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 چکیده
 براساس ق هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان بود. این تحقی        

صیفی    سی، تو سان     جامعۀبود.  هدف، کاربردي و از نظر روش برر شنا ي مورد هاحوزهدر  نظرصاحب آماري پژوهش کار

سله  آماري پژوهش با توجه به ما نمونۀاین تحقیق  بودند.  مطالعۀ سل هدفمند و تعداد   صورت بهمراتبی، هیت روش تحلیل 

شدند. به  15 صاحبه و    هادادهي آورجمعمنظور تن انتخاب  شامل م شنامۀ   پري تحقیق از روش میدانی   ساختۀ محقق س

شد.     ستفاده  سات زوجی ا سل هادادهتحلیل همزمان  منظوربه مقای ) و  AHPمراتبی (سله ي کیفی و کمی از فرایند تحلیل 

  AHPج حاصل از تکنیک بود. نتای 1/0کمتر از  هاشاخصاستفاده شد. نرخ ناسازگاري تمامی  Expert choice افزاررمن

داراي اولویت  267/0ین عامل شناختی با وزن نسبی   ترمهم عنوانبه» یانبن-دانشهاي ینهزمضعف  « مؤلفۀنشان داد که  

ست،   ستاندارد مل  نبود«نخ ش  یا سبی  » یاماکن ورز ست عامل مدیر  عنوانبه 231/0با وزن ن عدم تعامل «یتی، اولویت نخ

  بودن ساخت  ینهپرهز« واولویت نخست عامل اجرایی   عنوانبه 303/0با وزن نسبی  » هاطرح انیدانشگاه و مجر  نیالزم ب

 اولویت نخست عامل اقتصادي شناسایی شدند.   عنوانبه 239/0با وزن نسبی »  ينگهدار و

 
 يدیکل يهاواژه

 .AHP ، پایدار، موانع طراحی معمارياماکن سبز، طراحی اماکن، 
 

                                                           
   :ut.ac.iralalijEmail@                                                24748810912یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1399، بهار 1، شمارة 12مدیریت ورزشی، دورة                                                                                                36

 

 

 مقدمه
 یو ضوابط طراح یدر کشور و بهبود عملکرد فضاهاي ورزش یورزش هايیتمبرم به توسعۀ فعال ازین

 يهاحلبه راه یابیدست تیاست، اهم حیفضاهاي مطلوب با عملکرد صح جادیآن ا ۀجیکه نت دیجد فضاهاي

 ).1کند (یمشخص مدر طراحی و ساخت اماکن ورزشی سالم را  یطیمح جادیمناسب براي ا

 و هاي تجارييکاربر و شهر فضاي بر و اندگسترش حال در روزافزون طوربه ورزشی اماکن و تسهیالت

 بر ورزشی اماکن محیطییستز شامل تأثیرات تأثیرات، این از گذارند. برخییم یرتأث خود اطراف مسکونی

 این تأثیرات شناخت ورزشی، تأسیسات و ي از اماکنوربهره افزایش عوامل از است. یکی خود اطراف محیط

 محل بینییشپ در را ما ورزشی، اماکن محیطییستزتأثیرات  از است. آگاهی شهري فضاي بر اماکن

 ).2داد ( خواهد یاري ورزشی تأسیسات این از يوربهرهافزایش  و طراحی و ساخت

 سیسات و تجهیزات ورزشی،أت اماکن، ینۀدر زم (اکولوژیکی)ی محیط زیست مسائل منظور از رعایت

 ).3روندي است که سازماندهی آن، تا حد امکان، آسیب کمتري به محیط زیست وارد کند (

رتو آن حقوق اي روشن، که در پیندهآپایدار و  توسعۀیابی به دستحفاظت از محیط زیست براي 

 ).4رود (یم شماربهین وظایف بشر ترمهمین و ترمبرمي آینده نیز تضمین شود، از هانسل

هاي مدیریتی ورزش را به خط مقدم هرگونه طراحی تأسیسات ورزشی پایدار تبدیل یمتیدة پایداري، ا

ي فسیلی، بهبود هاسوختکرده است. جنبش سبز در طراحی و ساخت تأسیسات ورزشی به معنی کاهش 

روزانه در نگهداري و بهبود محیط  استفادةي سوخت و حفاظت از انرژي براي عملیات ساخت و وربهره

 ).5داخلی اماکن ورزشی است (

نحوي تولید و مصرف شود منابع انرژي است. اگر انرژي به ،در توسعۀ پایدار مؤثرعناصر  ینتراز مهم

د، مفهوم کنمحیطی تأمین -اجتماعی و زیست ،تمامی ابعاد اقتصاديکه توسعۀ انسانی را در بلندمدت در 

 ).6( تأمین انرژي پایدار ضرورت توسعۀ پایدار است روازاینانرژي پایدار تحقق خواهد یافت، 

، خارج شدن کشورمان از جرگۀ یرانمحدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنۀ انواع انرژي در ا

که  شودیم ، موجباخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي ناشی از صدور نفتصادرکنندگان نفت از او

طور جدي تحت تأثیر قرار گیرد. عدم روند توسعۀ کشور به ،الزم هايیشرفتو پ یزيردر صورت عدم برنامه

 ةیندهاي مصرف و مشکالت فزایندااز کل انرژي در فر درصد 55 حدودکارایی فنی و اقتصادي و هدر رفتن 

انرژي را بیش از  يورناشی از آن، ضرورت مدیرت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره یطیمحیستز

 ).6سازد (یپیش آشکار م
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جو کرد: واهداف معماري پایدار را در رابطه با محیط زیست، اغلب در رابطه با انرژي جست توانیم

 -گرفتن محتواي فرهنگی رژي و... و درنظرحساس به نیازهاي بومی، مصرف حداقل ان يهاایجاد ساختمان

 ).7( محیطی ضروري است هاييفناور سازيیادهبومی نیز، براي پ -اجتماعی

از مواد  ،جامع براي محافظت از محیط است که با ترکیب کردن طراحی ساختار سبز یروش ،پایداري

). بناهاي سبز یا دوستدار محیط زیست به صنعت 8کند (یثرتري استفاده مؤبه شکل م ،کاررفتههب

ي آینده کمک خواهد هانسلاز طریق کاهش تخریب محیط زیست و حفاظت از منابع براي  وسازساخت

 ).9پایدار مفید خواهد بود ( توسعۀکرد. در نتیجه براي دستیابی به 

توان با یمطر کاري غیرممکن است، ها خیلیونماگرچه محافظت از اماکن ورزشی و تفریحی در برابر 

 ).10گذاشت ( صحه آنهابر عمر و کیفیت  هادستورالعملها و یوهشکاربستن بعضی به

عملکرد  براساسبخش سیماي آن شهرند که یتهوي عمومی در هر شهر از جمله عناصر هاساختمان

شهري  مجموعۀگونه بناها در یناکنندة یینتعتوجهی به نقش بخشند. در صورت بییمخود شهر را حیات 

رو ضروري است به طراحی امکان آلودگی بصري و مخدوش شدن رفتار شهري فراهم خواهد شد. ازاین

