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Abstract 
 

The human environment has been exposed to the most unprecedented damage since the twentieth 

century due to the rapid industrial development around the world. The Aim of this study is to realize urban 

environmentally friendly behaviors in sports from the perspective of managers and organizers of sport events. 

In this research, the we tried to design a model for holding environmentally friendly sport events in Iran. In 

order to collect data, a 4-part researcher-made questionnaire consisting of 40 questions was used. Formal and 

content validities were confirmed by experts, and reliability was calculated 0.83 out of 1, using Cronbach's 

alpha test. The statistical sample of the study consisted of managers and organizers of sport events in ten 

provinces (Tehran, Alborz, Isfahan, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Khuzestan, Khorasan Razavi, 

Kurdistan, Lorestan and Kermanshah). After distributing the questionnaires, 254 questionnaires were 

returned. Research data analysis was performed using AMOS and SPSS-19 software. Pearson correlation 

coefficient and path analysis statistical tests were used to test the hypotheses and bootstrap method was used 

to test the indirect relationships. The results showed that the three factors of environmental awareness, 

perception of environmental effects and intention to support green sport events affect the actual 

environmentally friendly behavior. The results also showed that the variable of intention to support green 

sport events acts as a mediating variable and a measure of the effect of environmental awareness and 

perception on the actual environmentally friendly behavior resulting from the intention to support green 

sporting events. According to the proposed research model, the environmentally friendly behaviors of 

organizers and managers of sporting events and their intention to support green sporting events are greatly 

influenced by their awareness and perception of environmental issues. It seems that understanding the basic 

factors influencing the real and supportive behaviors of people in green sports is necessary to promote 

environmental behavior. 
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 چکیده

 سراسر در صنعتی توسعه سرعت دلیل به آسیب ها ترین بی سابقه معرض در بدین سو بیستم قرن از بشری زیست محیط

ران و برگزارکنندگان زیست شهری در ورزش از نظر مدیهدف از پژوهش حاضر، تحقق رفتارهای دوستدار محیط .است بوده جهان

طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست  رویدادهای ورزشی است. .محقق در این تحقیق به دنبال

سؤال استفاده گردید. روایی صوری و  44بخشی مشتمل بر 4ساخته ها از پرسشنامه محققآوری دادهبه منظور جمع  در ایران است.

گزارش شد. نمونه آماری تحقیق  38/4ظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محتوایی با ن

اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان،  البرز، )تهران،را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان 

گردید. پرسشنامه عودت  254ها درنهایت دادند. پس از توزیع پرسشنامهتشکیل می(رستان وکرمانشاهخراسان رضوی، کردستان، ل

های آماری  ها از آزمونانجام گرفت. جهت آزمون فرضیه SPSS-19 و   AMOS های پژوهش بااستفاده از نرم افزارهای  تحلیل داده

استفاده شد. نتایج  استراپاز روش بوت ای( نیزغیرمستقیم )واسطهروابط جهت آزمودن ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و 

محیطی و قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بر رفتار واقعی محیطی، ادراک اثرات زیستنشان داد که سه عامل آگاهی زیست

 میانجی متغیر بعنوان ای ورزشی سبزقصد حمایت از رویداده متغیرزیست اثرگذار هستند. نتایج همچنین نشان داد که دوستدار محیط

قصد حمایت از  از ناشی زیسترفتار واقعی دوستدار محیط بر محیطیآگاهی و ادراک زیست تأثیر از میزانی و کندیم ش نق ایفای

های زیست برگزارکنندگان و مدیران رویدادبراساس مدل پیشنهادی پژوهش، رفتارهای دوستدار محیط .است رویدادهای ورزشی سبز

محیطی است. به نظر ورزشی و قصد حمایت آنان از رویدادهای ورزشی سبز تاحد زیادی تحت تأثیر آگاهی و ادراک آنها از مسائل زیست

محیطی ضروری رسد که درک عوامل اساسی اثرگذار بر رفتارهای واقعی و حمایتگرانه افراد از ورزش سبز برای ارتقای رفتار زیستمی

 است.
 

