی پیش از این که به  حکمرانیهای املپیک و پاراملپیک در اصل، مترین بازی

مساله وجهه ملی و شور بسیاری از افراد تبدیل شود، به عنوان یک ایده از سوی تعداد 

ها دربردارنده فرآیند پیچیده مذاکره با ش�ر بسیاری شود. این بازیکمی از افراد آغاز می

توجه منابع دولتی و قابل گذاریرسمایهاملللی، محلی، ملی و بین از همسودها در سطح

 ۲۰۱۲پایداری در املپیک    مرانیخصوصی و دخالت در محیط طبیعی است. این گفتار به حک

کند و با ردیابی زیستی را بررسی میپردازد و در آغاز، تحول مفهومی گفت�ن محیطلندن می

ی در جنبش املپیک و کاربرد عملیش در مورد لندن، زیستهای محیطتوسعه اندیشه و شیوه

 رود.پیش می

 یستیزطیمح یدار یپا گفت�ن

ای شناسی است که ریشهزیست در اصل یک مسئله هستی رابطه بین انسان و محیط

ها پیش از آن که علم های گوناگون دارد. مفرسان مدتهای ارزشی متدنعمیق در سامانه

گفت�ن را به عهده بگیرد، به نقش ادیان به عنوان عامل هم تخریب مدرن مسئولیت این 

 ).۱۹۹۶، ٢شناختی اشاره داشتند (گوتلیبزیست و هم گنجینه خرد بوممحیط 

های فکریش را پدید آمد ولی ریشه  ۱۹۷۰زیستی در آغاز دهه گفت�ن پایداری محیط

). این گفت�ن، ۱۹۹۸،  ٣، مرباتو۹۵۱۹های بسیار زودتر جستجو کرد (گودلند،  توان در زمانمی
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های علمی شکل گرفته است. نظریه بر اعتقادات مذهبی با کمک ش�ری از رشتهافزون

) نخستین دیدگاهی است که محدودیت ۱۷۶۶-۱۸۳۴( ١های مالتوساقتصادی محدودیت

کند. بینی میها را پیشرشد ناشی از کمبود منابع و نیاز بعدی برای محافظت از آن

دانشمندان اقتصاد سیاسی از موفق نشدن اقتصاد سنتی در وارد کردن «عوامل 

) این ۱۹۸۹(  ٢اند. شوماخرگیری، انتقاد کردهغیراقتصادی» غیرقابل مقایسه در فرایند تصمیم

یافته، های سازمانگفت�ن را با اشاره به ش�ری از نکات مهم درباره نقش مخرب سامانه

زیست، اهمیت مقیاس انسانی در استفاده از ی و تخریب محیطتخلیه رسیع منابع طبیع

گیری و نیاز نزدیکی انسان با طبیعت، فناوری، لحاظ عوامل غیراقتصادی در تصمیم

وارد این گفت�ن شدند و سهم  ۱۹۹۰کند. پژوهشگران املپیک از آغاز دهه تر میگسرتده

؛ ۲۰۰۹؛ گرنگوف و هیلز،  ۲۰۰۸،  ارانو همک  ؛ فری۱۹۹۲مهمی داشتند (برای �ونه، داکوستا،  

 ).۲۰۰۷؛ اشمید و همکاران، ۲۰۱۰؛ مول، ۱۹۹۵می، 

) اقدامات علمی برای مستندسازی مبانی نظری ۲۰۱۱( ٣کویینتل، لورنزو و داسیلوا

مفهوم مدرن توسعه پایدار را خالصه و چهار اصل اساسی و تلفیقی پایداری را مشخص 

کند. این ت و تغییر الزم در اندیشه و عمل را تقویت میکردند که زیربنای عمل سیاسی اس

هاست: اصل هنجارگرایی مربوط به رعایت برخی هنجارها و رفتارها، برابری موارد شامل این

سازی که ها؛ یکپارچه ها، جنسیت، جغرافیا و رویهمربوط به عدالت و انصاف در بین نسل

دهد توسعه پایدار  صل پویایی که نشان میزمان همه اصول است، و ابه معنای استفاده هم 

 یک روند تحولی است و وضعیت نهایی نیست.

پی سطح باال در درهای پیزیستی بیشرت با ش�ری از گرده�ییگفت�ن پایداری محیط

کنفرانس سازمان ملل متحد درباره  ۱۹۷۲املللی شکل گرفت. در سال های بین مشیخط

زیست و م با برجسته کردن اهمیت مدیریت محیطزیست و انسان در استکهلمحیط 

زیستی به عنوان ابزاری برای مدیریت، این گفت�ن را وارد صحنه استفاده از ارزیابی محیط
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مدیریت کرد. موضوع مفهومی بسیار تأثیرگذار دیگری که محیط و توسعه را در مفهوم چرت 

ارائه شد. این کار  ۱۹۸۰حفاظت ادغام کرد، در قالب راهربد جهانی حفاظت در سال 

املللی حفاظت از طبیعت و صندوق جهانی حیات محصول کوشش مشرتک اتحادیه بین

، کمیسیون جهانی ۱۹۸۷زیست سازمان ملل بود. در سال  وحش برای طبیعت و برنامه محیط

، نخست وزیر نروژ، گزارش «آینده ١زیست و توسعه به ریاست گرو هارمل برانتلندمحیط 

را منترش کرد که از نظر بسیاری از مفرسان، نقشه راه توسعه پایدار است. این  مشرتک ما»

گزارش افزون بر تعریف توسعه پایدار، رسیدگی به نیاز تهیدستان را به عنوان یک اولویت 

یافته تأکید های فناوری و اثرات مخرب ساختارهای سازمانسیاسی معرفی و بر محدودیت

های املپیک رانتلند نیز به دلیل کسب حق میزبانی بازیزیستی بکرد. موقعیت محیط

 ۱۹۸۰نروژ اعتبار زیادی دارد. انگیزه سیاسی دهه    ٢هامردر شهر کوچک لیله   ۱۹۹۴زمستانی  

ادامه یافت که چندین سند  ۱۹۹۲با نخستین اجالس جهانی زمین در ریودوژانیرو در سال 

زایی، های مبارزه با بیابانو کنوانسیون ۲۱کار ، دستور املللی از جمله بیانیه ریومهم بین

املللی املپیک در این اجالس رشکت کرد تنوع زیستی و تغییر اقلیم را پدید آورد. کمیته بین

). ۱۹۹۹املللی املپیک، ویژه جنبش املپیک را منترش کرد (کمیته بین ۲۱کار دستور  و بعدها

نامه توافق ۲۰۱۵ملل در سال  بیست و یکمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان

 پاریس را پدید آورد که سندی قانونی در زمینه کاهش تغییرات آب و هوایی است.

های گوناگون، زیست با پوششبندی علمی و سیاسی گفت�ن پایداری محیطچارچوب

سه گرایش را نشان داده است. نخست، با گذشت زمان، تأکید علمی و سیاسی به سود 

وناگون سیاسی و عملی تغییر یافته که این موضوع پایداری را به شکل فرایند های گاولویت

پذیری بیشرت دهد. دوم، هم علم و هم سیاست با کنرتلساخت اجت�عی نشان می

اند که این مسئله شیوه اداره این های طبیعی و انسانی در مهار آن کوشش داشتهسامانه

برانگیز کند. و رسانجام، پایداری مفهومی بحثرح میاملللی را مطفرآیند در سطح ملی و بین

های نئولیربال رشد اقتصادی و دارای معنای روشن اخالقی، عقیدتی و سیاسی است. از مدل
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توجهی به ها درباره پیرشفت اجت�عی و برابری، به دلیل بینیافته آنهای تحققو وعده 

 ).۱۹۹۵، ١توسعه انسانی انتقاد شده است (حق

اند. سازی مفهومی و معنای سیاسی پایداری را به چالش کشیدهی از مفرسان، زمینهش�ر 

و نه -کند که «ایده توسعه پایدار...درصدد گسرتش و تکمیل ) اظهار می۲۰۰۷نیل (مک

گوید که ) همچنین اظهار می۲۰۰۳). درس� (۱۳با خرِد جاافتاده بود» (ص    -مقابله مستقیم

فزایش بدبینی درباره گنجایش نهادهای انسانی در رسیدگی به ایده پایداری ناشی از ا

ها بسیار کمرت از پرداخنت به آینده نامشخص است. بنابراین مشکالتی است که چالش آن

ای کامال جدید نیست که برای مهار رشد طراحی شده باشد بلکه کوششی برای پایداری ایده

) توسعه پایدار را به عنوان ضد و ۲۰۰۷( ٢تغییر مسیرش است. کالیو، نوردگرگ و آهونن

اند: «در حالی که روشن است توسعه پایدار به دلیل مبهم بودنش، نقیض توصیف کرده

داری پایدار رو، حکومتاز این تغییر را ندارد».مفهوم قدرمتند و مهمی است، توان واقعی 

انگیزه کند های املپیک نیز مفهومی مبهم است چون کوشش میدر چارچوب بازی

تر و در عین حال برابری، همبستگی و تر، باالتر، قویها برای رشد رسیعناپذیر بازیسیری

های رسارس جهان را فراهم کند (گرگنوف و هیل، ها و گروهگویی در همه ورزشپاسخ

۲۰۰۸.( 

ها باید کم یا زیاد شوند زیست نه وضعیتی است که در آن بازیبنابراین پایداری محیط

آل و متحرک است و یک هدف ثابت برای دستیابی است. پایداری یک هدف ایده و نه

هایی که در اختیار داریم  هایی است که از اخالق و ارزشدهنده آرمان دور�اهایش نشان 

پذیر نیستند. بهبود شناخت ما از محیط اجت�عی و شود که درحقیقت سنجش ناشی می

گزاری شود، بر رویکردها و مداخالت هدفرگزار میهای املپیک باقتصادی که در آن بازی

زیستی، ناگزیر گذارد. بنابراین دور�اهای پایداری محیطکنیم تأثیر میکه انتخاب می

دربردارنده فرآیندی از یادگیری اجت�عی است. این موضوع مایه ایجاد پایداری در فرآیند 
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شود و همچنین کوشش ناخته میآفرینی ولی با یک نقطه پایان ناشساخت با هدف ارزش

دار تغییر در افراد، جوامع و کند مترکز بر کارگزاران محلی باشد، چون هر دور�ای معنیمی

ها باید از �ادها، دانش و رفتارهای محلی به دست آیند. های برآمده از این بازیسازمان

های چالش -و توسعهنیازها  -های اصلی مفهوم پایدارینبود توافق درباره مفهوم سازه 

بینی توجه برای پیشآورد زیرا به ظرفیت قابلداری آن به وجود میمهمی را برای حکومت

 آینده و رسیدگی به عدم قطعیت نیاز دارد.

 یدار یچهارم پا ستونبه عنوان  مرانیحک

زیستی نظر کلی وجود دارد که پایداری محیطمداران اتفاقبین دانشمندان و سیاست

؛ ۲۰۰۳شناختی، اقتصادی و اجت�عی است (درس�، سه ستون مرتبط با اهداف بومبرپایه 

گانه» یا ). این مدل که بیشرت به عنوان «اصول عمده سه۲۰۰۰، ١؛ میدوکرفت۱۹۹۵گودلند، 

تازگی با ستون چهارم تکمیل شده شود به(یا ه�ن مردم، سیاره، سود) نامیده می ٢پی»۳«

زیستی، اقتصادی و اجت�عی پایداری است که های محیط رکز بر جنبهمت  که ناشی از نگرانی

)، عنرص مهم ۲۰۰۸(  ٣شاید چیز مهمی از آن را از دست بدهیم. به گفته پارک، کُنکا و فینگر 

های ای کامل در مواجهه با پرسشزیستی، «موفق نبودن تااندازهگمشده پایداری محیط

اران حاکم در افزایش رشد اقتصادی سیاسی جهانی» و کارگز   حکمرانیمربوط به کارکردهای  

داری، ساالری، حکومتستون چهارم پایداری به انواع گوناگون به شکل مردم .بود

معنوی توصیف شده است (برفورد و  -نهادی و مذهبی - شناسی فرهنگی، سیاسیزیبایی 

که اولی  این است مرانی). تفاوت اصلی بین دولت و حک۲۰۰۱؛ هاوکس، ۲۰۱۳دیگران، 

دهنده ساختارهای رسمی حاکم بر مردم است، در حالی که دومی بر نقش مهم و نشان

 کند.روزافزون ترتیبات رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی تاکید می
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اند که شفافیت و مشارکت عمومی از ) استدالل کرده۲۰۰۵( ١کِمپ، پارت و گیبسن 

است. دالیل اصلی مشارکت عمومی شامل یک گیری برای پایداری  های اصلی تصمیمویژگی

بیند که باید در منطق اخالقی است که مردم را به عنوان منبع نهایی ارزش در جامعه می

دهد مشارکت عمومی، گزاری بیان شود، یعنی یک استدالل سیاسی که نشان میسیاست

د دانش کنکند و یک استدالل دانشی که تایید می ها را تقویت میمرشوعیت تصمیم 

و همکاران،  ٢شهروندان به اندازه دانش کارشناسان و سیاستمداران مهم است (کوئنتال 

۲۰۱۱.( 

ها، اهداف مشیدهد: تلفیق خطپایدار چهار ویژگی اصلی را نشان می مرانیحک

های نوآوری سامانه های اجرای عملی و برنامهمشرتک، معیارها و قوانین، اطالعات و مشوق

های دولتی مشیها مربوط به ه�هنگی خطمشی). تلفیق خط۲۰۰۵ان، (کمپ و همکار 

کننده دیگر کارگزاران حکومت است. تلفیق ها و ابتکارات مربوطه و تکمیلو جایگاه 

های گوناگون عمومی و غیردولتی بدون اهداف مشرتک، معیارها،  ها در سازمانمشیخط

های پایدار و اهداف مشیآید. خطها با موفقیت به دست �یقوانین تجارت و شاخص

خود کافی نیستند. با خودیمشرتک در صورت تکمیل نشدن و هدایت اقدامات مناسب، به

های گوناگون به سود فوری پایدار دست یافت توان از راههای کنونی میآوریاستفاده از فن

یشگی سامانه نیاز ها به نوآوری همولی پایداری بلندمدت برای پاسخگویی به تغییر زمینه

 دارد.