 ).11گونه بناها توجه خاص شود (یناشهري و معماري 

 ايیوهشده براي بازسازي و حفظ محیط زیست به ش، ساختار طراحی»پایدار«یا » سبز« يهاساختمان

 هايینهدر هز ییجوها اغلب با صرفهمد از منابع هستند. این ساختماناکار ةاستفاد از طریق یانهاگرعمل

جامع است که با  ي. توسعۀ پایدار رویکردرسانندیمد را به انجام مایندهایی با انرژي کارابلندمدت، فر

طراحی و مواد مورد استفاده  هايیوهانرژي به حفاظت از محیط زیست با ترکیب ش نوع استفاده از مؤثرترین

 ةکارکنان، استفاد يورکنندگان، بهبود بهرهسبز براي محافظت از سالمت استفاده يها. ساختمانپردازدیم

 ).11شوند (یطراحی م یطیمحیستو کاهش اثرات ز ابعمدتر از مناکار

 یمال میتصم کی بلکه ،یاجتماع تیانتخاب در حوزة مسئول کیتنها دهندة نهساختمان سبز نشان

 يالعاده برافوق لیاماکن از دال نیساکنان ا يورو بهره افتهیبهبود يهوشمند است. استفاده از انرژ

 ).11( در جنبش سبزند گذاريیهسرما

یري اماکن متفاوت کارگبهاند تا با ساخت و یدهکوشسنتی همواره  طوربهي ورزشی و تفریحی هاسازمان

ي گذشته بر مفاهیمی چون طراحی سبز و هادههیانشان را برآورده کنند. در خالل مشترو نو، نیازهاي 

). 12هاي انسان بر طبیعت تأکید شده است (یتفعالمدیریت پایدار براي به حداقل رساندن تأثیر منفی 

هاي یستمسدر طرح سبز، مواردي چون طراحی ساختمان، موقعیت، مکان، پوشش و نماي بیرونی، 
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هاي عملیات، تأثیر فرایندهاي ساخت و دیگر ینههزایمنی، مصالح مورد استفاده در ساختمان،  ساختمانی،

ي هاپروژهگیرد. امروزه معماران، مهندسان و مشاوران اغلب موارد مذکور را در یممتغیرها مورد توجه قرار 

 ).13دهند (یمقرار  مدنظرخود 

وجود آوردن هماهنگی ساختار آن بتواند ضمن به که شودی، به اماکنی اطالق م1اماکن ورزشی سبز

و رعایت حقوق اجتماعی و فرهنگی  یطیمحیستتوجه به مسائل ز اقتصادي، پذیريیهبین سه مقولۀ توج

 ).14( را براي عموم داشته باشند يبرداربیشترین و بهترین بهره ،که سه موتور توسعۀ پایدارند

ساخت، نوسازي یا نگهداري آن به شکل دوستدار محیط مکان ورزشی سبز مکانی است که طراحی، 

). در این اماکن اغلب از فرایندهاي 15گیرد (یمیري کارامد از منابع انجام گبهرهزیست و با 

 منظوربهي سبز هاساختمانشود. یماستفاده  درازمدتها در ینههزکننده در انرژي براي کاهش ییجوصرفه

بهینه از منابع و کاهش تأثیرات محیطی  استفادةي، وربهرهزایش میزان محافظت از سالمت ساکنان، اف

. 1) سه دسته منفعت را براي منافع اماکن سبز ذکر کردند: 2006( 2شوند. رایس و بلیکیمطراحی 

. بهبود محیط داخل ساختمان. 3کارامد از انرژي و حفظ آب،  استفادة. افزایش 2نگهداري منابع طبیعی، 

 ).13اشتند که طراحی سبز براي ساختمان و ساکنان آن سودمند است (بیان د آنها

یی خواهد شد و جوصرفهچشمگیري  طوربههاي نگهداري ینههزدر طراحی سبز اماکن ورزشی در 

همراه خواهد داشت و این امر به طول عمر ساختمان منجر ي بهوربهرهبراي ساختمان و کارکنان آن 

  ).5شود (یم

 رسیبر«فریدمن در پژوهش خود با عنوان  آزمون تحلیل )، از نتایج1394همکاران (فراهانی و 

 مشکالت ینترمهم دادند، نشان» شهرکرد خصوصی شهرستان ورزشی يهاباشگاه موانع و مشکالت

 خصوصی اماکن ساخت و ياندازراه باالي هزینۀ از: بودند عبارت شهرکرد شهرستان خصوصی يهاباشگاه

از  تفادهاس ینۀهز بودن باالتر )،50/4غیره ( و بانکی وام مثل تسهیالتی بودن )، ناکافی80/4(ورزشی 

 تعمیر اماکن و نگهداري زیاد هايینههز)، 36/4دولتی ( يهاباشگاه به نسبت ورزش در خصوصی يهابخش

 ).16) (14/4مجوز ( ارائۀ براي گیريیمتصم مراجع تعدد و اجرایی واحدهاي )، ناهماهنگی33/4ورزشی (

محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی  یبررس«، در پژوهشی با عنوان )1392(و همکار  ییرها

 پذیریقتطب ي وثر و کارا، قابل نگهدارؤآینده باید م يهاکه ساختمان نشان دادند »آینده يهاساختمان

                                                           
1. Green Sport Facility 
2. Ries & Bilec 
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، یرپذصورت انعطافبه اجزا باید .شندو تخریب با يکلی جهت ساخت، نگهدار یزيرتحت برنامه و نیز باشند

و تخریب، تا حد  ياردر مصالح مصرفی، ساخت، برنامۀ نگه .ندشوروز شدن طرح در دسترس و با قابلیت به

د و تا حد امکان بومی ساخته شوند و در شومحیط زیست، استفاده ن کنندةیبامکان از مواد سمی و تخر

 ).17( دناقتصادي نیز باش تینها

با توجه به  داریپا هايیوماستاد یطراح«با عنوان  یپژوهش، در )2015(و همکاران  1سونیکل     

 ،یطیمحیستورزشگاه نشان دادند که جنبش گستردة ز 13در مصاحبه با معماران  »یاجتماع راتیتأث

 قیتحق نیا یقرار داده است. هدف اصل ریتحت تأث یکم زانیعکس را به مردر ورزش و ب گیريیمتصم

عکس رساختمان سبز در ورزش و ب ،یاجتماع راتییچگونه تغ ین مسئله است کهادر مورد  یفیارائۀ درك ک

موجود در  داریپا هايیوماستاد یبود که هستۀ اصل نیمطالعه ا نیدوم ا یافتۀ .قرار داده است ریرا تحت تأث

 یستیز طیمح يهاو جنبش هایآگاه رامونیکه پ است ياگسترده یاجتماع راتییاز تغ یمحصول، ورزش

 ).18( در جهان رخ داده است

 در ییجوصرفه و آب مصرف سازيینهبه يهاروش بر روي تحقیق با )2008و همکاران ( 2جمیز     

 انرژي مصرف اصلی عوامل از ورزشی، اماکن در مصرفی گرم آب که کردند بیان ورزشی، تأسیسات انرژي

 نشان تحقیق این نتایج شود.یم استخرها مصرفی آب افزایش و انرژي اتالف موجب آب هدرروي و است