زیست، استان ورزشی، رفتار دوستدار محیط رویدادهای محیطی،زیست ادراک اثرات محیطی،زیست آگاهی ها:کلید واژه 

 های کشور.
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 هألمقدمه و بیان مس
 بشر ساخت نیز و طبیعی عناصر شامل و کند می احاطه را ارگانیسم یک که است چیزی هر شامل زیست محیط 

 خود زیست محیط با همواره دهند، می تشکیل را جهانی اکوسیستم که دیگر انوریج های گونه همه همانند ها انسان. شود می

 ای مالحظه قابل تأثیر تواند می که است موجودی تنها انسان حال، این با. کنند می ایجاد تغییر آن در حدی تا و دارند تعامل

 اند بریده را جنگل درختان کشاورزان گذاشته، رتأثی گیاهان و حیوانات بر آتش تاکنون باستان زمان از. بگذارد اکوسیستم بر

 در زمین امروز. اند کرده خیزحاصل را خشک های زمین نخستین شهروندان و اند کرده اهلی را خاصی حیوانی های گونه و

 فسیلی های سوخت به وابسته صنعتی جوامع توسعه با ترکیب در جمعیت سریع رشد. است بزرگ تغییر یک تجربه حال

زیست مانند تغییر اقلیم تنها با  تأثیرات مخرب انسان بر محیطزیادی شدت بخشیده است.  را با شتاب زیست محیط تخریب

تک افراد سبک  های بزرگ قابل پیشگیری نیست، بلکه باید تک ها و شرکت ها، قوانین و مقررات توسط دولت تغییر سیاست

یا « تواند ایجاد کند؟ ک نفر هستم مگر یک نفر چقدر تغییر میمن فقط ی»هایی نظیر  زندگی خود را تغییر دهند. صحبت

باید تغییر کند. اگرچه « کند؟ چرا دولت کاری نمی»که  یا این« دهند؟ چرا سایر مردم سبک زندگی خود را تغییر نمی»

که این تغییرات در سطح  تغییرات کوچک در سبک زندگی یک فرد ممکن است کوچک و جزئی برسند ولی هنگامی

 تواند یک تغییر بزرگ ایجاد کند. ها می گیرند تأثیرات تجمعی آن ای یا ملی انجام می منطقه

زیست داشته باشد. های دیگر انسان ممکن است آثار مفید یا مضری برای محیط ورزش نیز مانند بسیاری فعالیت 

 منابع مصرف نوری، آلودگی وتی،ص آلودگی ها،آب آلودگی گذارد: می تأثیر زیستمحیط بر ورزش به اشکال مختلفی

 زباله ریختن خاک، فرسایش خاک، آلودگی اوزن، الیه تخریب های، گلخانه گازهای تولید طبیعی، منابع مصرف تجدیدپذیر،

این امر پذیرفته شده که رویدادهای ورزشی . (1،2414جونز)غذا  تهیه خدمات از زباله تولید و کاغذ مصرف زیست،محیط در

 سبب ورزشی بزرگ رویدادهای (. بطورکلی2،2411زیست داشته باشند )بابیاک و ترندافیلوواثار زیادی بر محیطتوانند آمی

شوند  مختلفی برگزار می در سطوح ورزشی رویدادهای. شوند می ای گلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف چشمگیر افزایش

تاحد  زیستشدت تأثیر ورزش بر محیط و المپیک( و میزان های بازی مانند عظیم رویدادهای تا محلی های رقابت ) از

  .(8،2414)مایر دارد بستگی رویداد اندازه و ورزش نوع به زیادی

عنوان سومین رکن به همراه  به 1111زیست در سال  محیطدارند.  یکدیگر با نزدیکی ارتباط زیست محیط ورزش و

عنوان یک حکم توسط کمیته  های سبز درنهایت به (. مفهوم بازی4،2441ورزش و فرهنگ به جنبش المپیک اضافه شد )بیر

و  5قرار گرفت )چان مدنظرهای المپیک  یبازبخشی از  عنوان به 2444د و از سال ابالغ ش( I0C)المللی المپیک  بین

-ل زیستمسائ تا شد تالش و دادند سبزهای  بازی که به آن لقب 2444 سیدنی المپیکهای  بازی (. در2441همکاران،

مدنظر قرار پسماندها  مدیریت و غذا تهیه انتقال، و نقل اماکن، ساخت طراحی، جمله از ها یهای باز جنبه همه محیطی در