های گوناگون به اشرتاک داری با نامبه شکل خالصه و معمول، سه معنای اصلی حکومت

). ۲۰۰۷،  ٣و همکاران  ؛ تریب۲۰۰۷؛ رودز،  ۱۹۹۸، پیرتز و پییر،  ۲۰۰۸شود (جردن،  گذاشته می

ای از تبادل دهند و نوع ویژهداری را برپایه یک نظریه سیاسی توضیح میها حکومتاین

کنند، یعنی فرایند هدایت مربوط به افزایش ظرفیت بین دولت و جامعه را توصیف می

کارگیری های راهربدی سازمانی، و یک پدیده تجربی درباره بهدولت از راه ایجاد ائتالف
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) همچنین استدالل كرده كه توسعه پایدار «ریشه ۲۰۰۸دن (مشی. جر ابزارهای ویژه خط

دارد، یك ایده بنیادی هنجاری است و کوشش بسیاری در جهت شناسایی آنچه كه برای 

داری ما از این معانی حکومت ».اع�ل آن به تغییر قوانین حاكمیت نیاز است، رصف شده

 ه خواهیم کرد.استفاد ۲۰۱۲های لندن پایدار برای تجزیه و تحلیل بازی

 زیستی و جنبش املپیکی محیط دار یپا

زیست دارند چون در زمانی ای بر محیطهای املپیک و پاراملپیک پیامدهای گسرتدهبازی

کشانند کوتاه، ش�ر چشمگیری از مردم، تجهیزات، اسباب و تاسیسات را به یک مکان می

ها تاثیر بر محیط طبیعی. اجرای این بازیشناختی» دارند یعنی ها «ردپای بومکه همه آن

ای، تولید پس�ند و نیازمند استفاده از انرژی و ایجاد آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه

همچنین تخریب الیه ازن، نابودی زیستگاه و تنوع زیستی، فرسایش خاک و آلودگی آب 

ن ورزش و طبیعت به شکل جدی به تعارض بی ۱۹۷۰است. نخستین بار و در آغاز دهه 

های املپیک مونیخ زیستی از سوی برگزارکنندگان بازیپرداخته شد. یک ابتکار عمل محیط 

ای از کشور خودشان کننده را به کاشت درختچه های ملی املپیک رشکت، همه کمیته ۱۹۷۲

کم نخستین در پارک املپیک دعوت و شعار «رقابت سامل در محیط سامل» را ابداع کرد. کم

تر و نیز اقداماتی برای مشی منسجماملللی املپیک، به خطهای موقت کمیته بینگام

زیست، به ویژه پس از تأثیر مخرب بر محیط رسانی ورزش به محیطگیری از آسیبپیش 

ملی املپیک در کنفرانس سازمان ملل  آلربتویل تبدیل شد. کمیته ۱۹۹۲های طبیعی بازی

رشکت کرد و جنبش املپیک را  ۱۹۹۲ریودوژانیرو در سال زیست و توسعه در درباره محیط 

های مشیملی املپیک همراه با دیگر خط به مفهوم توسعه پایدار متعهد ساخت. کمیته

زیستی را برای شهرهای خواهان میزبانی املپیک تهیه کرده  خود، فهرستی از الزامات محیط

خواهد های املپیک میگزاری بازیهای بر است که مسئولیت و پاسخگویی بیشرتی از کمیته 

های دوستدار ریزی و اجرای پروژههای مربوطه در برنامهها را به همکاری با سازمانو آن

 کند.زیست ملزم میمحیط 
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ملی املپیک را مستندسازی   زیستی کمیته مشی محیط ) ایجاد خط۲۰۰۰(  ١کنتلون و لرتز 

فشار بود ولی شناخت كمی از شیوه پرداخنت کنند که کمیته برای تدوین آن زیر  و بحث می

ملی املپیک را شهر  زیستی کمیته مشی محیطبه این مسئله جهانی داشت. الگوی خط

بود، تنظیم کرد. با توجه به احرتام   ۱۹۹۴های زمستانی املپیک  هامر نروژ که میزبان بازیلیله

زیستی ویت را مسائل محیطهامر در آغاز اولرشدیافته مردم محلی نسبت به طبیعت، لیله 

مشی های پایدار شد که از آن زمان به بعد، به خطدر نظر گرفت و متعهد به ارائه بازی

های املپیک در آینده باید از آن پیروی های برگزاری بازیجهانی تبدیل شده و همه کمیته

 کنند. 

یک ایجاد  زیست سازمان ملل متحد اتحادی با جنبش املپ برنامه محیط ۱۹۹۴در سال 

زیست به ویژه در زمینه  کرد تا بتواند رهربی و تشویق به مشارکت در مراقبت از محیط

زیست ملی املپیک با همکاری برنامه محیط ، کمیته۱۹۹۵ورزش را فراهم کند. در سال 

ترتیب داد   ٢زیست را در لوزانسازمان ملل متحد، نخستین كنفرانس جهانی ورزش و محیط

بود، هر دو سال یك كنفرانس اضافی نیز  ٣اش در سوچیكه آخرین جلسه ۲۰۱۳و تا سال 

كرد. در این کنفرانس چهار موضوع اصلی مطرح شد: مسئولیت دولت، وظایف برگزار می

زیست و مسئولیت صنایع ورزشی. نتیجه عملی این جنبش املپیک، آموزش و محیط

سیون صنایع کاالهای ورزشی اروپا بود از سوی فدرا  ٤موج»اندازی جنبش «بومکنفرانس، راه

را به مشاغل معرفی کرده است. یکی دیگر از  ۱۴۰۰۰شناختی ایزوکه استانداردهای بوم

بود  ۱۹۹۶ملی املپیک در سال  زیست کمیته تحوالت مهم، ایجاد کمیسیون ورزش و محیط

های مشی زیست سازمان ملل متحد عضوش است و درباره خطکه برنامه محیط

کند تا ها کار میدهندگان بازیدهد و با شهرها و سازمانزیستی، مشاوره مییط مح

زیستی پیشنهادها و عملکردشان را بهبود بخشد. اجالس توسعه پایدار های محیطمولفه

زیست را تقویت و ورزش را همکاری بین ورزش و محیط ۲۰۱۵سازمان ملل متحد در سال 
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ثبت کرد. با این حال، قطعی نیست  ۲۰۱۵دار پس از به شکل رسمی در اهداف توسعه پای

های جدیدش را انجام دهد چون برای �ونه، این نگرانی هست که ورزش بتواند مسئولیت

 آخرین نشست از این نوع باشد. ۲۰۱۵زیست سال که نشست جهانی ورزش و محیط

به شهرها را  های املپیک، روش خود برای اعطای بازی۱۹۹۹ملی املپیک در سال  کمیته 

تغییر داد. در گام نخست، شهرهای متقاضی ملزم به پاسخگویی کتبی به یک پرسشنامه با  

های در آن شهر و زیستی بازیارائه ارزیابی از رشایط محیطی شهرشان و پیامدهای محیط

همراه با  ۲۱کار ) از دستور ۲۰۱۲( ملی املپیک منطقه و قوانین مربوطه هستند. کمیته 

کند ولی هیچ زیست و ورزش پیروی میاز راه ورزش» کتابچه راهن�ی محیط «پایداری

داری ندارد. از آنجا که توسعه پایدار فرآیندی از یادگیری اجت�عی را ای به حکومتاشاره

های املپیک» را معرفی کرد که ، «اثر بازی۲۰۰۱ملی املپیک در سال  نیز دربردارد، کمیته

های ها برای کشور و شهر میزبان در برابر انبوهی از شاخصزی«برای ارزیابی میراث با

زیستی طراحی شد تا برای سنجش پیامدهای مثبت اجت�عی، اقتصادی، فرهنگی و محیط 

، ۲۰۰۹راری و پوینرت، ها «پایه مستندی» برای میزبانانش فراهم کند» (مک اجت�عی بازی

های ریزی بازیراردادی در الزامات برنامههای املپیک» ابتدا به شکل ق). «اثر بازی۳۰۴ص 

لندن گنجانیده شد. با این حال، بررسی  ۲۰۱۲های ونکوور و بازی ۲۰۱۰املپیک زمستانی 

های سیدنی، آتن، پکن و لندن، هیچ رابطه علت و ) از بازی۲۰۱۳، ۲۰۱۲( ١کارامیکاس

دا نکرد و وی هرگونه زیستی پیمعلولی بین میزبانی املپیک و بهبود ظرفیت نوسازی محیط

 تحول در این زمینه را به تغییرات سیاسی نسبت داد.

) ۲۰۱۲ها منوط به رویکرد راهربدی شهر میزبان است. هال (زیستی بازیپایداری محیط

سه روش برای پایداری در زمینه رویدادهای ورزشی بزرگ را پیشنهاد کرده است، از جمله 

پایداری میزبانی رویدادهای بزرگ را از دید اقتصادی کند  ) روش اقتصادی که «کوشش می۱(

) روش متعادل که به دنبال «ایجاد تعادل بین تأثیرات اقتصادی ۲)؛ (۱۲۴نشان دهد» (ص 
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زیستی و اجت�عی است» که گویا در مدیریت سامانه رویدادهای بزرگ با پیامدهای محیط 

 که:) روش پایدار ۳)؛ و (۱۲۴از وزن یکسان برخوردارند (ص 

و  شودیم درک یعیطبسامانه /یعیطب هیرسما تیبه عنوان محدود یدار یپا

از حفاظت  یتر بنیادیهمراه با مفهوم  داریعملکرد پا یهاجنبهی برخدربردارنده 

  ه یوابسته به رسما ،دادیروو سامانه  د)دار نام نیز  کاهش رشد زیست است (محیط 

 )۱۲۴(ص  شود.ی شناخته م یعیطب

  ل یتبد کیجنبش املپ  یدیبرجسته و به مفهوم کل ،۲۰۲۰ ک یاملپ کاردستور توسط  یدار یپا

روزمره جنبش  یهاتیقرار است در فعال داریپا ). اندیشه۲۰۱۴، کیاملپ یمل ته یکم( شد

 بیشرتین قیمناقصه، تشو نه یمربوط به کاهش هز یهاه یاز توص  ینفوذ کند و در تعداد

همکاری   یهات یفعال  نیو همچن  ارماندگ  راثیم  جا گذاریبه  استفاده از امکانات موجود، و

اسکس و که را با آنچه  ندهیآ زبانیم یشهرها یهابرنامه ،اقدامات نیروزمره وجود دارد. ا

سازد، یعنی کنند متناسب میتوصیف می كیاملپ رثا) به عنوان شهر كم۱۹۹۸( 1یچالكل

سازد �ی یورزش دیها اماكن جدرساند و در آنمی کمرتین اندازهها را به نه یهزشهری که 

 یدیارزش کل کیبه عنوان  یدار یپا نیدهد. همچنیانجام م متوسط گذاریرسمایه یا تنها 

استاتیو (چاتیف  شده است  یتلقنیز    ستیزطیدر کنار ورزش، فرهنگ، آموزش و مح  کیاملپ

مدل   یدار یناپا  رشیپذ  وانتوان به عنیمرا    ۲۰۲۰ی دستور کار  هاهیتوص  ).۲۰۱۵و داکوستا،  

 هایافراط در باز باره مدرن، در  کیاملپ انگذاریبن، 2د. پیِر دو کوبِرتَنکر  ریتفسنیز ها یباز 

 هشدار داد: ۱۹۱۱در سال 

را  ی اخیرادهایاملپ زیآماغراق بیشرت یهانه یآور خواهد بود اگر هزتأسف  اریبس

 یدامئ یهادهنده ساخت ساخت�ن از آن نشان چشمگیریبخش متحمل شویم که 

کند و تنها  یم تیکفا از هر نظرموقت  یساختارها .ندهست یرضور ر یغ که بود
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جلب   یبرا  رویدادها  شیبا افزارا    یدامئ  یهاساخت�ن   ازاستفاده    این است که  جهینت

ها باعث شود نه یهز نیتأسف خواهد بود اگر ا یجا کنند. قیتشو تیجمع

 منرصف شوند. ندهیدر آ کیاملپ یهایباز  یزبانیم یکوچک برا یکشورها

میزبانی برنده شدن هنگام  از را   شکربن  ردپایبود که    یلندن نخستین باز   کیاملپ  یهایباز 

 کربن بود دیاکس یتن د ونیلیم ۴/۳نزدیک به کرد که  یر یگاندازه هیتا مراسم اختتام

 نیدهد که چگونه ایشان من ۱-۲۷ ). جدولتانسانتشار ساالنه انگل درصد ۵/۰(نزدیک به 

 ترابری یهارساختیو ز اتی، عملها، متاشاگراندسته گسرتده شامل مکان رچها نیب رقم

 اطیاحت. البته باید با  دکنیارائه منیز  را    ۲۰۱۶  ویر  یبرا  یاسهیشده است و ارقام مقا  میتقس