 گرم آب تولید صرف هانآ مصرفی گاز درصد از 43و  ورزشی اماکن یسیتۀالکتر کل از درصد 29 که داد

 مقدار آب، بازده کاهش در یژهوبه مصرف الگوي اصالح و مناسب تجهیزات از استفاده صورت در که شودیم

 ).19یافت ( خواهد کاهش ورزشی تأسیسات در انرژي و آب مصرف هايینههز از زیادي

عاقالنه و مسئوالنه از منابع  استفادةانتظار  هاسازمانو  هاشرکتمردم در حال حاضر از مدیران      

توجه به طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز، فرایند اصالح  ).20را با توجه به ابعاد مدیریت سبز دارند (

ورزش و مبتنی بر فناوري و همراه با عدالت اجتماعی  حوزةبود اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در و به

کند. در این زمینه این پژوهش با ینم، به طریقی که اکوسیستم را آلوده و حقوق آیندگان را مصادره است

در پی پاسخگویی گیري چندمعیاره یمتصمیک مدل  براساسمراتبی گروهی تکیه بر فرایند تحلیل سلسله

طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز در ابعاد شناختی،  يبه این مهم خواهد بود که اولویت موانع پیش رو

 طوربهي کیفی بودند. هرچند هادادهابعاد پیش رو ماحصل کدگذاري  اند.مدیریتی، اجرایی و اقتصادي کدام

                                                           
1. Kellison 
2. James  
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رزشی سبز در ایران پرداخته باشد یافت یماً به موانع طراحی و ساخت اماکن ومستقدقیق پژوهشی که 

ي هاپژوهشتوسعۀ پایدار و نبود  مقولۀجهانی از  جامعۀدرك  واسطۀنشد، اما محققان این پژوهش به

اماکن ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران، ضرورت پرداختن به این حوزه را درك  حوزةکاربردي در 

اماکن ورزشی  توسعۀچه موانعی بر سر راه طراحی، ساخت و اند که کرده و در پی پاسخگویی به این پرسش

 پایدار و سبز وجود دارد. 

 

 یشناسروش

روش تحقیق در پژوهش  پیمایشی است.-این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش بررسی توصیفی

و در عین حال مکمل یکدیگر است. در بخش کیفی از » کمی-کیفی«حاضر شامل یک روش ترکیبی 

نفر (پنج نفر حوزة مدیریت ورزشی، دو نفر حوزة مهندسی و  10شامل  نظرانصاحبطریق مصاحبه با 

) و رسیدن 1) (جدول ساخت اماکن ورزشی، دو نفر حوزة طراحی و معماري، و یک نفر حوزة محیط زیست

ي هامصاحبهپژوهشگران طی  به اشباع نظري، به تعیین عوامل اصلی و زیرمعیارها پرداخته شده است؛

 پرسشنامۀیی که از هادادهدر بخش کمی نتایج حاصل از رسیدند.  هابدانساختاریافته هدفمند و نیمه

مقایسات زوجی در چهار بعد شناختی، مدیریتی، اجرایی و اقتصادي از پاسخگویی خبرگان  ساختۀمحقق

تحلیل  Expert choice افزارنرم) و استفاده از AHPمراتبی (آمد، با روش فرایند تحلیل سلسله دستبه

د که گویه استخراج ش 23ي کیفی بود. در نهایت هادادهابعاد پیش رو ماحصل کدگذاري ). 21شدند (

آماري این پژوهش  جامعۀي شدند. بنددستهي اصلی در چهار مقوله هامؤلفههمسویی با کدهاي  براساس

بودند و اشراف کامل به مفاهیم بنیادي  نظرصاحباین تحقیق  مطالعۀي مورد هاحوزهافرادي بودند که در 

ا توجه به ماهیت موضوع یري تحقیق بگنمونه. روش داشتنداماکن ورزشی سبز (دوستدار محیط زیست) 

هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. تعداد  صورتبهغیرتصادفی بود و اعضاي نمونه  به شکلپژوهش 

ي مدیریت ورزشی، هاحوزهتن از خبرگان در  15مراتبی نمونه با توجه به ماهیت روش تحلیل سلسله

 سابقۀنفر از افراد نمونه،  9ودن طراحی و معماري، ساخت و مهندسی و محیط زیست بودند. مالك خبره ب

عالوه مالك خبره کار اجرایی و مشاوره در زمینۀ طراحی و ساخت اماکن ورزشی در سطح ملی بود. به

 پژوهشی آنان در زمینۀ معماري پایدار در حوزة طراحی و ساخت بود.  سابقۀنفر دیگر افراد نمونه،  6بودن 
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 مصاحبه . سمت و سابقۀ افراد نمونه براي1جدول 

  سمت و سابقۀ افراد نمونه براي مصاحبه تحصیالت حوزة فعالیت
 1 هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر در زمینۀ اماکن ورزشی دکتري مدیریت ورزشی
 2 هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر در زمینۀ اماکن ورزشی دکتري مدیریت ورزشی
 3 در زمینۀ اماکن ورزشیهیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر  دکتري مدیریت ورزشی
 4 مدیر دفتر محیط زیست و توسعۀ پایدار وزارت ورزش دکتري مدیریت ورزشی
 5 رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ارشد مدیریت ورزشی

 6 معاون عمرانی ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران ارشد مهندسی و ساخت
 7 رانادارة کل ورزش و جوانان استان ته هاشهرستانمعاون  ارشد مهندسی و ساخت
 8 هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر در زمینۀ معماري پایدار دکتري طراحی و معماري
 9 هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر در زمینۀ معماري پایدار دکتري طراحی و معماري

 ارشد محیط زیست
مرکز آموزشی در حوزة محیط زیست و عضو  مؤسسمدیر و 

 ی محیط زیستیالمللنیبي هاسازمان
10 

 

و همچنین ناسازگاري ذاتی در خود  هاقضاوتبراي تشخیص اشتباهات محتمل در  1نرخ ناسازگاري

 افزارنرمباشد که با استفاده از  1/0کل باید کمتر از  طوربهرود که میزان استاندارد آن یم کاربه هاقضاوت

Expert choice  مدیریتی 09/0که در این پژوهش این میزان براي عوامل شناختی  استقابل محاسبه ،

دقت باالي اعضاي نمونه در  دهندةآمد که نشان دستبه 07/0و عامل اقتصادي  08/0، اجرایی 06/0

صرفاً  هایتبراي استخراج اولو .هاستقضاوتپاسخگویی به سؤاالت (مقایسات زوجی) و سازگاري ذاتی 

براي تعیین اولویت از در نهایت . گیریمیدرنظر مرا  در قالب جداول ماتریسیه گرو ۀمقایس يهاجدول

 .شودیو میانگین موزون استفاده م يسازمفهوم نرمال

 هایافته

 عنوانبهکارشناس خبره  15نشان داد که از  دهندگانپاسخنتایج بررسی توصیفی مربوط به جنسیت 

نشان داد که از  ی کارشناسانسن عتیوضدرصد) بودند.  27( نفر زن 4درصد) و  73نفر مرد ( 11نمونه، 