 (. 1814فراهانی و شعبانی مقدم،) گیرد

شوند، ولی عملکرد  زیست قلمداد نمیکنندۀ محیطهای آلوده های ورزشی معموالً به عنوان سازمان اگرچه سازمان

زیست داشته باشد. های ورزشی، تماشاگران، مدیران و سازندگان تجهیزات ورزشی ممکن است آثار مختلفی بر محیطتیم

اند و به مواردی نظیر  زیست تأکید کرده دهندگان رویداد بر حفظ محیط برخی تحقیقات بر چگونگی اثرگذاری سازمان

                                                           
1. Jones 

2. Babiak & Trendafilova 

3. Mair  

4. Beyer 

5. Chan 
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ها  توسعه استراتژی های ورزشی درحال (. امروزه سازمان1،2414اند )مورفی کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت پرداخته

اگرچه تصمیم به (. 2،2414هایی برای افزایش رفتارهای پایدار در بین تماشاگران ورزش هستند )کلیسون و کیم و کمپین

اران به تمرین، که تعداد انبوهی از ورزشکزیست ندارد، ولی هنگامیفعالیت ورزشی در وهله اول تأثیر چندانی بر محیط

تر خواهد بود و ممکن است  پردازند، تأثیر آن ملموس رقابت، سفر برای شرکت در مسابقات یا تأمین تجهیزات ورزشی می

، 8اکسیدکربن، تولید زباله، آلودگی هوا و... را بدنبال داشته باشد )کلیسون و موندلوپیامدهای زیادی از قبیل تولید دی

2412.) 

زیست  رفتار مسئوالنه در قبال محیط .داشته باشد زیستبر محیطتواند تأثیر قابل توجهی  می افرادرفتار نوع 

محیطی، نگرش، تعهد، باور، اخالق، احساسات، دانش،  ساختاری چندبعدی دارد و عوامل متعددی نظیر آگاهی زیست

؛ 4،2441ارند )گیلوانی و اسکوپیلیتیگذ محیطی، شخصیت و زمینه اجتماعی بر آن تأثیر می های جهانی، نگرش زیست ارزش

عنوان اولین مؤلفه کلیدی درک علل و تأثیرات  محیطی به (. آگاهی زیست1،2441سیاگرت و ایوانز ؛ وینکل،5،2441گونتر

است که به شناخت  محیطی واژه جامعی (. آگاهی زیست3،2412شود )کاسپر و پفالمحیطی شناخته می مسائل زیست

پردازد. آگاهی  زیست طبیعی می های تکنولوژیک و اجتماعی کنونی( بر محیط انسان )و پیشرفتاثرات مخرب اقدامات 

اند که آگاهی/  شود. بسیاری از تحقیقات نشان داده کار برده می به« محیطی نگرانی زیست»محیطی اغلب مترادف با  زیست

که فردی دارای آگاهی کافی باشد گام  نگامیزیست است. ه نیاز انجام اقدامات دوستدار محیط محیطی پیش نگرانی زیست

گیری نیازمند قصد حمایت و اقدام است. قصد  بعدی این است که تصمیم بگیرد آن را به رفتار تبدیل کند این تصمیم

(. افرادی که تصمیم 3،2444زیست دارد )استاتس، هارلند و ویلکی رفتاری رابطه معناداری با رفتارهای دوستدار محیط

کارتی و  هایی را ایجاد کند. مک تواند تفاوت زیست کمک کنند باید ادراک نمایند که اقداماتشان می به حفظ محیط گیرند می

کنند بر این  زیست را خریداری می ( در تحقیق خود نتیجه گرفتند که کسانی که محصوالت دوستدار محیط2441) 1شروم

در سوی  زیست هم پایبند هستند. ارهای مسئوالنه در قبال محیطاست و به سایر رفت عقیده هستند که بازیافت کار مهمی

توانند نقش مؤثرتری در ترغیب سایرین به انجام رفتارهای دوستدار گیری قرار دارند میدیگر، افرادی که در جایگاه تصمیم

 زیست داشته باشند. محیط

دادن سایرین به سمت حفظ  قهای اصلی سو محیطی یکی از شاخص تعهد مدیران به انجام اقدامات زیست