 استفاده شده است.باره گوناگون در این یهاروشبا این موضوع برخورد کرد چون از 

 پایه بخش مربوطهبر کیو پاراملپ کیاملپ یهایکربن باز  یردپا .۱-۲۷ جدول

 معادل کیلوتن دی اکسید کربن 
متعلق به سازمان  

 تحویل املپیک 
متعلق به  

 لوکوگ
 مشرتک+وابسته 

ریو  
۲۰۱۶ 

 ۷۳۰ ۰ ۰ ۱۷۲۸ هامکان
 ۸۰۰ ۴۲۹ ۱ ۱۶۱ های ترابریزیرساخت
 ۱۳۸۰ ۶۵۵ ۱۵ ۰ متاشاگران
 ۶۵۰ ۷۵ ۳۸۴ ۰ عملیات

 ۳۵۶۰ ۱۱۵۹ ۴۰۰ ۱۸۸۹ کل

 ۲۰۱۲های املپیک لندن زیستی در بازیی محیطدار یپا داریحکومت

پایداری را تدوین کرده که شامل پنج زمینه گسرتده یک طرح جامع    ۲۰۱۲های لندن  بازی

تغییر اقلیم، پس�ند، تنوع زیستی، مشارکت و زندگی سامل است که هر یک نیاز به ترتیبات 

داری پایداری داری خود را دارند. بنابراین این بخش برای بررسی حکومتحکومت

داری در هر منطقه، کومتهای حهای لندن در مقابل مشارکت با ویژگیزیستی بازیمحیط 

کند که عبارتند از: مبادله شده استفاده می داری که پیشرت درستاز سه معنای حکومت

بین دولت و جامعه؛ فرایند هدایت افزایش توانایی دولت برای اقدام؛ و پدیده تجربی در 

 مشی.استفاده از ابزارهای ویژه خط



  قانون و حکمرانی6بخش :  

 
 

زیستی در مفهوم های لندن برای پایداری اجت�عی، اقتصادی و محیط دور�ای بازی

دهد که در آن، «زندگانی یک سیاره» بیان شده که دیدگاهی مثبت از جهانی را ترویج می

کنند. این دیدگاه های طبیعی کره زمین زندگی میمردم شادمان و سالمت با محدودیت

کند جهان به طور طبیعی هم عادالنه است که تعیین میبرپایه یک مدل حسابداری با س

). «املپیک یک سیاره» ۲۰۰۷، ۲۰۱۲تواند بازسازی و حفظ کند (لندن چه منابعی را می

اصل برای تبدیل دور�ای  ۱۰عملیاتی کردن مفهوم «زندگانی یک سیاره» بود که در آن 

ها، دان در زمینه بازیهای عملی همه همسو های مشخص و فعالیتپایداری به برنامه

انداز ). این موضوع یک چشم ۱-۲۷امکانات و رویدادهایش طراحی شده بود (شکل 

توانیم اطمینان پیدا برانگیز است چون برای �ونه، باید در نظر داشت که چطور میچالش

به عنوان یکی از برترین پشتیبانان مالی املپیک و مسئول اجرای  ١دانالدکنیم که مک

هم وقتی که هر کدام کند آنهای لندن، از این اصول پیروی میهای داوطلبانه بازیمهبرنا

 ).۲۰۰۷، ٢فرستند (اکلسنتتن پس�ند به پس�ندگاه می ۱۰۰هایش ساالنه از رستوران
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) پایداری را به شکل ۲۰۰۷( ۲۰۱۲اسناد «املپیک یک سیاره» و «برنامه پایداری» لندن 

اند: «خود پایداری یک رشته به رسعت رونده تنظیم کرده سازنده و هدف پیشیک فرآیند 

های جدید در حال توسعه هستند». باوجود آوریها و فندر حال تحول است. همواره روش

های لندن مشتاقانه تأکید کردند که دهندگان بازیویژگی گریزپای این مفهوم، سازمان

اری را به شکل یک مفهوم هنجاری ارائه دادند که دپایداری «افزودنی» نیست و حکومت

کند. دولت انگلیس تعهد خود به در اندیشه و کارکرد همه نهادها و افراد درگیر نفوذ می

 ).۲۰۰۸، ١اس.ام.سی.های پایدار را در برنامه عملیاتی املپیک نیز تکرار کرد (دیارائه بازی

 ۲۰۱۲پارک املپیک) در سال پارک املپیک کویین الیزابت (یا  .۱-۲۷شکل 
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 به عنوان داد و ستد حکمرانی

های لندن که به عنوان ه�نند توجیه دولت انگلیس برای پشتیبانی از پیشنهاد بازی

هنگفت از  گذاریرسمایهکالسیکی از داد و ستد دولت و جامعه دیده شد (یعنی  �ونه

ایدار برای همه کشور و نیز بودجه عمومی در ازای میراث فرهنگی، اقتصادی و ورزشی پ

نیز پنج قول اساسی  ۲۰۱۲های املپیک یک سیاره» لندن یک اقدام اجباری)، «به سوی بازی

 داد شامل:

و  افتیباز ینرخ باال  پایهبر ،صفر در رسارس رشق لندن پس�ند مشیگسرتش خط  .۱

 ریدپذیتجد یهایو انرژ پوسال به  یلیتبد یپس�ندها

 یافتیباز هایفراوردهبازار رشد  .۲

 دیتولباز در  یمحل شکلبه  یو شغل یآموزش هایفرصت .۳

 و  داریو پا یمواد محل نیتأم رهیزنجحفظ  .۴

 »سبز« یمرکز تجار  کی جادیا .۵

و تعهد به  یو خصوص یتوجه دولتقابل گذاریرسمایه یها در ازاوعده نیارفت انتظار می

ملزم به  ۲۰۱۲لندن  یهایباز  یتجار  یهمه رشکاتحقق یابد.  داریپا یهاوهیفلسفه و ش

پس�ند و  تیری، مواد و مددیخر نهیدر زم ویژه یدار یپا ی ارهایو مع هامشیخط تیرعا

 ۷۵۰۰۰و  میقرارداد مستق ۷۰۰۰ نزدیک به ۲۰۱۲لندن  یهایبودند. باز  یتجارت اخالق

 .پوند منعقد کرد اردیلیم ۶به ارزش  یقرارداد فرع

زیستی خود دست های محیط توجهی از وعده های لندن توانست به بخش قابلازیب

) ۲۰۱۲های املپیک یک سیاره» (لندن  شده «به سوی بازیطور که نسخه بازبینییابد ولی آن

ترین توجهبه روشنی بیان کرده است، نتوانست امتیازات زیادی کسب کند. برخی از قابل

های تجدیدپذیر است که بر راهربد کاهش کربن داف انرژیها شامل دستیابی به اهشکست

لندن، تضمین پیروی بسیاری از رشکای تجاری آن، دسرتسی به اقامتگاه و بلیت ارزان، و 

 توسعه ایجاد یک مرکز تجاری سبز و زندگی سامل تأثیر گذاشته است.
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توانایی افراد در انتقاد به مفهوم پایداری نسبت به  ۲۰۱۲های لندن همچنین بازی

) درباره ۲۰۱۲( ١مقابله با عدم قطعیت را تشدید کرده است. بررسی فالیربگ و استوارت

، ۲۰۱۲تا  ۱۹۶۰های های املپیک بین سالدوره بازی ۳۸پیشنهاد میزبانی و پایانی  بودجه

یار  درصدی از نظر واقعی است که بسیار بس  ۱۷۸هزینه  بیانگر افزایش بیش از حد میانگین  

های حمل و نقل به طور های بزرگ است (برای �ونه، پروژهباالتر از انواع دیگر پروژه

درصد اضافه هزینه دارند).  ۲۷های فناوری اطالعات درصد و پروژه  ۴۵تا  ۲۷بین میانگین 

درصد   ۱۳۳های لندن روند هفت بازی گذشته را به سمت اضافه هزینه کمرت با مقدار  بازی

درصد)،   ۱۰۸(  ۲۰۰۰درصد)، سیدنی    ۵۸(  ۱۹۹۸ه است یعنی در مقایسه با ناگانو  وارونه کرد

درصد)، پکن   ۱۱۳(  ۲۰۰۶درصد)، تورینو    ۹۷(  ۲۰۰۴درصد)، آتن    ۴۰(  ۲۰۰۲سیتی  لیکسالت

زیستی های محیطدرصد). بنابراین تحقق وعده ۳۶( ۲۰۱۰درصد) و ونکوور  ۳۵( ۲۰۰۸

 بررسی کرد. هایش ی هزینهپذیر لندن را باید در چارچوب انعطاف

 فرایند هدایت

گذارد: حقان را به �ایش میها و ذیای از سازمانهای املپیک، تابلوفرش پیچیدهبازی

های املللی املپیک است، از سوی رشکتبین  ها از آِن یک سازمان فراملی یعنی کمیتهاین بازی

بخش دولتی  گذاریرسمایه ت به شود، به شدای جهانی پشتیبانی مالی میتجاری و رسانه

املللی و کمیته ملی املپیک هر کشور در فدراسیون بین ۲۸کشور میزبان وابسته است و 

ها ای از سهامداران در بخشهای املپیک دربردارنده گسرتهکند. ارائه بازیجهان را درگیر می

سطح شهری بود مورد در  ۹۰های لندن بیش از و سطوح گوناگون دولتی است که در بازی

). بنابراین ایجاد ساختارهای سامل و سازوکارهای ه�هنگی اهمیت حیاتی ۲۰۱۲(گرگنوف، 

» ۲۰۱۲دارد. در آغاز، دولت انگلستان چارچوب راهن�ی پایداری را در «وعده ما برای سال  

اس، .ام.سی.) و سپس در برنامه عمل «پیش، اکنون و پس» (دی۲۰۰۷اس، .ام.سی.(دی
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داد. این طرح ) ایجاد کرد كه نقشه راهی برای اجرای شش وعده بنیادی ارائه می۲۰۰۸

 های طراحی و اجرای دور�اهای میراثی را نیز تفویض کرد:مسئولیت 

ما از و کند یفراهم م تانسها و افراد در انگلسازمان یبرای ها چارچوبوعده  نیا

  نجا یو در ارا داشته باشند  هایخود در تحقق باز نقش که  میکنیدعوت م ایشان

 م کنییارائه م  را  میاخود برداشته  یراثیم  یهاتحقق آرمان  یکه برا  ییهاگام  نخستین

 ).۲۰۰۸اس، امسی(دی

مشی مذاکره دلخواه هنگام توافق در روابط بین دولت انگلستان و این بیانیه، سبک خط 

 ).۱۹۹۵، ١دهد (هاولت و رامشجامعه را نشان می

های لندن به کمیسیون مستقل لندن داری پایداری در بازیپایش کلی ترتیبات حکومت

شد. این کمیسیون نخستین  واگذار شد که بیشرت از بودجه عمومی تأمین می ۲۰۱۲پایدار 

داری را با مترکز بر فرایندها، گزارشش با نام «در راه میراث پایدار» را منترش کرد که حکومت

کرد که از هنگام برنده شدن پیشنهاد میزبانی های اصلی بررسی میمشیو خط ساختارها

و مواردی که از سوی این کمیسیون به عنوان اولویت در این مرحله از برنامه در نظر گرفته 

 دهد.شد را ارائه می

های بنیادین گیری، جنبه گنجاندن جوامع مدنی به شکل مشورتی یا مشارکتی در تصمیم

) به رصاحت بیان شده: ۲۰۰۹( ۲۰۱۲ایدار است. این موضوع از سوی لندن توسعه پ

. بن مربوط به مردم و شیوه زندگی ماست و تنها یک رشته فنی نیست»و«پایداری از بیخ

مشارکت همه همسودها حتی وقتی اعتبار کشور و تواناییش برای اجرای کار موضوع بحث 

گروه رسمی معرتض لندنی که   ۴۰) نزدیک به  ۲۰۱۳برانگیز است. سد (باشد، همیشه چالش

های گوناگون پایداری دارند را مستندسازی کرده است. مفرسان بسیاری درباره اصول دغدغه 

های اساسی پایداری در هر پنج مضمون اصلی، گیریو نتایج فرایند هدایت که در تصمیم 

املپیک پیشین، مشارکت نکردن های  اند. در بازیهایی را ابراز کردهایجاد شده است نگرانی

 
1 Howlett, Ramesh 



  زیستراهنماي کاربردي ورزش و محیط 

گیری به شکل کامل اثبات شده است ساالرانه در فرایند تصمیمگویی مردمشهروندان و پاسخ

و  ) و فاسی۲۰۱۲). کوهن (۲۰۰۱؛ بربنک و همکاران، ۲۰۰۱(آندرانوویچ و همکاران، 

لندن  های املپیک و پاراملپیک) به تفصیل توافق کمیته برگزاری بازی۲۰۱۱( ١همکاران

و سازمان تحویل املپیک را درباره مشاوره با جوامع محلی رشق لندن توصیف  ٢(لوکوگ) 

کنند که در آن، نگرانی مردم نسبت به تخلیه مکان، استفاده از زمین و ایجاد مزاحمت می

قیمت تا اندازه بسیاری نادیده گرفته شد. اسمیت برای شهروندان، و تهیه مسکن ارزان

های بزرگ و دیگر باره اثر روابط نامتقارن قدرت بین دولت و رشکت) نیز در ۲۰۰۹(

کارگزاران در چارچوب گفت�ن غالب درباره این که چه چیزی و برای چه کسی پایدار و 

 کند.سودمند است، بحث می

حل پیشنهادی حکومت نسبت به پایداری و تبدیلش به راهربی از ) از راه۲۰۱۵( ٣راکو

سوی بخش خصوصی و قراردادمحور شدن آن انتقاد کرده که «اهداف پایداری را به 

شده تبدیل کرده است که باید از ای از مشکالت قابل تعریف، محدود و تقسیم مجموعه

شده در یک ساختار  وصی انتخابراه مداخالت هدفمند حل شود. تخصص بخش خص

های قرارداد با بخش نامهشود». این توافققدرمتند مدیریت پروژه، شناسایی و بسیج می

 ۲۰۱۲های  های بازیمیلیون پوند برای نظارت بر تحویل زیرساخت  ۷۰۰خصوصی به قیمت  

تصورات های واال و طور که راکو توضیح داده: «به جای مترکز بر آرمانمتام شد. ه�ن

محور بود های روشن، منطقی و خروجیتر از پایداری، هدف، ایجاد روشمفهومی گسرتده

سازد. این موارد در الزامات انطباق قراردادی مشخص قرار که پایداری را «ممکن» می

 .»گیرندمی

های های املپیک لندن نگرانی) درباره پایداری بازی۲۰۱۱( ٤تحلیل هایز و هورنس

زیستی پدید آورد. این روش به شدت به کار رابطه با توسعه روش ردپای محیط  مشابهی در
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یک رشکت مشاوره خصوصی متخصص در حسابداری و پایداری کربن به نام بست فوت 