درصد)  20نفر ( 3سال  50تا  40 دامنۀدرصد)، در  20سال ( 40تا  30سنی  دامنۀنفر آنان در  3، نفر 15

درصد) قرار دارند. نتایج بررسی در مورد میزان تحصیالت  60نفر ( 9، تعداد 50سنی باالتر از  دامنۀو در 

نفر دکتري  10درصد) و  33نفر کارشناسی ارشد ( 5نفر، مدرك تحصیلی  15کارشناسان نشان داد که از 

نفر در  8نفر،  15فعالیت شغلی کارشناسان نشان داد که از  حوزةدرصد) بود. نتایج بررسی در مورد  67(

                                                           
1. Inconsistency ratio   



 1399، بهار 1، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                               42

 

 

معماري  حوزةنفر در  2درصد)،  20مهندسی و ساخت ( حوزةنفر در  3درصد)،  53مدیریت ورزشی ( حوزة

 هايدرصد) مشغول به فعالیت بودند. یافته 13محیط زیست ( حوزةنفر دیگر در  2درصد) و  13و طراحی (

ادي، چهار مانع اصلی طراحی و داد عوامل شناختی، مدیریتی، اجرایی و اقتص نشان پژوهش کیفی بخش

با  مدیریتیعامل نشان داد که  AHPهاي تکنیک ساخت اماکن ورزشی سبز است. در بخش کمی و یافته

شناختی و عامل و اولویت اول را به خود اختصاص داده است بیشترین اهمیت را دارد  349/0وزن نسبی 

در رتبۀ سوم و عامل اجرایی  221/0نیز با  صاديعامل اقت قرار دارد. دومدر اولویت  277/0با وزن نسبی 

دست آمد که به 06/0 ي اصلیهاعامل نرخ ناسازگاري مقایسات زوجی در رتبۀ چهارم قرار دارد. 153/0با 

 است، این مقایسات قابل قبول است. 1/0چون کمتر از 

س بهی زیرمعیارها دهوزنبراي عامل مدیریتی،         شکل   Expert choice  افزارنرمیلۀ و انجام گرفت (

 دهد.بندي زیر معیارهاي عامل مدیریتی را نشان مییتاولونیز  2). جدول 1
 

 مدیریتی عامل زیرمعیارهاي يبندتیاولو. 2 جدول
 معیار وزن اولویت

 نبود استاندارد ملی اماکن ورزشی 231/0 1
 ورزش حوزةدر  رمتخصصیغاستفاده از مدیران  194/0 2

ی مدیران در ایجاد تعامل و تبادل دانش نظري و عملی میان ایران و برنامگیب 172/0 3
 کشورهاي پیشرو

 نگرفتن از دانش مشاوران خارجی متخصص بهره 156/0 4

طرح و معمار، ساخت و اجرا و نقد و مشاوره از  گانۀسه چرخۀي از ریگبهرهضعف در  149/0 5
 سوي مدیران

 قانونگذارانشفافیت ناکافی در ساختار اداري و پایبند نبودن به ضوابط از سوي خود  097/0 6

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 زیر معیارهاي عامل مدیریتی یدهوزن . 1 شکل

 نبوداستاندارد ملی اماکن ورزشی

 ي از دانش مشاوران خارجی ریگبهرهعدم 

 ی مدیران در ایجاد تعامل و تبادل دانشبرنامگیب

 گانهسه چرخۀي از ریگبهرهضعف در 

 ورزش حوزةاستفاده از مدیران غیرمتخصص در 

 شفافیت ناکافی در ساختار اداري

 نرخ ناسازگاري =06/0

0.097

0.194

0.149

0.172

0.156

0.231
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ي نبود استاندارد هامؤلفهیب ترتبه آمدهدستبه، با توجه به وزن اصلی 1و شکل  2براساس جدول 

برنامگی مدیران در ایجاد تعامل و یبورزش،  حوزةیرمتخصص در غملی اماکن ورزشی، استفاده از مدیران 

نگرفتن از دانش مشاوران خارجی  بهرهتبادل دانش نظري و عملی میان ایران و کشورهاي پیشرو، 

جرا و نقد و مشاوره از سوي طرح و معمار، ساخت و ا گانۀسه چرخۀیري از گبهرهمتخصص، ضعف در 

از بیشترین  قانونگذارانمدیران و شفافیت ناکافی در ساختار اداري و پایبند نبودن به ضوابط از سوي خود 

آمده  دستبه 06/0و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاري عدد 

تکمیل  دهندگانپاسخرو پرسشنامۀ مذکور با دقت باال توسط ینااز، است 1/0از حد استاندارد  ترکوچککه 

 شده است.

). 2انجام گرفت (شکل  Expert choice  افزارنرمیلۀ وسبهی زیرمعیارها دهوزنبراي عامل شناختی، 

 دهد.بندي زیرمعیارهاي عامل شناختی را نشان مییتاولونیز  3جدول 

 شناختی عامل زیرمعیارهاي يبندتیاولو. 3 جدول

 معیار وزن اولویت
 حورنبود نگرش  واسطۀبه انیبن-دانشي هانهیزمضعف  267/0 1
 پایدار در مسئوالن و سازندگان توسعۀکمبود نگرش علمی به  235/0 2
 بلندمدتي برداربهره منظوربهآتی  توسعۀبا قابلیت  نگرندهیآتوجهی به طراحی بی 210/0 3

محیطی و اعمال آن در ستیزضعف در شناخت و آگاهی از استانداردهاي  209/0 4
 ي کالنهاياستگذاریس

ي ارسانهي هابرنامهسطوح و ضعف  همۀی در طیمحستیزي هاآموزشعدم ضرورت  080/0 5
 براي ایجاد این حساسیت

 

 
 
 
 

 
 

 یارهاي عامل شناختیعی زیر مدهوزن .2 شکل

  

0.080

0.235

0.209

0.210

  انیبن ي دانشهانهیزمضعف 0.267

 نگرندهیآتوجهی به طراحی بی

 آگاهی از استانداردهاضعف در شناخت و 

 ۀ پایدارتوسعکمبود نگرش علمی به 

 محیطیي زیستهاآموزشنبود ضرورت 
 

 = نرخ ناسازگاري09/0
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 هايینهضعف زمي هامؤلفهیب ترتبه آمدهدستبه، با توجه به وزن اصلی 2و شکل  3طبق جدول 

در مسئوالن و  داریبه توسعۀ پا یمحور، کمبود نگرش علمنگرش پژوهش نبودواسطۀ به انبنیدانش

بلندمدت، ضعف در  يبردارمنظور بهرهبه یتوسعۀ آت تیبا قابل نگریندهآ یبه طراح یتوجهبیسازندگان، 

ضرورت  نبودکالن و  هايیاستگذاريدر س آنو اعمال  یطیمحیستز ياز استانداردها یشناخت و آگاه

از  تیحساس نیا جادیا يبرا يارسانه يهادر همۀ سطوح و ضعف برنامه یطمحییستز يهاآموزش

 09/0ینکه نرخ ناسازگاري عدد ابیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند. از طرفی با توجه به 

دقت باال توسط  رو پرسشنامۀ مذکور باینازا، است 1/0از حد استاندارد  ترکوچکآمده که  دستبه