(. 2441، 14لی و رهی)محیطی آنان تأثیر بگذارد  های زیست تواند بر واکنش شود و این موضوع می زیست محسوب می محیط

محیطی  نیاز یک استراتژی موفق زیست محیطی پیش اند که تعهد مدیران به انجام اقدامات زیست برخی تحقیقات نشان داده

( با بررسی ارتباط بین تعهد مدیران و برخی نیروهای بیرونی و درونی و 2448و همکاران ) بارنجی (.11،2441است )بارنجی

ها در مشاغل مختلف دریافتند که تعهد مدیران عالی تأثیر مثبتی بر هم  محیطی شرکت های زیست تأثیر آن بر استراتژی

محیطی  های زیست هم با بررسی نگرش( 2443) 12محیطی دارد. تحقیق زچنتکه گیری و هم استراتژی زیست جهت

                                                           
1. Murphy 

2. Kellison & Kim 

3. Mondello 

4. Giuliani & Scopelliti 

5. Günther 

6. Winkel, Seagert & Evans 

7. Casper & Pfahl 
8. Staats, Harland & Wilke 

9. McCarty & Shrum 

10. Lee & Rhee 

11. Barnerjee 

12. Tzschentke 
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محیطی بیشتری دارند از انگیزه اخالقی بیشتری برای  های زیست های کوچک اروپایی نشان داد که مدیرانی که دغدغه هتل

 زیست برخوردارند.  حفظ محیط

باشد، از نظر تواند مثبت یا منفی  شود. این آثار می پردازد تأثیری بر محیط گذاشته می هر فردی که به ورزش می

ترین اشکالی که ورزش بر محیط تأثیر  گستره و اندازه متفاوت باشد و در یکی از دو شکل مستقیم یا غیرمستقیم باشد. رایج

گذارد عبارتند از: تخریب محیط زیست، مصرف منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، ایجاد آلودگی )هوا، آّب، خاک، صوتی،  می

( . در تحقیق حاضر قصد داریم تا با بررسی نگرش مدیران 2441، 1ولید زباله )چرنوشنکوتشعشع(، فرسودگی خاک و ت

های کنترل آثار منفی برگزاری این رویدادها بر محیط زیست را  برگزاری رویدادهای ورزشی نسبت به محیط زیست، روش

 :که سواالت است این به پاسخگویی پی در پژوهش شناسایی کنیم.این

 محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟گاهی از مسائل زیستآیا بین سطح آ

 محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟ آیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیست

رزشی رابطه وجود کننده در رویدادهای ومحیطی با رفتار واقعی مصرفآیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست

 دارد؟

کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود محیطی با رفتار واقعی مصرفآیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیست

 دارد؟

گری قصد محیطی با میانجیمحیطی و سطح ادراک از تأثیرات زیستآیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست

 های ورزشی رابطه وجود دارد؟رفتاری با رفتار واقعی مصرف کننده در رویداد
 

 و جزئی ف کلیاهدا
محیطی و قصد رفتاری حمایت، با رفتار محیطی، ادراک از تأثیرات زیستتعیین رابطه آگاهی زیستهدف کلی: 

 .واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی

 

 جزئیاهداف 

 ویدادهای ورزشیمحیطی با قصد رفتاری حمایت از رتعیین رابطه سطح آگاهی از مسائل زیست

 محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشیتعیین رابطه سطح ادراک از تأثیرات زیست

 محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهایتعیین رابطه سطح آگاهی از مسائل زیست

 ادهای ورزشیمحیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدتعیین رابطه سطح ادراک از تأثیرات زیست

گری قصد رفتاری محیطی با میانجیمحیطی و سطح ادراک از تأثیرات زیستتعیین سطح آگاهی از مسائل زیست

 کننده در رویدادهای ورزشیبا رفتار واقعی مصرف

 

 مبانی نظری

 محیطیمدیریت زیست 

 قیاز طر یطیمحتسیو حل نمودن مسائل ز یریشگیپ یبرا ای رشتهچند  ندیفرا کی یطیمحستیز تیریمد

                                                           
1.  Chernushenko 
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این فرایند شامل شناسایی اهداف و (. 2418و همکاران،  1لوواینظارت و عمل کارآمد است )ترنداف ،یزیپژوهش، طرح ر