دهند که چارچوب پایداری آرمانی وابسته بود. این پژوهشگران توضیح می ١فوروارد

مشی پایداری و برنامه بعد لگو به شکل خطایجادشده در مرحله پیشنهاد میزبانی، به یک ا

آن تبدیل شد که هیات املپیک آن را پذیرفت. در ه�ن هنگام، دو کارزار محلی اصلی 

ریزی املپیک بودند که ) نگران «غیرواقعی بودن» پیشنهاد برنامه٢اس و نوگو.جی.(مانند ام

 یند:گو) می۲۰۱۱طور که هیز و هورن (آن را باور نداشتند. ه�ن

به تنها  نه  برگزار شود  3چینویدر پارک گر  دینبا  یسوارکار   یدادهایمورد دوم، رو  یبرا

در   یسنت سوارکار   کهنیا  لیبلکه به دلآن،    یو کوچک  یدیچمنزار اس  شیفرسا  لیدل

«میراثی» برای  نی�اد ریتصو کیبه دنبال لوکوگ تنها وجود ندارد و منطقه 

 کاست. درباره مورد اول، سازمان تحویل املپیک دارد یهای تبلیغاتی خودش  هدف

، باربیپارک  کیآن را با کند تا را بیرون میدار شه یجامعه پرتحرک، متنوع و ر

کند  نیگزیجا یانسجام اجت�ع شدهبندیرسهم و طرحشده فضاسازی

 .)» لوکوگتنوع«داوطلبانه و دستورکارهای (

های بازی، یستیزمحیط یآور فن یهارشفتیپوجود با ند که نکمیاستدالل  سندگانینو

 پایه بر کیو مدل توسعه املپ هارائه داد داریاز توسعه پا یشکل توخالیک تنها  ۲۰۱۲لندن 

ارائه نظر را از  یمدن یهاماند که گروهمی یباق یفرامل گذاریرسمایه اناتیجر تیرضا

 کند.یمنرصف م داریپاتوسعه  یطراحنسبت به 
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 یستی زطیمح یدار یپا داریحکومتدر  مشیخطابزار 

در جاهای  ۲۰۱۲های لندن داری بازیمشی در حکومتاستفاده از ابزارهای ویژه خط

). مقررات سیاسی بیشرت با انبوهی ۲۰۱۲دیگر به شکل جزئی بحث شده است (گرگنوف، 

ها تضمین شد زیستی برای بازیمحیطکننده تعهدات و اهداف پایداری از اسناد تعیین 

آور که با همکاری ه�نند: «به سوی املپیک یک سیاره»، سندی آرمانی ولی نه الزام

؛ و برنامه ۲۰۱۲مشی پایداری لندن  وحش تهیه شد؛ خطو صندوق جهانی حیات  ١بایورجینال 

را مشخص مشی که با جزئیات بیشرتی شیوه دستیابی به اهداف خط ۲۰۱۲پایداری لندن 

گزاری و تنظیم چارچوب کند. این ابزارها به چهار گروه اصلی اجباری، داوطلبانه، هدفمی

های درگیر، سطح متفاوتی ) و از نظر سازمان۲۰۰۷،  و همکاران  شوند (تریببندی میدسته 

مشی در قالب از انطباق را دربردارند. بقیه این بخش به شکل ویژه بر توسعه یک ابزار خط

کند. و اما ندارد صنعت رویداد، متمرکز است که تنها چهار دسته ذکرشده را ترکیب میاستا

 پیش از آن، یک هشدار مهم را باید بشنویم. 

ای کالسیک از یک پروژه در مقیاس بزرگ با زمان آغاز و پایان های املپیک، �ونهبازی

های برجسته ویژگیغیرقابل مذاکره و اهداف کامال مشخص و محل تحویل مهم است. از 

ها) از محیطش است پردازی بازیها، جداسازی تحقق وظیفه (برای �ونه، صحنهبیشرت پروژه 

، ٢شود (گرگنوف و السنسازی» یاد میکه در کار مدیریت رویدادها از آن به عنوان «احاطه

 سازی، محافظت از پروژه در برابر محیطش است،). هدف اصلی استفاده از احاطه۲۰۱۳

سازی در املپیک لندن کند. احاطهتوجهی برای اجرای آن ایجاد �یبنابراین تهدید قابل

های گوناگون به خود گرفته است، از قوانین و مقررات اختصاصی گرفته تا جداسازی شکل

مالیاتی دولت از بودجه املپیک، معافیت مالیاتی برای همه اعضای خانواده املپیک، 

ها به سازی بازیو اجبار محض. از این دیدگاه، استفاده از احاطه های استثنایی،محدوده

زیستی در تضاد است زیرا رشایط خوبی فراهم مشی، با اصل پایداری محیطعنوان ابزار خط
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املللی ارائه ای با اهمیت استثنایی ملی و بینکند که فقط برای املپیک به عنوان پروژه می

سازی تنها یک اصطالح ردسرتس نیست. با این حال، احاطهها دشود و برای دیگر پروژهمی

فنی نیست بلکه یک عمل استداللی است و نقش اصلییش آن است که فعاالنه به معنایی 

دهد و بر اهمیت اجت�عی و سیاسی برخی مضامین و اقدامات، تأکید ها شکل میاز بازی

 کند.و دیگران را ساکت می

های واقعا پایدار، با موسسه استاندارد ی میزبانی بازیاش برالوکوگ برای تحقق وعده

که ویژگی سامانه مدیریت پایداری رویدادها است  ۸۹۰۱١اس .انگلیس همکاری کرد تا بی

تبدیل شد و درست  ۲۰۱۲۱املللی ایزو را تدوین کند. این استاندارد سپس به استاندارد بین

بود که صالحیت برآورده کردن الزامات پیش از آغاز مسابقات، لوکوگ نخستین سازمانی 

، این استاندارد به استاندارد جهانی پایداری برای ۲۰۱۲  ماه ژویناین استاندارد را داشت. در  

های مدیریت رویدادها در رویدادها تبدیل شد که اکنون از سوی بسیاری از رشکت

 شود.کشور دیگر جهان استفاده می ۳۰انگلستان و نزدیک به 

که مورد کند این است که در حالیرا از استانداردهای پیشین جدا می  ۲۰۱۲۱آنچه ایزو  

زیستی دارد ولی اولی با دربرگرفنت ارکان اقتصادی، دوم، مترکز کمی بر موضوعات محیط 

نگر و راهربدی به عملکرد پایداری دارد. زیستی پایداری، یک نگرش کلاجت�عی و محیط

سازی، و از بین بردن تأثیرات ریزی، سنجش، کمینهوب الزم برای برنامهاین استاندارد، چارچ

کند، در عین حال که زیستی، اجت�عی و اقتصادی یک رویداد را فراهم میمنفی محیط

یک کد داوطلبانه است که با  ۲۰۱۲۱رساند. ایزو منافع رویدادها را به بیشرتین مقدار می

دهد که رفتار برگزارکنندگان رچوبی را ارائه میپذیر ویژه، چاشناسایی اهداف سنجش

کند، یعنی اهدافی که پس از پذیرش، اجباری هستند و  رویدادها و همسودها را تنظیم می

شده نسبت مشی، آرمان اعالمبه عنوان یک ابزار خط ۲۰۱۲۱ها پیروی کرد. ایزو باید از آن

دهد و یکی از الزامات رسمی شان میبه توسعه دیگران در صنعت رویداد و فراتر از آن را ن

داری فرهنگی رو به ابزاری قدرمتند برای حکومتقرارداد میزبانی املپیک شده است. از این
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های ویژه درباره  دهی به معنا و ترویج گفت�ن) که به شکل۲۰۰۰تبدیل شده (فرکالف، 

گیری را دنبال ) این نتیجه۳۲۰۱(  ١ها و افراد عالقه دارد. مطالعه شاالنیشیوه کارکرد سازمان

های املپیک با فرایندهای مرشوعیت و  شدن عنارص پایداری در بازیکرده و به نهادینه 

 تقلیدسازی پی برده است.

 گیرینتیجه

بندی کرده که بر یادگیری این گفتار پایداری را به عنوان فرایند ساخت اجت�عی مفهوم

ک نقطه پایان ناشناخته است. همچنین بر مرکز تاکید دارد و هدفش ایجاد ارزش ولی با ی

برانگیز بودن کارگزاران محلی نیز تاکید کرده است. پایداری به عنوان یک مفهوم بحث

و پیامدهایش    -نیازها و توسعه-تعریف شده و بر نبود توافق درباره مفهوم ساختار اصلیش  

 داری تاکید شده است.برای حکومت

ندن همچون لوکوگ و سازمان تحویل املپیک، به دلیل ارائه های لبرگزارکنندگان بازی

اند، یعمنی مواردی ه�نند وارد زیست خود را تحسین کردهیک رویداد سازگار با محیط

درصدی از پس�ندها،  ۶۲ها، استفاده دوباره گاه ها به دفندرصد پس�ند بازی ۱۰۰نشدن 

�ندهای ناشی از نصب و برچیدن درصد پس ۹۹و استفاده دوباره و بازیافت بیش از 

(از یک) با   ۶۳/۰های املپیک» لندن همچنین با �ره کل  ها. گزارش «اثر بازیهای بازیسازه 

، ۶۱/۰و اقتصادی  ۶۸/۰، فرهنگی و اجت�عی ۵۳/۰زیستی های محیطمیانگین شاخص

ه نشده است داری ارائتصویر مثبتی از پایداری ارائه داده ولی هیچ �ره ای برای حکومت

طور که این گفتار نشان داده، در پشت رس عناوین ). ه�ن۲۰۱۵(دانشگاه رشق لندن، 

 شود.تری دیده میاصلی، تصویر پیچیده 

ای از تنظی�ت و اند تا از راه گسرته دهندگان لندن کوشش عمدی کردهسازمان

ایداری را نهادینه داری پها و اهداف، حکومتبندی مسئولیتهای نهادی و تقسیم مشیخط

داری به عنوان یک فرایند داد و ستدی انجام شده که در آن دولت انگلستان کنند. حکومت
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قول داده در ازای اجبار به برخی کارها و هزینه چشمگیری از پول عمومی، مزایای بسیاری 

د، ان) دریافته۲۰۱۲( ١استاتیو و ه�یطور که چاتیفبرای همه کشور فراهم کند. ه�ن

گرایی به یک ارزش جدید املپیکی و گفت�ن قدرمتند تبدیل شده است. اگرچه زیستمحیط 

 مشیگیری خطها از تضمین مشارکت عمومی معنادار در شکلبرگزارکنندگان بازی

اند ولی با یک زیستی به عنوان یکی از عنارص اصلی توسعه پایدار کوتاهی کرده محیط 

یستی که در سند «یک سیاره» مدون شده، این کار را آغاز زبرنامه بلندپروازانه محیط

چه کسی ترویج شده نیز  و نیاز پایداری اند. از سوی دیگر درباره این که دیدگاهکرده

دهد چرا اهداف مربوط به مشارکت و زندگی همچنان بحث است که تا حدی توضیح می

اطمینانی ینده و رسیدگی به بیبینی آسامل برآورده نشده است. ظرفیت انسانی برای پیش

های کلیدی مانند تهیه مسکن ارزان قیمت، منحرف نیز به چالش کشیده شده است: وعده

های مختلف نقض شد. یکی های پایه، و دادن فرصت برابر به گروهنشدن بودجه از ورزش

ست زیستی پایدار که پیرشفت کرده، یادگیری اجت�عی اداری محیطهای حکومتاز جنبه 

که برای جذب رسمایه فکری در مقیاس گسرتده طراحی شده است. فرایند یادگیری اجت�عی 

فرم آنالین به نام «یادگیری میراث» ه�هنگ  از سوی سازمان تحویل املپیک از راه یک پلت

 ۲۰۱۲های لندن ساز بازیوها از پروژه ساختشد و برای به اشرتاک گذاشنت دانش و آموزه

های لندن از سوی های بازیساز انگلستان بود. درسویش بخش ساختبا هدف افزا

داری دهد حکومتهای سوچی و ریودوژانیرو نیز اتخاذ شده که نوید میبرگزارکنندگان بازی

 کند.زیستی پایدار رویدادهای بزرگ را بیشرت تقویت محیط 
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  ۲۸گفتار 

 ها اقتصاد حالت پایا و ورزشگاه

مدیریت شناختی برای درک و استفاده از زمان بلوغ بوم

 ساخت تاسیسات ورزشی 

 1کریستوفر ام.مک لئود و جان.تی هولدنبه قلم: 