 تکمیل شده است. دهندگانپاسخ

). 3انجام گرفت (شکل  Expert choice  افزارنرمیلۀ وسبهی زیرمعیارها دهوزنبراي عامل اقتصادي، 

 دهد.بندي زیر معیارهاي عامل اقتصادي را نشان مییتاولونیز  4جدول 
 

 اقتصادي عامل زیرمعیارهاي يبندتیاولو. 4 جدول
 معیار وزن اولویت

 ي مدرن و استانداردهايفناوربودن ساخت، نگهداري و استفاده از  نهیپرهز 239/0 1
 ي پاكهايانرژدر استفاده از  هادولتي گذارهیسرماعدم  226/0 2
 مدتکوتاهي اقتصادي در ریپذهیتوجعدم  205/0 3
 ي خصوصیهابخشاز  هادولتي مالی هاتیحماعدم  134/0 4
 ي خصوصیهابخشي گذارهیسرماعدم  118/0 5

6 078/0 
ی از سوي دولت بر روي محصوالت و تولیدات طیمح-ستیزي هااتیمالعدم اعمال 

در امور زیربنایی مثل ساخت اماکن  آنهابه محیط زیست و هزینه کردن  رسانبیآس
 ورزشی سبز

 
بودن  نهیپرهزي هامؤلفهیب ترتبه آمدهدستبه، با توجه به وزن اصلی 3و شکل  4طبق جدول   

در استفاده از  هادولت گذاريیهمدرن و استاندارد، عدم سرما هاييو استفاده از فناور يساخت، نگهدار

 يهابخشاز  هادولت یمال هايیتمدت، عدم حمادر کوتاه ياقتصاد پذیريیهپاك، عدم توج هاييانرژ

دولت  ياز سو یطیمحیستز هايیاتاعمال مالو عدم  یخصوص يهابخش گذاريیهعدم سرما ،یخصوص

مثل ساخت  ییربنادر امور زی کردن آنها نهیو هز ستیز طیبه مح رسانیبآس داتیمحصوالت و تول يبر رو

ینکه نرخ ااز بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند. از طرفی با توجه به  سبز یاماکن ورزش
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0.078

0.118

0.134

0.226

0.205

 بودن ساخت، نگهداري و استفاده  نهیپرهز0.239

 مدتي اقتصادي در کوتاهریپذهیتوجعدم 

 ي پاكهايانرژدر  هادولتي گذارهیسرماعدم 

 ي خصوصیهابخشاز  هادولتمالی  تیحماعدم 

 ي خصوصی هابخشي گذارهیسرماعدم 

 محیطی ستیزي هااتیمالعدم اعمال 
 نرخ ناسازگاري =07/0

 

رو پرسشنامۀ مذکور با ینازا، است 1/0از حد استاندارد  ترکوچککه  آمده دستبه 07/0ناسازگاري عدد 

 تکمیل شده است. دهندگانپاسخدقت باال توسط 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ی زیر معیارهاي عامل اقتصاديدهوزن .3 شکل
 

). 4انجام گرفت (شکل  Expert choice  افزارنرمیلۀ وسبهی زیرمعیارها دهوزنبراي عامل اجرایی، 

 دهد.بندي زیر معیارهاي عامل اجرایی را نشان مییتاولونیز  5جدول 
 

 اجرایی عامل زیرمعیارهاي يبندتیاولو. 5 جدول

 معیار وزن اولویت

 هاطرحعدم تعامل الزم بین دانشگاه و مجریان  303/0 1

 ي عمرانیهاطرحدر  مدتکوتاهمدیران به دستیابی اهداف  ازحدشیبتوجه  266/0 2

3 183/0 
کار بستن مصالح عدم التزام مجریان ساخت اماکن ورزشی به انتخاب و به

 و استفاده از مصالح بازیافتی ریپذهیتجز

4 094/0 
در  ومرجهرجمقررات ملی ساختمان و وجود  19عدم نظارت درست روي مبحث 

 اجراي ضوابط

 در ایراني ورزشی سبز هاسازهنگرفتن طراحان و مشاوران متخصص  کاربه 080/0 5

 ي از اماکن مدرن سبزبرداربهره نحوةنبود نیروهاي متخصص در  073/0 6
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0.073

0.094

0.080

0.266

0.303

 عدم التزام مجریان ساخت اماکن ورزشی 0.183

  هاطرحعدم تعامل الزم بین دانشگاه و مجریان 

 مدتازحد مدیران به اهداف کوتاهتوجه بیش

 کار نگرفتن طراحان و مشاوران متخصصبه

 19مبحث عدم نظارت درست روي 

 نبود نیروهاي متخصص

= نرخ ناسازگاري08/0  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زیرمعیارهاي عامل اجراییدهوزن .4 شکل

 

 نیعدم تعامل الزم بي هامؤلفه بیترتبه آمدهدستبه، با توجه به وزن اصلی 4و شکل  5طبق جدول 

 ،یعمران يهامدت در طرحاهداف کوتاه یابیبه دست رانیمد ازحدشیب، توجه هاطرح انیدانشگاه و مجر

و استفاده از مصالح  ریپذهیار بستن مصالح تجزکهبه انتخاب و ب یساخت اماکن ورزش انیعدم التزام مجر

ضوابط،  در اجراي ومرجو وجود هرج تمانساخ یمقررات مل 19مبحث  يعدم نظارت درست رو ،یافتیباز

متخصص در  يروهاین نبودو  رانیسبز در ا یورزش يهاسازهطراحان و مشاوران متخصص نگرفتن  کاربه

از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند. از طرفی با توجه  از اماکن مدرن سبز يبردارنحوة بهره

پرسشنامۀ  رونیازا، است 1/0از حد استاندارد  ترکوچکآمده که  دستبه 08/0نرخ ناسازگاري عدد  نکهیابه 

 تکمیل شده است. دهندگانپاسخدقت باال توسط مذکور با 

 به مربوط زیرمعیارهاي همۀ همراهبه اصلی عامل چهار ،5 شکل در شدهارائه مراتبسلسله درخت در

 است. شده ارائه اولویت بیترتبه آنها
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 رمعیارهایز و اصلی يهاعامل مراتبیسلسله درخت .5 شکل
 

 يریگجهینتبحث و 

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان بود. 