 شود؛ قلمروی این فرایند از نظر زمانی و نیز فضایی دارای تنوع است. ها می تدوین وسایل دستیابی به آن

 

 زیست محیط

 یکیزیاز عوامل ف یا مجموعه. شود یدارد گفته م انیجر یها زندگ که در آن هاییحیطه مبه هم ستیزطیمح

 ریو بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأث دهند یم لیرا تشک ستیزطیو موجودات زنده که با هم در کنش هستند مح یخارج

 یا م است که شامل مجموعهمتفاوت در عل یهااز دانش یبیعبارت ترک ستیزطیمح(. 1812)اسدی و همکاران،  گذارند یم

 ریگونه تأث ایفرد  کی ی( است که بر زندگییایمیش ،یکیزی)ف یستیزریو غ ستیزطیدر قالب مح یطیو مح یستیاز عوامل ز

را  ستیزطیمح توان یو م شود یمرتبط م او یها تیغالباً به انسان و فعا فیتعر نی. امروزه اردیپذ یم ریو از آن تأث گذارد یم

 کنند یکه انسان را احاطه م ره،یو غ اهانیهمچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گ ن،زمی کره یعیاز عوامل طب یا مجموعه

 .خالصه کرد

 

 سیستم مدیریت محیطی

، 2دار محیطی یک سازمان است )برادیکردن آثار معنیاین سیستم یک چارچوب ساختارمند برای مدیریت

ای که یک سازمان بر محیط دارد و  یطی با چگونگی مدیریت آثار بالقوه(. به عبارت دیگر، سیستم مدیریت مح2445

های مرتبط با اعمال آن سر و کار دارد. هدف اصلی این سیستم دستیابی به پیشرفت ممتد عملکرد محیطی است  جنبه

 (.2445)برادی، 

 

 ردپای بوم شناختی

نشگاه کاردیف این مفهوم را به عنوان روشی است. آندریا کالین و همکارانش در دا 8شناختیمفهوم ردپای بوم

برای تعیین میزان آثاری که یک رویداد ورزشی بر محیط دارد مطرح کردند. این ابزار شامل انتقال انرژی و منابع مورد 

-(. کالین از ردپای بوم2445، 4شود)کاپلی فرضی مورد نیاز برای حمایت از آن منابع می استفاده در یک رویداد به زمینه

های جایگزین استفاده  شناختی برای محاسبه اثر محیطی رویدادهای مختلف و مقایسه ردپاهای آنها در سناریوها و موقعیت

کرده است. برای مثال، مشخص شد که ردپای فینال جام اتحادیه فوتبال انگلستان هشت برابر بیشتر از زمانی است که همه 

 (.2445کردند )کاپلی،  از تلویزیون مشاهده میماندند و مسابقه را  طرفداران در خانه می

 

 محیطی آگاهی زیست

سازگان محیطی را توانایی فرد در درک و ارزیابی تأثیرگذاری جامعه بر بومآگاهی زیست 5گامبرون و سویتزکی

وجود آمدن زیست و منشأ به کنند، به صورتی که این آگاهی در قالب درک مسائل مربوط به محیط اکوسیستم( تعریف می)

 (.2443، 1شود )صالحی گر می ها و پیامدهای ناشی از آن مسائل جلوه آن
 

                                                           
1. Trendafilova 

2 . Brady 

3- Ecological Footprint 

4. Copley 

5. Gambrone & Swietski 

6 . Salehi 
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 رویداد ورزشی

ای از افراد ورزشی و حامیان آنها برای شرکت در  یافتهتواند به عنوان گردهمایی سازمان یک رویداد ورزشی می

های  اشی از یک ورزش خاص را از جنبهتوانند آثار محیطی ن های ورزشی تعریف شود؛ چنین رویدادهایی می فعالیت

گوناگون تحت تأثیر قرار دهند. اول اینکه، رویدادهای ورزشی به طور کلی عده زیادی را در محلی خاص و طی یک دوره 

های ورزشی مختلف را در یک محل خاص و طی یک زمان  کنند؛ دوم، این رویدادها فعالیت زمانی کوتاه دور هم جمع می

توانند موجب آثار محیطی غیر مستقیمی شوند که موجب آثار  آورند؛ و سوم اینکه این رویدادها می یکوتاه گرد هم م