برای پایدارسازی  برداری از تاسیسات ورزشی که در آن انسانفرآیند ساخت و بهره

کند، باعث مرصف منابع کمیاب و برداری میرشایط زندگیش بیش از ظرفیت زمین بهره

و همکاران،  ٢؛ راکسرتوم۱۹۹۷؛ مایر و چفی، ۲۰۱۲چارد، شود (مالن و تولید پس�ند می

ها با رسعتی بر آن، ورزشگاه). افزون۲۰۰۷زیست سازمان ملل متحد، ؛ برنامه محیط۲۰۰۹

-شوند که همین موضوع، آسیب صنعت ورزش بر محیطروزافزون تخریب و بازسازی می

های تند: «ساخت ورزشگاه، باد و دای نوش۱۹۹۰سازد. در سال زیست را چند برابر می

 و همکاران، ، فرانک۱۹۹۸. در ی اقتصادی و نه فیزیکی است»جدید، متأثر از فرسودگ

سال برآورد کردند و  ۵/۳۵ها را سال و ورزشگاه ۷/۱۷های مسابقه را میانگین عمر میدان

سال  ۳۱نوشت میانگین سن یک ورزشگاه لیگ ملی فوتبال به  ٣ایزیدور ۲۰۱۴در سال 

ای آمریکا، با توجه به وجود منابع مستقیم و  های حرفهش یافته است. در همه لیگکاه

تر، محبوبیت بیشرتی دارند. در سال های با عمر کوتاهغیرمستقیم بودجۀ دولتی، ورزشگاه
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در ورزشگاه جدیدی بازی خواهد کرد که درست بیست سال پس  ١، تیم آتالنتا بِریوز۲۰۱۷

 یابد.اش، گشایش میساخت�ن قبلی در از نخستین بازی آن

زیستی تاسیسات ورزشی، بر استانداردهای درباره پایداری محیط های علمیبحث

های جدید، رفتارهای سازمانی پایدار، و ارتباط با آوریساز، مدیریت پایدار، فنوساخت

؛ مالن ۲۰۱۴نت،  ؛ گرا۲۰۱۳؛ چارد و مالن،  ۲۰۱۵اند (آکویینو و ناواری،  همسودان مترکز کرده

). اهمیتی ندارد چه تعداد ورزشگاه از استانداردهای ۲۰۱۰،  ٢و همکاران  ؛ مالن۲۰۱۲و چارد،  

شناختی ناشی از جایگزینی کنند، چون بدبختانه هزینۀ بومزیست پیروی میسازگار با محیط

سناریو،   کند. در بدترینپیوسته و «ارتقاء» تاسیسات، پیرشفت به سوی پایداری را مختل می

دهد و رفتار مالکان برای وساز سبز، رسعت فرسودگی را افزایش میاستانداردهای ساخت

تخریب بنای قدیمی و ایجاد «هیوالهای سبِز» جدید و پیرشفته که با بودجۀ دولتی ساخته 

و  ٥لئود؛ مک۲۰۱۲، ٤و موندلو ٣؛ کلیسون۲۰۱۴آر.،  .کند (گرانت، ِجیاند را توجیه میشده

 ، در دست چاپ).٦لدنهو 

در این گفتار، ما از اقتصاد حالت پایا برای توضیح رشایطی که در آن، تاسیسات ورزشی 

کنیم. این کنند استفاده میبخشند یا مختل میزیستی را بهبود مینوساز، پایداری محیط

پژوهشگران ) که باعث شدند  ۲۰۱۲،  ۲۰۱۱های مالن و چارد است (گفتار پاسخی به پژوهش

زیستی در مدیریت تاسیسات ورزشی داشته هایی نسبت به پایداری محیطورزشی دیدگاه

ها، رویکرد دیگری ارائه و محور آنجای رویکرد سازماناش بحث کنند. ما بهباشند و درباره

کنیم. ریزی میحالت پایا پایه اندازهای اقتصاد کالن اقتصاددانانپروژۀ کنونی را در چشم

های کوشند اقتصادی را طراحی کنند که در چارچوب محدودیتتصاددانانی حالت پایا میاق

اش کننده هایی که زمین و قوانین طبیعی مدیریت گیرند یعنی محدودیتبیوفیزیکی قرار می
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های استفاده از منابع و انرژی، کردن محدودیتبرای مشخص بر آن اثر دارند. اقتصاددانان

برند. اقتصاد حالت پایا باید برپایه سه قانون ین ترمودینامیک را به کار میطور ویژه قوانبه

 ) مشخص کرده اجرا شود:۱۹۹۰( ١اصلی که دالی

 برداری نشوداز منابع تجدیدپذیر با رسعتی بیش از رسعت تولیدشان بهره .۱

های تجدیدپذیر بیشرت رسعت تخلیه منابع تجدیدناپذیر از رسعت ایجاد جایگزین .۲

 نباشد

ها بیشرت سازگانخطر به وسیله بومها از رسعت جذب بیرسعت دفع پس�ند .۳

 نباشد 

دالی با استفاده از این قوانین، بر توجه اقتصاددانان به منابع ماده و انرژی، استفاده و دفع 

کند هایی که این توان عملیاتی بر رشد اقتصادی تحمیل میدر منبع پس�ند و محدودیت

های رشد ماده در توانند به کاستیپژوهشگران با پذیرش رویکرد دالی می  مترکز کرده است.

ورزش (مانند بازسازی ورزشگاه) و نیز پتانسیل ورزش برای تبدیل شدنش به موتور 

 . در اقتصاد حالت پایا، توجه کنند آفرینیارزش

مشی در این گفتار، ما اصول اقتصاد حالت پایا را برای توسعۀ یک مفهوم و ابزار خط

بریم و چگونگی استفادۀ پژوهشگران از به کار می ٢شناختی» (ِدم)نام «زمان بلوغ بومبه

ِدم برای شناخت ساخت و مدیریت تاسیسات پایدار در اقتصاد ورزشی حالت پایا را نشان 

عنوان یک ابزار توانند از ِدم بهاندرکاران میگوییم چگونه دستدهیم. همچنین میمی

های دارای بودجه دولتی استفاده کنند. ریتی و برانگیخنت پایداری در ورزشگاهمشی مدیخط

های ساخت رسمایه و کارکردهایش  مانند به ارزیابی پروژهدولتی فرصتی بی گذاریرسمایه 

توانند از این اطالعات برای ترسیم مسیر دهد. پژوهشگران و مسئوالن دولتی میارائه می

 گسرت استفاده کنند.ایای ملی و جهانبه سوی یک اقتصاد حالت پ
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شناختی که نسل پیشین اقتصاد حالت پایا است را مرور در بخش بعد، اقتصاد بوم

-های مربوط به رویدادهای ورزشی و عملکرد تاسیسات میکنیم و به بازنگری نوشتهمی

د از دهیم و بعپردازیم. سپس اصول اقتصاد حالت پایا و مفاهیم صنعت ورزش را رشح می

و ساز و اجرای آن، ِدم را تعریف، و درباره چگونگی استفاده از آن در شناخت ساخت

دهیم که چگونه ِدم در سیاست کنیم. سپس توضیح میتاسیسات ورزشی پایدار بحث می

شود و بحث کارگرفته می های دارای بودجه دولتی بهو قانون برای مدیریت ساخت ورزشگاه

 رسانیم.های آینده به پایان میوهشها و پژ را با محدودیت

 شناختی و توان عملیاتی ماده و انرژیاقتصاد بوم

شناختی در اقتصاد را با اع�ل قوانین ) رویکرد بوم۱۹۷۱( ١روگن-جورجسکو

-گذاری کرد. چهار قانون ترمودینامیک، ویژگیترمودینامیک در فرآیندهای اقتصادی بنیان

). این  ۲۰۰۷دهند (آتکینز، شکلی به شکل دیگر را رشح میهای انرژی و انتقال آن از 

هایی برای رشد قوانین، متام فرآیندهای طبیعی جهان را مدیریت و در نتیجه محدودیت

روگن دریافت که -کنند. جورجسکوآوری و اجت�عی انسان مطرح میاقتصادی، فن

و، نظریۀ اقتصادی را با فرآیندهای اقتصادی، تغییر شکل انرژی را دربردارد و از این ر 

-ها سنجید: آیا نظریۀ اقتصادی، اصول ترمودینامیک را برآورده میای از آزمایشمجموعه

 کند؟

اقتصاد از دیدگاه ترمودینامیک به شکل زیرسامانه ایجاد ثروت در سامانه زمین درک 

تصادی های اق). نظریه۱۹۹۱دهد (دالی، شود که با پیرامونش یک جهان را تشکیل میمی

کنند. در نظریۀ های این زیرسامانه مطرح میو ترمودینامیک، تفسیرهای گوناگونی از ویژگی

). ۲۰۱۰، ٢را ببینید) (دالی و فرلی ۱-۲۸اقتصادی، زیرسامانه اقتصاد، چرخشی است (شکل 

یابد و ه�ن ها به خانوارها جریان میارزش نهفته در کاالها، خدمات و درآمد، از رشکت
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گردد. رشد از راه ها برمیها و کار از خانوارها به رشکتارزش نیز به شکل پرداخت میزان

رسمایه   دوباره درآمدها در  گذاریرسمایهآوری، رشد جمعیت، وام، تقسیم کار یا  پیرشفت فن

 آید.به دست می

 
 جریان چرخشی اقتصاد برپایه اقتصاد نئوکالسیک .۱-۲۸شکل 

-، یکدر نظریۀ ترمودینامیک، زیرسامانه اقتصادی همراه با جریان فیزیکی ماده و انرژی

). به بیان دیگر، منابع ۲۰۱۰را ببینید) (دالی و فرلی،  ۲-۲۸سویه و خطی است (شکل 

شود بیرون انداخته میارزش طبیعی ارزشمند به فرآیند اقتصادی، وارد و پس�ند بی

). این عملکرد، بخش بنیادی هر فرآیند اقتصادی است و ۱۹۷۱/۱۹۸۰، روگن-جورجسکو(

توان با ها را میکند. این محدودیتهایی را نیز بر رشد اقتصادی تحمیل میمحدودیت

 استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک رشح داد.
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شناختی اقتصاد. این مدل، اقتصاد را به شکل یک سامانه باز با عملکرد مدل اقتصادی بوم .۲-۲۸شکل 

 کشد.مادی در سامانه بستۀ زمین به تصویر می 

و  تواند تولید شود و یا از بین رود (ارلیشگوید انرژی �ینخستین قانون ترمودینامیک می

وده نیاز به انرژی باشد، باید از جایی افز ). اگر برای انجام کارهای ارزش۱۹۸۰، 1همکاران

شود بلکه همیشه به شکل دیگر بر آن، انرژی پس از مرصف ناپدید �یتامین شود. افزون

کند که کدام فرآیندهای اقتصادی آید. نخستین قانون تعیین مییا در مکان دیگر پدید می

، 2کنند (آتکینز میشدنی است: تنها فرآیندهایی که مقدار کل انرژی را در جهان حفظ 

۲۰۰۷.( 
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گوید همه فرآیندهای فیزیکی، توانایی دسرتسی انرژی دومین قانون ترمودینامیک می

) که یعنی گرچه یک فرآیند اقتصادی، ۱۹۷۷دهند (ارلیش و همکارانش، را کاهش می

 کند (ه�ن قانون اول)، این مقدار را به صورتمقداری انرژی را از آغاز تا پایان حفظ می

کم یابد و کممی کند؛ طوری که کیفیت انرژی کاهشنظمی) تلف میگرما یا آنرتوپی (بی

کند. برخی فرآیندها مانند فرآیندهایی که در یخچال اتفاق تری پیدا میتوانایی استفاده کم

کنند. با این وجود، این فرآیندها همیشه افتد، با کاهش آنرتوپی در جهتی دیگر کار میمی

افزایش آنرتوپی در جای دیگری همراه هستند (مانند منبع برق) که بیشرت مسئول کاهش با  

کند کدام فرآیندهای ). قانون دوم تعیین می۲۰۰۷آنرتوپی در یخچال است (آتکینز، 

هایی که به هایی که خودجوش هستند و آنآن -دهندپذیر واقعا رخ میاقتصادِی امکان

 ). ۲۰۰۷جوش دیگر نیاز دارند (آتکینز، انجام کار از یک فرآیند خود 

 پنج مفهوم در این رابطه وجود دارد:

 روددر هر تبدیل انرژی، بخشی از انرژی از بین می .۱

اش، تبدیل مقدار دلخواه گرما (انرژی گرمایی) به هیچ فرآیندی که تنها نتیجه  .۲

 ه�ن میزان کار مفید باشد، شدنی نیست

-تر باشد امکانجریان گرما از جسم رسدتر به گرماش،  هیچ فرآیندی که تنها نتیجه  .۳

 ذیر نیستپ

توان استفاده کرد؛ یعنی ویژگی توانایی از مقدار مشخصی انرژی تنها یک بار می .۴

 تواند «بازیافت شود»تغییر به کار مفید �ی

به  یانرژ  لیبازده تبد بیشرتینتواند به یمهایی دارد و تنها آوری، محدودیتفن .۵

 ).۲۰۱۰؛ گلوسینا و مایومی، ۱۹۹۷، (الریش و همکاران ودش کیکار نزد

کنند که ماده نیز ) استدالل می۱۹۷۱(  روگن-جورجسکوهای انرژی،  بر این محدودیتافزون

تواند ایجاد شود و یا از هایی ه�نند انرژی دارد. کامال اثبات شده که ماده �یمحدودیت

های انرژی ر شکل مفید ماده ه�ن محدودیتدهد که تغییبین رود. ترمودینامیک نشان می 

بر ) مدعی بود که افرون۱۹۷۱( روگن-جورجسکوتر توضیح داده شد را دارد ولی که پیش
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، اصطکاک شیسابا  هم یکیزیفاین، بازیافت کامل ماده نیز شدنی نیست زیرا فرآیندهای 

اگرچه   کنند.یم  جادیا  یآنرتوپ  آید،مانند آن پدید میخاکسرت، دوده و    راهاز    که  یو پراکندگ