بندي یتاولودر مورد موانع مدیریتی طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز،  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

با باالترین وزن » نبود استاندارد ملی اماکن ورزشی« مؤلفۀزیرمعیارهاي مربوط به این عامل نشان داد، 

)، 1394)، زهادي (1394ي کاشف (هاپژوهش) داراي بیشترین اهمیت است که با نتایج 231/0نسبی (
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که همگی  ست) همسو1393) و جاللی فراهانی (1394)، زمانی و همکار (1394)، بهنام (1394درودیان (

 ۱ازید). همچنین 3، 26-22حی و ساخت اماکن ورزشی تأکید دارند (بر التزام وجود استاندارد در طرا

رو دالیل احتمالی ینازا). 27باید در اولویت باشد ( داریتوسعۀ پا يبرا یزيربرنامهنشان داد که  )2011(

ینکه ورزش و تربیت بدنی در کشور ما اي دیگر این است که با هامؤلفهبودن این مؤلفه نسبت به  ترمهم

یرعلمی غي سنتی و هاروشطوالنی دارد، هنوز بسیاري از اماکن و فضاهاي ورزشی با استفاده از  سابقۀ

شوند، هرچند در سالیان اخیر تغییرات و تحوالت مهمی در رشد یمطراحی، احداث، مدیریت و نگهداري 

ي جهانی محیط مدیریت اماکن ورزشی ایجاد شده است، اما تا رسیدن به معیارها و استانداردها توسعۀو 

بیش از پیش  آنچهزیستی در ساخت و طراحی اماکن ورزشی راه طوالنی وجود دارد. در حال حاضر 

ضروري است، طراحی و تدوین استاندارد ملی اماکن ورزشی در کشور است و در راستاي این هدف استفاده 

دانش و فنون جدید در یري از آخرین دستاوردهاي علمی و گبهرهاز متخصصان و کارشناسان منوط به 

ي ورزشی هامجموعهینۀ مدیریت اماکن و فضاهاي ورزشی و مطالعه براي طراحی و ساخت اماکن و زم

ي گذشته نشان هاسال. بررسی است سبز و لحاظ کردن این موارد در استاندارد ملی اماکن ورزشی کشور

هاي فنی و علمی، در فرایند یتصالحتوجهی و استفاده نکردن از افراد متخصص و صاحب یبدهد یم

ي وربهرهیري در برداشته و ناپذجبراني اماکن ورزشی، خسارات نگهداري و برداربهرهطراحی و ساخت تا 

 امکانات ورزشی کشور را به حداقل رسانده است.

بندي یتاولودر مورد موانع شناختی طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز،  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

نبود نگرش  واسطۀیان بهبندانشهاي ینهزمضعف « مؤلفۀزیرمعیارهاي مربوط به این عامل نشان داد، 

ي هاپژوهشداراي بیشترین اهمیت است که با نتایج  )267/0(با باالترین وزن نسبی  »محورپژوهش

که همگی بر  ست) همسو1389) و ناظمان و همکار (1394)، زمانی و همکار (1394بوژمهرانی و همکار (

)، در پژوهشی تازه 2016و همکار ( 2استینت ).26،28،29بنیان تأکید دارند (ي دانشهاپژوهشضرورت 

اکتشافی با توجه به سطوح تصویب نهادي  مطالعۀتفریحی: یک –به موضوع پایداري و امکانات ورزشی

یزي براي تسهیالت، توسعه و ربرنامهبنیادي پیرامون پایداري، هدف محققان  مطالعۀپرداختند. در این 

تفریحی  –ي پایدار در امکانات ورزشی هاطرحمدیریت پایدار و بررسی سطوح تصویب نهادي مربوط به 

میان دولت و  چهارسالهي هاطرحها نشان داد تفاوت زیادي در سطوح تصویب یبررسدانشگاهی بود. 

                                                           
1 . Diaz 
2. Stinnett 
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مبانی شناختی را به ضرورت مبدل که این امر التزام به  )30مؤسسات خصوصی وجود داشته است (

ي دیگر این است که ما در هامؤلفهبودن این مؤلفه نسبت به  ترمهمرو دالیل احتمالی ینازاسازد. یم

یري از مصالح تجدیدپذیر در ساخت اماکن ورزشی ضعیف گبهرهینۀ طراحی اماکن ورزشی و زمنوآوري در 

ندگان در این زمینه پایین بودن میزان خالقیت، نوآوري و هاي طراحان و سازیم. از دیگر ضعفاکردهعمل 

بنیان ي کاربردي و تحقیقات دانشهاپژوهشیرمستقیم به غمستقیم یا  طوربهضعف فناوري است که 

عبارت دیگر، اند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دانش منبع اصلی تولید ثروت است، بهمرتبط

طلوب و اقتصادي در هر کشوري است که این موضوع در زمینۀ ساخت اماکن دانش عامل اصلی تولید م

یري از فناوري به گبهرهورزشی همانا ساخت اماکنی است که با استفاده از منابع به شکلی مطلوب و 

سازد. یماقتصادي بیشتر در درازمدت محقق  صرفۀاي کارا اهداف ساخت اماکن ورزشی سبز را براي یوهش

تحولی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی سنتی به سمت اماکن ورزشی دوستدار محیط زیست  اگر انتظار

بنیان، این تحول را مدیریت کنیم، زیرا بنیان به نگرش دانشداریم، باید با تغییر نگرش از نگرش منابع

 حوزةایی در مدیریتی و اجر بدنۀهاي نامشهود مثل تجربه، مهارت، دانش و خالقیت و تلفیق آن با ییدارا

تحوالت فرهنگی و  سرمنشأتواند نتایج ارزشمندي را در شناخت و آگاهی ما رقم بزند که این یمورزش 

ینۀ طراحی و ساخت اماکن زمنفعان خواهد بود. اگر واحدهاي تحقیق و توسعه در ذي همۀاجتماعی در 

ي هاشرکتراهم و از تشکیل و تقویت هاي نو فیدهامنظور حمایت از ورزشی سبز فعال شده و بستر قانونی به

و  هاطرحیري گشکلقطع شاهد  طوربهینۀ اماکن ورزشی به مفهوم واقعی حمایت شود، زمبنیان در دانش

در زمینۀ طراحی و ساخت اماکن  باألخصورزش کشور  حوزةبنیان به مفهوم واقعی در هاي دانشیدها

جوان نقش بارزي  پژوهاندانشي احرفههاي پژوهشی و تجربۀ یتفعالمشارکت در ورزشی خواهیم بود. 

 ).31سازي تحقیقات آتی خواهد داشت (یتظرفدر طراحی پژوهش و توسعۀ استراتژیک اطالعات براي 

شاید ریشه در این واقعیت دارد که  هامؤلفهارجحیت دادن اول کارشناسان به این مؤلفه نسبت به سایر 

بنیان ورزشی در ي دانشهاشرکتیشرفتۀ دنیاست و تشکیل پاقتصادي کشورهاي  هايیهپاورزش یکی از 

هاي موجود در این حوزه را به ثروت تبدیل کنیم. یدهاطراحی و ساخت سبب خواهد شد که بتوانیم  حوزة

محیطی یستزي هاآموزشنبود ضرورت « مؤلفۀکمترین وزن نسبی زیرمعیارهاي عامل شناختی مربوط به 

بوده است. این مؤلفه هم ) 080/0» (ي براي ایجاد این حساسیتارسانهي هابرنامهسطوح و ضعف  همۀدر 

مانع در طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز دارد، ولی در شاخص شناختی طبق  عنوانبهنقش مهمی 

احسانی هاي از خبرگان اولویت آخر را به خود اختصاص داده است که با نتایج یافته آمدهدستبهنتایج 
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). از دالیل 13،28،32یست (ن) همسو 1394) و بوژمهرانی و همکار (1394)، شعبانی و همکاران (1395(

ي دیگر در عامل شناختی به خود اختصاص هامؤلفهینکه این مؤلفه کمترین ارجحیت را نسبت به ااحتمالی 

ي هاطرح حوزةی و ساختاري در هاي زیربنایینهزمدر  اندبودهداده است، این است که کارشناسان معتقد 

توانند ینمیطی محیستزي هاآموزشو  هارسانهورزشی نیاز به بازنگري و تحول گسترده است و -عمرانی

ساخت اماکن ورزشی سبز نقش مؤثري ایفا کنند. به هر حال  حوزةدر بروز این تحول در  مدتکوتاهدر 

ست بر کسی پوشیده نیست. آموزش محیط زیست ي در حوزة محیط زیارسانهي هاآموزشنقش رسانه و 

محیط زیست  همۀیندة آاند و هر تصمیم امروز، بر یارة زمین به هم وابستهساجزاي  همۀآموزد که یمبه ما 

 تأثیرگذار است.