توانند شامل یک ورزش شوند  محیطی غیرمستقیم گردند که اغلب به آثار ناشی از گردشگری شبیه است. رویدادها می

های المپیک(؛ گستره رویدادهای ورزشی  ند )مانند بازیای باش رشته توانند رویدادهای چند )مانند یک مسابقه فوتبال( یا می

توانند تعداد متفاوتی از رقابت کنندگان و  ای، ملی یا جهانی باشند می توانند محلی، ناحیه ها می تواند متفاوت باشد؛ آن می

 حامیان را از مناطق محلی گرفته تا سطح جهان جذب کنند.

 

 پژوهشپیشینه 

 زیر موارد شامل کشور از خارج و داخل در ورزش زیست و محیط موضوع با مرتبط فتهگر انجام تحقیقات از جمله

 :باشدمی

به این نتیجه رسید « محیطی در ایرانمطالعه نقطه نظرات و رفتارهای زیست»( تحقیقی با عنوان 1833صالحی )

نی که افراد نسل قدیم با نسل دهند. بدین مع محیطی متفاوتی را نشان میی سنی مختلف، رفتارهای زیستها گروهکه 

کنند. از نقطه نظر آموزش و تحصیالت، ایران هیچ سرفصل آموزشی  محیطی بیشتری حمایت میجدید از رفتارهای زیست

محیطی در آموزش خود از دبستان گرفته تا دانشگاه ندارند لذا عاقالنه نیست اگر انتظار به نام آموزش رفتارهای زیست

های این تحقیق بیانگر آن است که بین میزان  افتهی ی متفاوتی از افراد تحصیل کرده داشته باشیم.محیطرفتارهای زیست

 محیطی ارتباط منفی وجود دارد.درآمد افراد و رفتارهای زیست

ی ها دانشگاهمحیطی اساتید نامه خود با عنوان بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست ( در پایان1831یزدی )

زیست برخوردارند و میزان ن نشان داد که اساتید از میزان آگاهی، نگرش و رفتار نسبتاً مناسبی نسبت به محیطشهر تهرا

محیطی اساتید نیز در نوع رفتارهای محیطی دارد. همچنین گرایش زیستی در تعیین نگرش زیستا عمدهآگاهی نقش 

د مرد از میزان آگاهی بیشتری نسبت به اساتید زن برخوردار ها تأثیرگذار است، نتایج بیانگر این مطلب بود که اساتی آن

زیست در مقایسه با اساتید مرد برخوردار ی نسبت به محیطتر حیصحو رفتار  تر مثبتهستند ولی اساتید زن از نگرش 

 .باشند یم

ام داده بود آموزان انج محیطی دانشو رفتارهای زیست ( در پژوهشی که با عنوان نگرش و آگاهی1812امامقلی )

. عالوه اند بودهزیست دارای رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیط آموزان دانشدرصد از  13به این نتیجه رسید که نزدیک به 

 آموزان دانشدرصد  55مورد مطالعه است، نزدیک به  آموزان دانشمحیطی بر این، نتایج حاکی از باال بودن آگاهی زیست

محور بیشترین تأثیر را بر قی دارای نگرش تکنو محور بودند و از این میان نگرش زیستمحور و مابدارای نگرش زیست

محیطی است، همچنین نتایج نشان داد که بین قوی برای رفتارهای زیست کنندهی نیب شیپمحیطی دارد و رفتارهای زیست

 ضعیفی وجود دارد. رابطهآگاهی و رفتارهای زیست محیطی 
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محیطی و محیطی و نگرش زیستکه دانش زیست دهد یم( نشان 2412)1همکارانمطالعة می اوج لینگ و 

فشارهای دولتی تأثیرات قابل توجهی بر قصد و نیت خرید سبز در میان مصرف کنندگان مالزیایی دارد، اما در مقابل بین 

 محیطی و قصد خرید سبز رابطة معنی داری وجود ندارد.برچسب زیست

ین پرسش پرداخت که مشارکت رویدادهای ورزشی در ایجاد یک میراث سبز تا په اندازه ( به ا2418) 2بار پریوس