های نظری اختالف دارند ولی درباره زمینه  روگن-جورجسکوپژوهشگران بر رس ادعاهای 

-نظرش درباره ناممکن بودن بازیافت کامل به عنوان محدودیت عملی در اقتصاد را پذیرفته

 ). ۱۹۹۹،  2و لوزادا 1اند (بیرد

انرژی -گرفته که «از دیدگاه ترمودینامیک، ماده) نتیجه ۱۹۷۱/۱۹۸۰روگن (-جورجسکو

شود و در آنرتوپی باال (با فایده در حالت آنرتوپی پایین (مفید) وارد فرآیند اقتصادی می

). در نتیجه، زیرسامانه اقتصادی با دو محدودیت سامانه کره ۵۱شود» (ص  تر) خارج میکم

دسرتسی کلی ماده و انرژی با آنرتوپی  زمین روبرو است. نخستیِن آن، در رابطه با قابلیت

که کند؛ حال آنپایین است. برای �ونه، خورشید انرژی بسیاری را با رسعت ثابت فراهم می

تنظیم فراهم منابع محدود را با رسعتی قابل سنگ و گاز)ذخایر زمینی (مانند ذخایر زغال

تواند برپایه ی هستند که میمدت، محدود به اقتصادها در بلندکنند. بنابراین انسانمی

 شده از خورشید کار کند و از آن فراتر نرود. رسعت انرژی فراهم

دومین محدودیت در رابطه با مجموع منابعی است که ماده و انرژی با آنرتوپی باال 

). گنجایش کره زمین برای جذب گرما و ۱۹۷۱روگن، -تواند در آن دفع شود (جورجسکومی

مسالۀ آغاز سده بیست و یکم، و گرمایش جهانی شاهدی برای آن است. ترین  پس�ند، مهم

اند که برش دارد از مرزهای عملیاتی ) نشان داده۲۰۰۹و همکاران ( ٣برای �ونه، راکسرتام

ایمن سه فرآیند کره زمین (یعنی تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و چرخه نیرتوژن) فراتر 

برابر از توان کره زمین   ۶/۱ها به اندازه  رآورد کرده که انسانب  ٤رود. شبکه ردپای جهانیمی

). این جریان ۲۰۱۶کنند (شبکه ردپای جهانی، برای تامین منابع و دفع پس�ند استفاده می

سویه و خطی ماده و انرژی که از منابع با آنرتوپی پایین برداشته شده و در منابع یک
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همه فرآیندهای اقتصادی است و محدودیت واقعی   شود ناگزیر همراه باپس�ند تخلیه می 

آورد، به ویژه اگر رشد برپایه تولید و مرصف کاالهای و زودهنگام در رشد اقتصادی پدید می

 ).۲۰۱۰ها مشخص شود (گلوسینا و مایومی، فیزیکی یا ساخت�ن

 توان عملیاتی ماده و انرژی در ورزش

مربوط با رویدادها و تاسیسات ورزشی  گیری توان عملیاتیپژوهشگران برای اندازه

خروجی، و تحلیل چرخۀ زندگی را   -سازی ورودیشناختی، مدلاستفاده از تحلیل ردپای بوم

های توصیفی و یا کیفی برای ها در مقایسه با روشاند. هر یک از این روشآغاز کرده

-؛ ولی برای �ونه۲۰۰۹،  ٣و ماندی  ٢، جونز١ارزیابی همه توان عملیاتی، عالی هستند (کولینز 

، ٦، تولیس٥؛ زیرالیس۲۰۱۰و همکاران،  ٤های توصیفی به مالنای مربوط به روشه

ها در برآورد مراجعه کنید). با این وجود این روش ۲۰۰۶، ٨و آراووسیس ٧تاتسیوپولوس 

-ر مانند محیطپذییا تنوع زیستی آسیب  شناسیتواند بر بومکه ورزش می  پیامدهای محلی

) ۲۰۰۷). کولینز و همکاران (۱۹۹۵تری دارند (می،  های کوهستانی داشته باشد، کارآمدی کم

 ۲۰۰۳/۲۰۰۴مرصف منابع بازدیدکننده را برای مسابقات جام حذفی فوتبال انگلستان سال 

هکتار جهانی برای هر  ۰۴۱۷/۰هکتار جهانی و یا  ۳۰۵۱در کاردیف، به مقدار روزانه 

شناختی هر ) هنگام مقایسه ردپای بوم۲۰۰۷ننده برآورد کردند. کولینز و همکاران (بازدیدک

بازدیدکننده در منزل خود، به این نتیجه رسیدند که آن رویدادها باعث ایجاد ردپای بوم 

هکتار جهانی  ۰۳۶۴/۰هکتار جهانی در هر روز یا  ۲۶۶۳شناختی بیشرت، به میزان روزانه 

 شده بود. برای هر بازدیدکننده 
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) و دلیلش ۲۰۰۷ای کم بر برآورد کولینز و همکارانش داشت (محل رویداد، تاثیر تااندازه

درباره حیات کل تاسیسات  بینانههای نسبی و فرضیات خوشها از دادهاین بود که آن

ای آمریکا صدق کند. برای �ونه، استفاده کردند که دور از ذهن است در بسرت ورزش حرفه

وهشگران تنها مصالح و حمل و نقلش به یک مکان را برآورد و سپس این توان این پژ 

سال پخش کردند. بعد از آن، توان عملیاتی اجرایی   ۱۰۰عملیاتی نسبی را بر عمر نزدیک به  

 های ساخت�نی را در یک دسته جداگانه برآورد کردند. را خارج و پس�ند

خروجی برآورد کردند که مرصف -داول ورودی) با استفاده از ج۲۰۰۷کولینز و همکاران (

ای تن خروج مستقیم و غیرمستقیم گاز گلخانه  ۵۶۰بازدیدکننده برای جام فوتبال انگلستان،  

 ۲۰۰۴) برآورد کرد که مسابقات قهرمانی رالی جهانی ولز سال ۲۰۰۸بوده است. جونز (

کت در یک دایره، برپایه رانی با خودروهای مجاز به تردد که به جای حر (شکلی از اتومبیل

ای تن گاز گلخانه  ۳۵۴۰رفته باعث انتشار  همشود)، رویحرکت نقطه به نقطه مشخص می

) اضافه کرد که رالی در مقایسه با دیگر ۲۰۰۸تن پس�ند شد. جونز ( ۲۹۵۰و تولید 

شده و ارزش آفرینی درزمینه ارزش افزوده برای هر پوند کربن خارجهای ارزشفعالیت

 وده برای هر پوند پس�ند، رتبه پایینی داشت. افز 

) گزارشی از ارزیابی چرخه زندگی سه گزینۀ طراحی گوناگون برای ۱۹۹۷مایر و چفی (

که -شدهورزشگاه املپیک سیدنی ارائه دادند. این پژوهشگران یک گزینه طراحی اصالح

نه طراحی اصلی، را با یک گزی -های کاهش اثرات و دردسرتس استآوریدربردارنده فن

درصد مرصف   ۲۰درصد مرصف آب،    ۵۰توان عملیاتی کل از جمله کاهش    مقایسه و کاهش

درصد  ۱۵درصد آلودگی هوای خطرناک و  ۴۰ای، درصد گازهای گلخانه ۳۰انرژی کل، 

 های پیرشفته، کاهشآوریآلودگی آب سمی را برآورد کردند. یک مورد «پیرشفته» با فن

سازی و طراحی درصد در هر دسته را نشان داد. نتایج نشان داد که ساخت�ن  ۲۵تا    ۵بیش از  

ای و آلودگی آب و چشمگیر مرصف انرژی و آب، خروج گازهای گلخانه تواند به کاهشمی

 شده بیانجامد.بینی هوای پیش
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ای و آلودگی هوای سمی ) نتیجه گرفتند که خروج گازهای گلخانه۱۹۹۷مایر و چفی (

ساخت ورزشگاه، از اهمیت یکسانی در دوران زندگی ساخت�ن برخوردارند. این ناشی از 

یافته یعنی این که رسعت روزافزون تخریب و ساخت و ساز، به اندازه خود ناکارآمدی 

 کنند. می آفرین است چون توان عملیاتی برابر تولیدورزشگاه مشکل

 اقتصاد حالت پایا 

شکل الگوی نظری برای برآورد د حالت پایا را به) اقتصا۱۹۹۱، ۱۹۹۰دالی ( .هرمان ای

روگن مشخص کرده بود، توسعه داد. اقتصاددانان -های رشدی که جورجسکومحدودیت

 حالت پایا به دنبال:

یک اقتصاد با موجودی ثابت از مردم و مصنوعات هستند که در سطح کافی و  

ترین به وسیله پایینشوند، یعنی های پایین «توان عملیاتی» حفظ میمطلوب نرخ

پذیر ماده و انرژی از نخستین مرحلۀ تولید (تخلیۀ مواد دارای های امکانجریان

زیست با زیست) تا آخرین مرحلۀ مرصف (آلودگی محیطآنرتوپی پایین از محیط

 )۱۷، ص ۱۹۹۱(دالی،  های دارای آنرتوپی باال و مواد سمی).پس�ند

کننده و هام رسمایه، تاسیسات ورزشی، کاالهای مرصفاگرچه اقتصاد حالت پایای دالی، س

دارد ولی تغییرات فرهنگ، وراثت ژنتیکی، ای ثابت نگه میهای انسانی را تااندازهجمعیت

پذیر های ورزشی و رسگرمی را نیز امکانروابط اجت�عی، دانش، ضوابط اخالقی و فعالیت

شود و محدود است، توسعه کیفی ترویج میسازد. به شکل مشابه، اگرچه رشد کّمی می

تواند در زمینه توسعه کیفی به اقتصاد حالت پایا کمک کند ولی ستودنی است. ورزش می

به رشطی که بتواند مرزش را از توان علمیاتی غیررضوری ماده از جمله ساخت ورزشگاه 

 جدا کند.

های مایر و چفی سیر یافته شناختی و حالت پایا، تفکارگیری اصول اقتصادهای بومبا به

) درباره برابری کّمی ساخت ورزشگاه و توان عملیاتی اجرایی شدنی است. یعنی ۱۹۹۷(

تواند توجیه ساخت یک ورزشگاه جدید تنها به این دلیل که انتظار داریم کارآمدتر باشد �ی
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، در توان برداری از ساخت�نداشته باشد، چون ساخت و ساز به خودی خود به اندازه بهره

های کارا، یک معیار آوریساز و فنوعملیاتیش سهم دارد. بنابراین استانداردهای ساخت

سال پایدار باشد ممکن است نسبت به سه  ۶۰ناقص هستند. یک ورزشگاه ناکارآمد که 

سال عمر دارند توان عملیاتی   ۲۰ورزشگاه که با باالترین استانداردها ساخته شده و هر یک  

سال شاید در  ۶۰ری داشته باشد. در این مورد، حفظ ورزشگاه ناکارآمد به مدت تکلی کم

مقایسه با سه ورزشگاه دوستدار طبیعت در ه�ن بازه زمانی، برای حفظ اقتصاد پایدار 

 بهرت باشد.

شناس در کوشش برای داشنت یک حالت پایا، ارزیابی دوباره چند اقتصاددانان بوم

اقتصاد از جمله تعریف توزیع عادالنه، ساز و کارهای تخصیص کارآمد، موقعیت بدیهی در 

آل اقتصادی، مشخصات رشد کیفی، حسابداری درآمد ملی، سنجش مقیاس عملیاتی ایده

، ١؛ کالیس۲۰۱۰؛ دالی و فرلی، ۱۹۹۱اند (دالی، ارزش، و نهادهای دولتی را الزامی دانسته

در این گفتار ما بر دستیابی به توان عملیاتی پایدار ). ۲۰۱۳، ٣، و زوگرافوس٢باگتان-گومز

 کنیم: ساخت و اجرای ورزشگاه و تاسیسات.در بخش فرعی کوچکی از اقتصاد مترکز می

 شناختی (ِدم)زمان بلوغ بوم

فرض کنید هدف ما ایجاد یک اقتصاد ورزشی حالت پایا است یعنی اقتصادی که  

ترین توان عملیاتی ممکن ماده و انرژی حفظ مموجودی ثابتی از مصنوعات دارد که با ک

های امروزی آغاز و بکوشیم بر آن، در نظر بگیرید با موجودی و جریانشود. افزونمی

های دارای متاشاچی را حفظ کنیم. در چه رشایطی باید گنجایش کنونی برای انجام ورزش

هنگامی ساخت ورزشگاه یک ورزشگاه یا تاسیسات ورزشی جدید را بپذیریم و یا رد کنیم؟  

پذیریم که توان عملیاتی کل، حفظ شود و یا کاهش یابد. زمانی ساخت ورزشگاه جدید را می

 کنیم که توان عملیاتی کل افزایش داده شود.جدید را رد می
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کم باید دو رشط را برآورده سازد تا بتواند توان عملیاتی کل یک ورزشگاه جدید دست

 ند:را کم ک را حفظ و یا آن

 باید با ورزشگاه موجود جایگزین شود .۱

تر باشد، توان عملیاتی بلندمدت ورزشگاه جدید باید از مال ورزشگاه کنونی کم .۲

که در آینده، توان عملیاتی کل با انتخاب ورزشگاه جدید به عنوان جایگزین طوری

 سازی شود. ورزشگاه کنونی، کمینه

-رزشگاه جدید را با طراحی تحلیل هزینهتوانیم رشایط پذیرش یک و به گفته دیگر، می

را ببینید). گزینه    ۳-۲۸فرصت برای مقایسه و ارزیابی عملکرد دو گزینه نشان دهیم (شکل  

الف، نپذیرفنت ورزشگاه جدید و حفظ عملیات تاسیسات کنونی است. گزینه الف گنجایش 

-گیری هزینه بومکند. برای اندازهامروزی برای ارائه ورزش دارای متاشاچی را حفظ می

 یر یگرا اندازه  کنونی  ساتیاز تأس  یبردار بهرهتوان عملیاتی  توان کل  ی مگزینه،  شناختی این  

 (شیب پ). کرد

گزینه (ب) پذیرش ورزشگاه جدید به عنوان جایگزین تاسیسات کنونی است. گزینه (ب) 

برای سنجش هزینه  باید ظرفیت امروز برای ارائه ورزش دارای متاشاچی را حفظ کند. 