در مورد موانع اقتصادي طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز،  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

و استفاده  يبودن ساخت، نگهدار ینهپرهز« مؤلفۀبندي زیرمعیارهاي مربوط به این عامل نشان داد، یتاولو

داراي بیشترین اهمیت است که با نتایج  )239/0(با باالترین وزن نسبی  »مدرن و استاندارد هايياز فناور

)، جاللی فراهانی 1394ن ()، فراهانی و همکارا1394کاشف ()، 2007گرینت جان و همکاران (ي هاپژوهش

ینه بودن ساخت پرهزکه همگی بر  ست) همسو1392و سجادي ( )1393( بریمانی و همکار )،1393(

 1توماس). 34،33،22،16،6،3( گذاري بیشتر تأکید دارندیهسرمااماکن ورزشی مدرن و ضرورت حمایت و 

 جهینت نیبه ا »یورزش هايیوماستاد یطیمحیستاثرات ز یبررس«عنوان با  یدر پژوهش، )2014همکار (و 

 طیتا سازگار با مح رساندیم ياریتنها به جامعه نه ،سبز هاييدر فناور گذاريیهکه سرما افتندیدست 

رو دالیل ینازا ).35کند (یکمک م زین یسبز به اقتصاد محل يهاشغل جادیا قیباشد، بلکه از طر ستیز

به لحاظ تعداد و تنوع کاربران و به ي دیگر این است که هامؤلفهبودن این مؤلفه نسبت به  ترمهماحتمالی 

 به و است معماريمقولۀ  در خاص يهاسازه جزو کنند،یم استفادهها سازه این از کهلحاظ اجتماعی 

تفاوت  رسدینظر مبه .گیردیم قرار ینهپرهز يهاسازه جزو مالی منابع و ساخت ینۀهز نظر از دلیل همین

واضح است که طرح  .شودها، از منابع مالی شروع میاحداث ورزشگاه ۀها در زمینبین ما و اروپایی

هاي هنگفتی را براي ساخت هاي فاحشی دارد. آنها هزینههاي اروپایی تفاوتهاي ما با طرحاستادیوم

 200 حدود ،ادیوم خانگی یوونتوس که ساخت آن سه سال طول کشیدهکنند. مثالً استاستادیوم صرف می

ظرف مدت  ،میلیون دالر هزینه داشته است که البته آنها با توجه به شرایط اقتصادي مناسبی که دارند

                                                           
1. Thomas  
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در ایران  ؛متفاوت است اوضاع کامالً در کشور ماکنند. اما ها را جبران میسال این هزینه چهارتا سه 

ها شده خیر افتادن افتتاح پروژهأبه ت سببدست و پاي پیمانکاران را بسته و همین مشکل  مشکالت مالی

سالیان گذشته ارتقا در شرایط حاضر وضعیت تخصیص اعتبارات ورزشی نسبت به  رسدیمنظر بهاست. 

 سایر ،نقش جهان که طوالنی شدن افتتاح آن شرایط پیچیده و بغرنجی دارد ةغیر از پروژو به یافته است

 يهزار نفر 15یک استادیوم  ،موقع آماده شودشود. اگر منابع مالی بهتري آماده میها در زمان کوتاهپروژه

. در سال هم برسدده طی مدت دو سال ساخته خواهد شد، در غیر این صورت این زمان ممکن است به 

تمام ورزشی در سطح کشور یمهن پروژة 4000و بنا به گفتۀ وزیر وقت ورزش و جوانان بیش از 1395سال 

). این در شرایطی است 36ي را ندارند (برداربهرهدلیل نبود اعتبارات، قابلیت اتمام و داریم که همگی به

هاي مدرن يفناوردلیل استفاده از یۀ باالتر را بهاولینۀ هزدرصد  20که عمالً ساخت اماکن ورزشی سبز 

عمرانی ناچیز، وزارت ورزش پاسخگوي برآورده  بودجۀونی و با طلبد. باید پذیرفت که در شرایط کنیم

نیست و همین امر از موانع جدي پیش روي ساخت اماکن ورزشی سبز  هاپروژهکردن حجم عظیم این 

هاي ینههزهاي بسیار زیادي مازاد بر ینههزبوده است. ساخت مکان ورزشی جدید و دوستدار محیط زیست 

اي است و داشتن درك بسیار پیچیده معادلۀگذاري ثابت یهسرما. مقدار ساخت ساختمان خواهد داشت

یزي درست و جلب حامیان ربرنامههاي کلیدي امري ضروري است که در این زمینه باید با ینههزدرست از 

مالی براي ساخت چنین اماکنی اقدامات جدي صورت گیرد. کمترین وزن نسبی زیرمعیارهاي عامل 

محصوالت و  يدولت بر رو ياز سو یطیمحیستز هايیاتعدم اعمال مال« مؤلفۀه اقتصادي مربوط ب

 یمثل ساخت اماکن ورزش ییربنازی امور درکردن آنها  نهیو هز ستیز طیبه مح رسانیبآس داتیتول

مانع در طراحی و ساخت اماکن ورزشی  عنوانبهبوده است. این مؤلفه هم نقش مهمی ) 078/0» (سبز

از خبرگان اولویت آخر را به خود اختصاص  آمدهدستبهی در شاخص اقتصادي طبق نتایج سبز دارد، ول

). 9،37یست (ن) همسو 1394) و شعبانی و همکاران (1392داده است که با نتایج کرباسی و همکاران (

 توسعۀي سبز براي حرکت به سمت هاساختمانمفهوم «)، در تحقیقی با عنوان 2016و همکاران ( 1جیها

سازي یادهپدریافتند که درمان مؤثر این است که به توسعه و » پایدار شهري و عالج براي گرمایش جهانی

هاي قانونی یتحماپرداخته شود که این امر مستلزم  وسازساخت حوزةروش سازگار با محیط زیست در 

ي دیگر هامؤلفهسبت به ینکه این مؤلفه کمترین ارجحیت را نااز دالیل احتمالی ). 9از سوي دولت است (
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در عامل اقتصادي به خود اختصاص داده است، این است که فرهنگ مالیاتی در کشور ما بسیار ضعیف 

هاي نادرست مالیاتی و فرارهاي مالیاتی حتی در مشاغل عادي هنوز دولت به یرساختزدلیل است و به

هاي یاتمالرفته است. باید پذیرفت امروزه ن کنندهآلودهها براي مشاغل و صنایع یاتمالسمت این نوع از 

ي زیربنایی را هاطرحیافته بخش عظیمی از منابع مالی براي اجراي توسعهیطی در کشورهاي محیستز

 کند.یمتأمین 

بندي یتاولودر مورد موانع اجرایی طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز،  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

با » هاطرح انیدانشگاه و مجر نیعدم تعامل الزم ب« مؤلفۀاین عامل نشان داد، زیرمعیارهاي مربوط به 

و همکاران  1ي هاواردهاپژوهشداراي بیشترین اهمیت است که با نتایج  )303/0(باالترین وزن نسبی 

) و شفیعی 1391)، شفیعی و همکاران (1391)، فیض و همکار (1394)، بوژمهرانی و همکار (2013(

اجرایی دولت و توجه به لزوم  بدنۀکه همگی بر اهمیت تعامل بین دانشگاه، صنعت و  ست) همسو1384(

بودن این مؤلفه نسبت  ترمهمرو دالیل احتمالی ینازا). 38،31،28-40ي کاربردي تأکید دارند (هاپژوهش

عنوان بسترساز یافت که منکر نقش دولت به توانیم را امروزه کمتر کسیي دیگر این است که هامؤلفهبه 

ارتباط مابین باشد.  یجادکنندةدانشگاه (بخش تولید علم) و صنعت (بخش تولید ثروت) و ا کنندهیتو هدا

محصوالت و خدمات  ۀمطرح است و ارائ» ییدارا«نیز یک  ارزشمند و استراتژیک و» منبعی«عنوان دانش به

 مناسب و اقتصادي، بدون مدیریت و استفادة صحیح از این منبع ارزشمند، امري سخت و بعضاً یفیتک با

ناممکن است. بحث ارتباط دانشگاه و صنعت از دیرباز در بسیاري از کشورها، مطرح بوده است. برخی 

ر صنعتی و دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممکن تبیین، طراحی و به اجرا کشورها بنا به نیاز و ساختا

همچون ایران علت پیچیدگی موضوع، استقرار چنین ارتباطی در بسیاري از کشورها اند. اما بهدرآورده

همچنان با مشکالت فراوانی مواجه هاي نو يفناوراز  استفادهدر طراحی و ساخت اماکن ورزشی و  باألخص

آفرین اصلی تحوالت خواهد بود و کانون اصلی تربیت نیروي سوم نقش ةتردید دانشگاه در هزاریاست. ب

لحظه در  تواند هرهاي نو میها و اندیشهاست که با برخورداري از ایده یدهدانسانی متخصص و آموزش

کار و صنعت نیز با بهد کننیروي نوینی را تزریق  ،به رشد دارد هاي حیاتی جامعه که حرکت روشریان

در  توسعۀ اقتصادي و پیشرفت جامعه را محقق سازد. ۀتواند اندیشهاي نوظهور دانشگاهیان میبستن ایده

اغلب اي شکل نگرفته و با توجه به ساختار دانشگاه که طور ریشهکشور ما ارتباط دانشگاه و صنعت به
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 رد،یز ساختار صنعت که شکل وارداتی و مونتاژ دااند و نهاي آموزشی سامان داده شدهمبتنی بر فعالیت

ها و گیري دانشگاهبر آنکه در مقایسه با کشورهاي صنعتی که شکلاین ارتباط ضعیف بوده است. افزون

گردد، دانشگاه هاي دور برمیو بسترهاي تاریخی ارتباط دانشگاه و صنعت به سال رددا یطوالن ۀصنایع سابق

و از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیستند. با این حال موضوع ارتباط دانشگاه و صنایع ما جوان هستند 

ها و مدیریت سازمانی هاي آموزش و تحقیقات در دانشگاهاساسی در بهبود شیوه يعنوان راهبردو صنعت به

رسد یمنظر به یک کشور داشته باشد. ۀجانبهمه ۀدر توسع يتواند نقش مؤثرهاي صنعتی میو فعالیت

 طراحی پایدار حوزةورزشی و در -ي عمرانیهاطرح حوزةدر  عامل اصلی ارتباط بین صنعت و دانشگاه،

 ورزش مغفول مانده است.  حوزةیکدیگر باشد که در داشتن شناخت کافی متقابل و تقویت حس اعتماد به 

اید پایدار و سبز باشد، ینکه یک مکان تا چه اندازه باگیري در مورد یمتصمتوان گفت یمکلی  طوربه

هاي مربوط به زمان و بودجه بستگی دارد. بهتر یتمحدودي مدنظر سازندگان و مسئوالن و نیز هاارزشبه 

ها درنظر یتاولوو  هاشاخصهاي دقیقی انجام گیرد و اهداف، یلتحلیزي و طراحی، ربرنامهاست در مراحل 

سازي استفاده از ینهبهمحیطی و یستزهاي یانبنوجه به هاي نو، تيانرژگرفته شود. استفاده از منابع 

امور مورد توجه مسئوالن و مدیران ساخت اماکن ورزشی قرار گیرد. در ادامه  سرلوحۀمنابع انرژي باید در 

 شود:یمینۀ تأثیرگذارترین عوامل و معیارها ارائه زمنتایج تحقیق، پیشنهادهایی در  براساس

ینۀ طراحی زمبنیان در هاي دانشینهزمینکه ضعف ااز عامل شناختی و  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

ي هاشرکتیري گشکلشود به یمو ساخت اماکن ورزشی سبز داراي بیشترین اهمیت بود، پیشنهاد 

پویا و کاربردي و برقراري دیپلماسی فناوري در طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز  صورتبهبنیان دانش

 ویژه مبذول شود. توجه و ارزش

شود یماز عامل مدیریتی و نبود استاندارد ملی اماکن ورزشی پیشنهاد  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

وزارت ورزش و جوانان با همکاري شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کارگروهی را متشکل از تمامی 

پایدار اماکن ورزشی این سند ملی را تدوین خبرگان در این زمینه تشکیل دهد و با نگاهی ویژه به طراحی 

 و تصویب نماید.

از عامل اقتصادي و پرهزینه بودن ساخت اماکن ورزشی سبز پیشنهاد  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

گذاران خارجی براي طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز در قالب قراردادهاي معقول و یهسرماشود از یم

 ته شود. شده بهره گرفکارشناسی
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Abstract      
The purpose of this recent research was study of barriers of constructive and 
designing green sport facilities from expertise's point of view. This research 
based on its objective, is functional and regarding the research method is 
descriptive. The study population comprised of experts that are thoughtful in 
this field of research. Due to nature of research sample, AHP, applied just 
purposeful and 15 people were selected. in order to collect data such as field 
research based on interview and questionnaires about pairwise comparisons. 
To analyze quantitative and quantitative data at the same time, AHP and 
expert choice software were applied. Inconsistency rate index was less than 
one percent. The results of AHP technique determine that “the loss of 
knowledge-based fields” as the most important cognitive factor with relative 
weight of (0/267) has a first priority, “the lack of a national standard for sport 
complexes” with relative weight of (0/231) has the  first priority in managerial 
factors, “lack of required interaction between the University and Project 
Managers” with the relative weight of (0/303) has the  first priority in 
executive factors, and “costly construction and maintenance” with relative 
weight of (0/239) has the  first priority in economic factors.  
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