شناختی این گزینه، باید توان عملیاتی کل مربوط به جایگزینی و اجرای ورزشگاه جدید بوم

شناختی گزینه (ب) شامل توان عملیاتی ورزشگاه را در نظر گرفت. بنابراین هزینه بوم

موجود در زمان تخریب (ت) به عالوه توان عملیاتی کل مرتبط با تخریب ورزشگاه قدیمی 

) و همچنین توان عملیاتی کل مرتبط با ساخت ورزشگاه جدید (ج) و در نهایت توان (ث

 عملیاتی مرتبط با انجام ورزشگاه جدید (شیب چ) است.
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ای در زمان است که توان عملیاتی کل تاسیسات جدید، توان عملیاتی �ایش ِدم. ِدم نقطه .۳-۲۸شکل 

گیرد. در این �ودار، شیب (پ) نشانگر توان رش قرار میکند و در زیکل تاسیسات کنونی را قطع می

دهنده توان عملیاتی کل تاسیسات موجود در زمان عملیاتی بلندمدت تاسیسات فعلی است؛ (ت) نشان

دهنده توان عملیاتی دهنده توان عملیاتی کل مربوط به تخریب است؛ (ج) نشانتخریب است؛ (ث) نشان

دهنده توان عملیاتی بلندمدت تاسیسات جدید است. گزینه ) نشانمرتبط با ساخت است؛ و شیب (چ

شود. گزینه الف از توان عملیاتی برابر با (ت+ث+ج+چ) ب از توان عملیاتی برابر با پ تشکیل می 

 شود.می تشکیل
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تری نسبت به ورزشگاه موجود داشته اگر ورزشگاه جدید توان عملیاتی بلندمدت کم

زمان هست که توان عملیاتی مربوط به گزینه (ب)، عملکرد مربوط ای از  باشد، آنگاه نقطه

این نقطه با شیب (چ) که نسبت به شیب  ۲۸٫۳کند. در شکل به گزینه (الف) را قطع می

شود، طوری که (چ) در پایان (پ) را قطع تر است �ایش داده می(پ) به افق نزدیک

کند. در این �ونه، نقطه ای از زمان وجود دارد که تاسیسات حدید به اقتصاد ورزشی می

ن نقطه زمانی کنند. ما ایحالت پایا با حفظ توان عملیاتی کل و سپس کاهش آن کمک می

خوانیم. وجود فرضی آن، تنها راه برای توجیه هر پروژه  شناختی (ِدم) میرا زمان بلوغ بوم

 شناختی است. ساخت ورزشگاه یا تاسیسات از دیدگاه اقتصاد بوم

کند که باید توجه داشت که ورزشگاه جدید تنها در صورتی با محور ِدم برخورد پیدا می

تر از مال ورزشگاه موجود باشد. این رشایط یعنی فنون پیرشفتۀ  کمتوان عملیاتی بلندمدتش  

های لید و اتحاد ورزش  تر با گواهینامهکه پیش  آوری، طراحی، کارآمدی و مدیریت استفن

سبز تایید شده و برای تضمین اقتصاد ورزشی پایا الزامی هستند، هرچند کافی هم نباشند. 

انتقادها از گواهینامه لید دارد چون توجه مدیران را به مفهوم ِدم، اثر مثبتی بر توجه به 

). برای ۲۰۱۴آر،  .کند (گرانت، جیبرداری واقعی از تاسیسات ورزشی جلب میسوی بهره

دانند بازیافت �ونه، مدیران ورزش حالت پایا نسبت به بازیافت بدبین هستند چون می

ین حالت، بازیافت از انرژی اضافه دهد: در بهرتناگزیر توان عملیاتی کل را کاهش �ی

کند تا ماده را در چرخه اقتصادی دیگری قرار دهد (در نتیجه دفع پس�ندها  استفاده می

سازی، ترابری و افتد). در بدترین حالت، بازیافت برای مرتببا آنرتوپی باال به تاخیر می

با استفاده از ِدم، مدیران  استفاده دوباره از مواد و انرژی، آنرتوپی کمرتی دارد. در نتیجه

زیست یا ساخت و ساز سبز، به کاهش باید به جای پیروی از استانداردهای دوستدار محیط

 توان عملیاتی کل توجه کنند.

شده  بینیبدون سنجش توان عملیاتی ورزشگاه و تاسیسات، شناخت ِدم واقعی یا پیش

چهار سناریوی فرضی بر دوره زمانی   ،۳-۲۸شدنی نیست. با این وجود و برپایه �ونه شکل  

 بین تاریخ تخریب/ساخت و ِدم حاکم است:
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اگر تاسیسات کنونی توان عملیاتی کل بلندمدت بیشرتی داشته باشد، زمان بین  .۱

 تر خواهد بود (اگر شیب پ به خط عمودی در شکلتخریب/ساخت و ِدم کوتاه

 تر باشد)نزدیک ۲۸-۳

تری داشته باشند، زمان بین اگر تاسیسات توان عملیاتی تخریب کل کم .۲

 تر باشد)کوتاه ۳-۲۸تر خواهد بود (اگر ت در شکل تخریب/ساخت و ِدم کوتاه

تری داشته باشد، زمان اگر تاسیسات جدید، توان عملیاتی ساخت و ساز کلی کم .۳

تر کوتاه ۳-۲۸اهد بود (اگر ث در شکل تر خو بین تخریب/ساخت و ِدم کوتاه

 باشد)

تری داشته باشد، زمان اگر تاسیسات جدید، توان عملیاتی اجرایی بلندمدت کوتاه .۴

تر خواهد بود (اگر شیب ج به خط افقی در شکل بین تخریب/ساخت و ِدم کوتاه

 تر باشد)نزدیک ۲۸-۳

امد. با فرض آن که دیگر عوامل برابر انجهر سناریو (و ترکیبی از سناریوها) به ِدم زودتر می

باشند، مدیران یک اقتصاد ورزش حالت پایا باید ِدم زودتر را به دیرتر ترجیح دهند. این 

است (به  �نند استفاده از دوره بازپرداخت برای ارزیابی و مقایسه هزینه رسمایهاصل ه

 یمال رانیبه ه�ن روش که مده کنید). مراجع ۲۰۱۶، ٤ایوویو مک ٣، ناگل٢، راچر١براون

 دیبا زیزیست نمحیط رانی، مددزودتر بدهبدهی را را انتخاب کنند که  یاپروژه دیبا

بر این، مدیران ورزشی حالت . افزونبرسد  ِدمبه    خیانتخاب کنند که در نخستین تار  یاپروژه 

 یورزش ساتیاگر تاسیت کنند. هایی که قرار است به ِدم برسند ح�پایا تنها باید از پروژه 

همه اصالحات اجرای کارآمدی شود،    نیگزیموجود جاپیش از تضعیف توان عملیاتی    دیجد

 رود.یبه هدر م دیجد ساتیتاس
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مانندی دارد که در صنایع در نهایت باید توجه داشت که صنعت ورزش مشخصات بی

های ساخت رسمایه تبدیل درک پروژهشود که این، ِدم را به روش عملی برای  دیگر دیده �ی

ها ها و تیمتوجهی برای کنرتل ش�ر لیگهای ورزشی کوشش قابلسازد. مالکان تیممی

کنندگان های باالتری را از مرصفکنند تا بتوانند از ورزشکاران، سوءاستفاده و قیمتمی

، ١ار دهند (کرامتاندهندگان زیر فشار قر را برای پول مالیات های محلیکنند و دولتطلب 

ها رشایطی ). با این کار آن۱۹۹۷،  ٥؛ نول و زیمبالیست۲۰۰۳،  ٤؛ نول۲۰۰۹،  ٣، و بری٢وون آملن

اند. در دیگر صنایع، ها شدهها و تاسیسات جدید جایگزین فعلیکه ورزشگاه  را ایجاد کرده

د. برای �ونه، تصور شونهای موجود ساخته میها برای افزودن به ساخت�نبیشرت ساخت�ن

یک استارباکس جدید به شکل جایگزین دشوار است چون با هر بار ساخت، تعداد 

یابد. از سوی دیگر، تصور یک ورزشگاه جدید لیگ ملی فوتبال به ها افزایش میاستارباکس

طور عنوان جایگزین ورزشگاه کنونی آسان است زیرا تعداد کمی تیم هست و هر یک، ه�ن

شوند، از یک ورزشگاه به ورزشگاهی دیگر هایی ساخته و از رده خارج میاهکه ورزشگ

شوند. بنابراین مشخص کردن گزینه الف (تاسیسات کنونی) و گزینه ب (تاسیسات  جابجا می

اند تا پژوهشگران بتوانند از جدید) ساده است. در نتیجه مالکان رشایط کاملی ایجاد کرده

زمان، مالکان نیز رشایط کاملی برای گاه استفاده کنند. هم ِدم برای ارزیابی ساخت ورزش

عنوان ابزار خط مشی خود استفاده کنند که این اند تا از ِدم بهمسئوالن دولتی فراهم کرده

 شود.موضوع در بخش بعد بحث می

 مشیشناختی به عنوان ابزار خطزمان بلوغ بوم

دولتی از   گذاریرسمایه غیرمستقیم    های ورزشی برای کسب منابع مستقیم ومالکان تیم

اند. به دلیل این کارها، مسئوالن دولتی های فدرال کوشش بسیاری کردهشهر، ایالت و دولت
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ها و تاسیسات کند ورزشگاهمانندی برای استفاده از ِدم دارند که تضمین میهای بیفرصت

صاد ورزشی حالت پایا کنند برپایه اصول اقتدولتی دریافت می گذاریرسمایه ورزشی که

 گذاریرسمایهکنیم مسئوالن دولتی مقررات مبتنی بر ِدم را در ساخته شوند. توصیه می

ای را در نظر عنوان �ونه، قرارداد اجارهدولتی و قراردادهای اجاره به حساب آورند. به

ط، تیم را شود. این رش می بگیرید که اگر تیم پیش از رسیدن به ِدم آن را نقض کند، جریمه

های عملیاتی اجرایی، کند تا زودتر به ِدم برسد و این کار به نوبۀ خود بر توانتشویق می

 ترین توانها با کمآورد. در نتیجه، موجودی کل ورزشگاهتخریب و ساخت و ساز فشار می

عملیاتی ماده و انرژی حفظ خواهد شد. در این بخش سازوکارهای قانونی برای گنجاندن 

 کنیم. در ورزشگاه جدید و ساخت تاسیسات را بررسی میِدم 

ها دارای سه سطح نظارتی است: قانون های ورزشگاهفضای قانونی فعلی حاکم بر یارانه

فدرال، قانون ایالتی و قانون محلی (یا شهرداری). در هر سطح دولت، برای تعهد قراردادها 

 ا ِدم، فرصت هست. ها به رعایت رشایط مرتبط بیا منوط کردن یارانه

 قانون فدرال 

 قوانین مالیاتی

گذارد. گانز ها تاثیر میقانون فدرال از راه سازوکارهای وضع مالیات، بر ساخت ورزشگاه

گزاری بود که درآمد ، نخستین بخش قانون۱۹۱۳) اشاره کرده که قانون درآمد سال ۲۰۰۹(

). ۷۵۶ها» را معاف کرد (ص تانها، شهرها یا شهرس«تعهدات بدهی یا اوراق قرضه ایالت

های اند تا معافیتگزاری دولتی کوشش کردههای مختلف قانوندر سده گذشته، بخش

تر از که پیامدی بزرگ ۱۹۸۶قانون درآمد از جمله برخی قوانین مانند قانون اصالح مالیات 

ر دانیل ، سناتو ۱۹۹۶). در سال ۲۰۰۹دیگر قوانین داشته است را بازنگری کنند (گانز، 

ای در اوراق ای برای قانون درآمد داخلی پیشنهاد داد که الزامات ویژهاصالحیه ١موینیهان 
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کرد. با این وجود این ای را وضع میهای حرفهقرضه صادره برای تامین وجه ورزشگاه

). یک اصالحیه ه�نند در قانون درآمد داخلی ۱۹۹۷،  ١اصالحیه به تصویب نرسید (بوردسان

توانست معافیت مالیات برای اوراق قرضه ورزشگاه در پیروی از ِدم را به عنوان رشط می

توانست از راه قدرت مالیاتی قانون اساسی آمریکا، بر این، کنگره میاولیه قرار دهد. افزون

های مالیاتی شناختی شود. مشوقهای بومها و توازنباعث تشویق به رعایت برخی از کنرتل

توانند به شکل کارامد برای تشویق پیروی از اهداف دولت فدرال هستند و میراهی مرسوم  

 های پایدار شوند.باعث تشویق چرخه حیات ورزشگاه

 زیستیمقررات محیط 

متصدیان ورزشگاه موظف به رعایت قوانین هوای پاک، آب پاک و سیاست ملی 

زیست  است ملی محیط). الزامات قانون سی۲۰۱۴آر، زیست را هستند (گرانت، جیمحیط 

ها، زیستی در زمانی است که «فرودگاهپیامد محیط زیستی و گزارشمحیط شامل ارزیابی

های فدرال ها، خرید زمین پارک و دیگر فعالیتهای ارتش، بزرگراهها، مجتمع ساخت�ن

) اشاره ۲۰۱۴آر ( .جی .). گرانت۲۰۱۶زیست، حفاظت از محیط آژانسشوند (پیشنهاد می 

های بیشرتی های مکملی دارند که حفاظتده که ایاالت مختلفی مانند کالیفرنیا اساسنامهکر 

کند. گرچه قانون هوای پاک و قانون آب پاک با های دولت فراهم میفراتر از اساسنامه

گذارد ولی به دلیل کمبود توجه به مصالح واقعی و طراحی بر ساخت ورزشگاه تاثیر می

زیست در ساخت ها، تاثیر قانون سیاست ملی محیطساخت ورزشگاه  های فدرال درسازمان

های ایالتی مانند سکا بیشرت ). اساسنامه۲۰۱۴آر،    .شود (گرانت، جیتر حس میورزشگاه کم

 ای هستند. های ورزشی حرفههای دولتی با تیممشمول همکاری گریزناپذیر سازمان

زیستی ایالتی و محلی بر تصمیم ) متوجه شد که شاید الزامات محیط۲۰۱۴گرانت (

های مقصد جابجایی تاثیر گذارد و به خرید مکان از سوی مالکان ها درباره گزینه تیم 

تکه قوانین تواند جایگزین قدرمتندی برای سامانه چهلمشی فدرال میبیانجامد. یک خط
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سنتی ایالتی باشد. با این وجود معلوم است وقتی دولت فدرال نقشی را که به شکل 

-کند، همسودان دولتی واکنش نشان میکنند غصب میها بازی میها و شهرداریایالت

نویس توانند برای تهیه بخشی از پیشدهند. به همین ترتیب، مدیران ورزشی حالت پایا می

نویس قانون را برای سازی قوانین كمك بگیرند تا بخشی از پیش قانون از كمسیون همسان

 های فدرالیسم را كاهش دهد.گونه نگرانیها تنظیم كنند و اینالتنظر دادن میان ای

 اری ایالتی و شهریگذرسمایه 

شود ها برای تامین بودجه اماکن ورزشی استفاده میاوراق قرضه شهرداری که از آن

اوراق قرضه تعهد عمومی و اوراق قرضه درآمد یا پرداخت   گیرند:بیشرت در دو دسته جای می

). اوراق قرضه تعهد عمومی با درآمد بر مالیات عمومی ۲۰۱۵یات (فرایدمن، به جای مال

های ). پروژه۲۰۵دهنده هستند (فرایدمن، شوند و مستلزم تایید رایبازپرداخت می

های سطح باالیی شوند چون ویژگیدهندگان تایید میورزشگاه به شکل معمول از سوی رای

های پیشنهادی، به رأی و برآورد ِدم برای ورزشگاهزیستی های محیطدارند. اعالم هزینه

ها ) ابراز داشته که اوراق قرضه شهرداری۲۰۱۵دهد. فرایدمن (دهندگان آگاهی بهرتی می

علیه نهادهای غیرتابع در حد کمینه  الزامات اعالم پیوسته دارند، هرچند تحمیل جریمه

ی هانامهسازی شیوهپیاده  بوده است. مقررات انتشار اوراق قرضه راه دیگری برای

در مقایسه با اوراق قرضه تعهد عمومی، اوراق قرضه شناختی حساس است.  حسابداری بوم

دهندگان شوند و نیازی به تأیید رایهای مشخص درآمدی بازپرداخت میدرآمد از جریان

مشاوران اوراق ) و در این مورد مسئولیت با سیاستگزاران است. ۲۰۱۵نیست (فرایدمن، 

کنند، وظیفه دارند «به نفع ها که به تسهیل صدور اوراق قرضه کمک میقرضه شهرداری

گزاری اوراق بهادار متقاضیان دولت محلی و ایالتی خود رفتار کنند» (هیئت قانون

). اصالحیه عملی به این نیاز دارد که مشاوران اوراق قرضه شهرداری در ۲۰۱۴شهرداری، 

شناختی را شود تا پیامد بومهروندان عمل کنند، در نتیجه راهی فراهم میجهت منافع ش

 به عنوان بخشی از فرآیند صدور اوراق قرضه در نظر گرفت.
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 مقررات اجاره قراردادی 

ای برای مذاکره و تنظیم قراردادها به دلخواه طرفین وجود در آمریکا، اختیارات گسرتده

ها به طور کلی عیب و نقص باشند. بر این اساس، دادگاهترتیب قراردادها بیدارد تا بدین

کنند. در اند، اجرا میقراردادها را به ه�ن شکلی که منوط به رشایط ویژه تنظیم شده

-توانند استانداردهای مربوط به محیطها میداران عمومی و مالکان ورزشگاهنتیجه، رسمایه

ها توصیه ولدن (در دست چاپ) به شهرداریلئود و هزیست را در قراردادها بگنجانند. مک

زیست  اند که بودجه ورزشگاه را به رعایت استانداردهای مختلف حسابداری محیطکرده

بال نامه اصلی بین شهر آرلینگتون (تگزاس) و رشکت بیسمرشوط کنند. برای �ونه، در توافق

گیرد. با این را در نظر می  زیستیهای محیطای وجود دارد که ارزیابی) ماده۲۰۱۶(  ١رنجرز

زیستی را با دقت بیشرتی اع�ل های محیطها ارزیابیدهیم که شهرداریوجود، پیشنهاد می

کنند. در حال حارض، تنها اجبار، پیروی از قانون قابل اع�ل است. این الزمات برای تامین 

 شناختی ساخت ورزشگاه کافی نیست. هزینه کلی بوم

های استاندارد اجارۀ ورزشگاه، رشایطی که مایه فسخ پیش از موعد  نامهبیشرت توافق

تواند زودتر از شوند را دربردارند. در حال حارض اگر تاسیسات کلنگی باشد، اجاره میمی

پیامدهای  توان ارزیابی). می٢توافق اجاره مجتمع کابویز ۱۱موعد فسخ شود (مانند ماده 

طوری در نظر گرفت که راهن�ی ضوابط اولیه اجاره و شناختی نخستین و پیوسته را بوم

توانند گزاران میرویدادی که ممکن است باعث فسخ پیش از موعد شود باشد. رسمایه

 نخستین تاریخ فسخ را همزمان با ِدم در نظر گیرند.

 های آیندهها و پژوهشبحث درباره محدودیت

کنیم که در آن، رشایطی استفاده میدر این گفتار، ما از اقتصاد پایدار برای توصیف 

کنند. هر دهند با مختل میزیست را بهبود میتاسیسات ورزشی نوساز، پایداری محیط
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کند. برپایه رسد، به اقتصاد پایدار ورزشی کمک میورزشگاه از تاریخی که به ِدم می

در مفاد قرارداد   تواند در قانون دولتی، ایالتی و شهری و همچنیناستدالل ما، این تاریخ می

 لحاظ شود.

سنجش توان عملیاتی تاسیسات ورزشی از  در نظر گرفنت ِدم، مستلزم وجود زیرساخت

گیری برپایه تجارب موفق است. ما به سنجش و ای از استانداردهای اندازهجمله مجموعه

تی ریزی توان عملیاتی ورزشگاه موجود و همچنین برآورد و سنجش پیوسته توان عملیاطرح

عمیق بحث شکل گیری بهورزشگاه جایگزین نیاز داریم. در این گفتار درباره مسالۀ اندازه 

نیافته است (کولینز زیست توسعه  های زمینه ورزش و محیطنکردیم و این بحث در نوشته

ایم: ردپای گیری محتمل پرداخته). با این وجود کوتاه به سه ابزار اندازه۲۰۰۹، و همکاران

رفته، کارهای آینده  همخروجی و تحلیل چرخۀ زندگی. روی-سازی ورودیختی، مدلشنابوم

-سازی فنون اندازهزیست به توسعه و پیادههای زمینه ورزش و محیطدرباره ِدم و نوشته

گیری و همچنین ارزیابی رویکردهای گوناگون نسبت به توسعه یک استاندارد صنعتی نیاز 

-که ِدم پیاده). این کار دشوار، ارزش پیگیری دارد. هنگامی۲۰۰۹دارد (کولینز و همکاران، 

های مربوط به توان عملیاتی که در زمان شود، پژوهشگران ورزشی به نخستین دادهازی س

 برداری از یک ورزشگاه گردآوری شده است دسرتسی خواهند داشت. ساخت و بهره

وجود معتقدیم که مبنایی را فراهم ایم ساده است. با این  مدلی که در اینجا ترسیم کرده

برداری و ساز ورزشگاه، بهرهتوان �ایش پیچیده و دقیقی از ساختکند که برپایه آن میمی

لئود و هولدن، در دست چاپ). برای �ونه، و توان عملیاتی مربوطه را ایجاد �ود (مک

اد قابل استفاده تواند توان عملیاتی غیرخطی، تاسیسات چندمنظوره، مو مفهوم ِدم می

شوند را برآورد کند (مک لوئد و دوباره و تاسیساتی که پس از جابجایی تیم حفظ می

شوند و آزمون هایی که در اینجا معرفی میهولدن، در دست چاپ). برای تکمیل فرضیه

 ها بیشرتی در آینده نیاز هست.به پژوهش عملی

اندرکاران اگر پژوهشگران یا دست  یک سناریوی مهم که باید در نظر گرفت آن است که

دهد؟ اگر شان دور است چه رخ میهنگام سنجش ِدم متوجه شوند که زمان تحقق
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جایی نرسند که توان عملیاتی حفظ و سپس کاهش یابد چه جدید هرگز بههای ورزشگاه

 دهد؟ یا اگر این نقطه آنقدر دور باشد که مالکان مفاد را نپذیرند چطور؟ اگر هررخ می

های فرضی به واقعیت بپیوندد، آنگاه ِدم به یک بحث دیگر علیه تأمین  یک از این موقعیت 

های  دهد که هزینه دولتی ورزشگاهشود. در این مورد ِدم نشان میمالی دولتی تبدیل می

طور که گفتیم، مفهوم ه�ن شناختی است.مورد ح�یت شهروندان، نه تنها مالی بلکه بوم

زیستی محلی و ویژه را ارزیابی کند. تواند پیامدهای محیطا ارائه شد، �یِدم که در اینج

های برای �ونه، این مفهوم هنوز برای تأثیر بر محیط شکننده، تنوع زیستی و زیستگاه 

حیوانات یا پیامدهای محلی بر سالمت انسان طراحی نشده است. از این رو، مفهوم ِدم در 

ها بر الگوهای )، اثر ورزشگاه۱۹۹۵، ١مین اسکی (میتواند ساخت و ساز ز ورزش �ی

های جوی بر ) یا اثرات آالینده۲۰۱۴مهاجرت پرندگان یا آلودگی صوتی (گرانت، جی آر، 

) را ارزیابی ۲۰۱۰، ٦و تولربت ٥، مول هولند ٤، فالندرز٣، کلین٢های حاد و مزمن (پیلبی�ری

ینده اصلی رشایط الزم برای ساخت و ساز تاسیسات  کند. ما استفاده از ِدم را به عنوان �ا

های ویژه موضوع توان در ه�هنگی با ارزیابیکنیم. ِدم را میورزشی پایدار توصیه می

زیستی رویدادهای ورزشی گیری توان عملیاتی محیطزیستی مانند اندازهپیامد محیط

 ).۲۰۱۰استفاده کرد (مالن و همکاران، 

 گیرینتیجه

زیستی تاسیسات ورزشی، باید دیدگاه اقتصاد کالن زمینه پایداری محیط پژوهشگران

دهند که همه روگن و دالی نشان می-شناس را در پیش گیرند. جورجسکواقتصاددانان بوم

های ها نسبت به ورزشگاهها توان عملیاتی مرتبطی دارند. گرچه برخی ورزشگاهورزشگاه
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ها، حتی با ید دید آیا جایگزینی مداوم ورزشگاهتری دارند، بادیگر توان عملیاتی کم

زیست» برای دستیابی به اقتصاد ورزشی حالت پایا بهرت های «دوستدار محیط جایگزین

عنوان روشی برای درک و مدیریت آن که چه زمان و چه نوع است یا بدتر. ما ِدم را به

 ایم. تسهیالت ورزشی جدیدی را بپذیریم، ارائه داده

مانند، ی مناسب برای ارزیابی توان عملیاتی است زیرا تاسیسات از دو نظر بیورزش جای

کوشند تا رقابت را محدود کنند. ها سخت میدارای بودجه دولتی هستند. اول آن که لیگ

برای  شوند. جالب است که این کوششهای نوساز، جایگزین میدر نتیجه بیشرت ورزشگاه

های  کند که ارزیابی پروژهکنندگان رشایطی را ایجاد میکشی از ورزشکاران و مرصفبهره

سازد. دوم، مالکان سخت در شناختی را رضوری میساخت رسمایه از دیدگاه اقتصاد بوم

های مالیشان اضافه کنند. در  کوششند تا پول مالیات شهری، ایالتی و فدرال را به صورت

از آن برای هدایت یکی از مشهودترین  نتیجه، مسئوالن دولتی اهرمی دارند که با استفاده

 کنند. سو ی اقتصاد حالت پایا فرصت پیدا می و مشهورترین صنایع فرهنگی به

اند. ای انحصاری را نقد کردهاتفاق هم، این دو ویژگی ورزش حرفهپژوهشگران، به 

ل اقتصاد کنیم که قدرت انحصاری مالکان در نظر گرفته شود و از آن برای اِع�پیشنهاد می

محور وجود ساِز رشدوهای ساختپایدار استفاده شود. در ورزش، جهانی کوچک از پروژه 

های پایدار هایی که روشمشیآوری داده و آگاهی از خطها برای گردتوان از آندارد که می

 کنند استفاده کرد.رسانی میدر اقتصاد را اطالع
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