محیطی دامنه وسیعی را شامل های سبز و زیست واقع بینانه است. او در ارزیابی خود اظهار داشت که محتوای برنامه

ونقل عمومی را در بر حمل کاهش تولید کربن تا استفاده از انرژی خورشیدی برای مواردی زیادی چون، شود که می

شود که  محیطی رویدادهای ورزشی هنگامی برداشته میگیرد. او پیشنهاد کرد که اولین گام برای برگزاری زیست می

های خود  زیست را به عنوان یک استراتژیک در برنامهمسئوالن مدیریت و برگزاری رویدادهای بین المللی ورزشی، محیط

زیست به عنوان یک پیش شرط نامزدهای میزبانی رویدادهای ورزشی ناگزیر ی شدن محیطبگنجانند. در صورت الزام

، پیشنهاد کرد که گام 2418محیطی را از همان آغاز پیشنهاد مد نظر قرار دهند. پریوس های مناسب زیست شوند برنامه می

شود. بنابراین تا زمانی که  نامزدها اجرا می ها و تعهدات دوم در ارتقا یک رویداد ورزشی سبز اطمینان از این است که، قول

در نظر گرفته نشود یا یک کمیته برای آن تشکیل  محیطی توسط مسئوالن به شکل الزام آور و قابل پایشمسائل زیست

 نشود تغیری رخ نخواهد داد.

محیطی های زیست اجتماعی و اقتصادی و انگیزش محیطی،( به بررسی منافع زیست2414) 8کلینسون وکیم

محیطی در میان ای بر افزایش آگاهی زیست ای ورزشی تأکید ویژه های حرفه ها دریافتند که سازمانن پرداختند. آ

 تماشاگران و همچنین جذب مشتریان جدید دارند.

های سبز پرداختند.  کننده پول به استادیوم( به بررسی عوامل مربوط با نیت افراد اهدا2415و همکاران ) 4جین

ها پیشی بگیرد فرد یا ذینفع نگرش مثبتی نسبت به  ساس نظریه تبادل اجتماعی هنگامی که منافع ادراک شده از هزینهبرا

دهی به پارکینگ و محل کند. اهداکنندگان ورزشی در صورت کسب تخفیف مالیاتی اولویت یک مورد خاص پیدا می

نظر از انگیزش کنند. صرف گیزه بیشتری برای این کار پیدا میای ان نشستن و ایجاد تخفیف در قراردادهای اجتماعی و حرفه

های سبز اهمیت زیادی دارند. جین و  از استادیوم کنندگان مالیهای اصلی حمایت بیرونی شناسایی عقاید، رفتارها و واکنش

ثبتی با نیت رفتاری های اجتماعی ارتباط قوی و م کردن و نرم(، پیشنهاد کردند که هر دوی نگرش اهدا 2415همکاران )

های سبز خواهد داشت. به عنوان یک نکته جذاب و احتماالً نقطه عزیمت برای تحقیقات  در خصوص حمایت از استادیوم

 کردند. های سبز حمایت می بعدی اهداکنندگان با جنسیت زن بیشتر از استادیوم

ی اجتماعی، اقتصادی و ها جنبهبیشتر به  هدر کشور ما تحقیقاتی دربارۀ رویدادهای ورزشی انجام گرفته که البت 

زیست اختصاص یافته است. در بین همین  یطمحهای کمی به موضوع ورزش و اند و پژوهشپرداختهسیاسی رویدادها 

اند اغلب با استفاده از روش  زیست انجام شده درباره تأثیر رویدادهای ورزشی بر محیط هایی که تحقیقات معدود نیز ارزیابی

ها توانسته است تا حدی آثار  اند. این ارزیابی محیطی )اکولوژیک( و تجزیه و تحلیل ردپای کربن صورت گرفته ای زیسترد پ

اند اصولی را تدوین کنند که با پیروی از آنها بتوانیم  ها نتوانسته محیطی ورزش را شناسایی کند. اما هنوز پژوهشزیست

باهدف طراحی الگویی برای برگزاری رویدادهای  پژوهش ه باشیم. اینرویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست داشت

های اخیر در زیست در سالاهمیت مقوله محیط به افزایش توجه ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران انجام گرفت. با

 داخل در نهزمی این در علمی کمبود تحقیقات سازی وسراسر جهان و نظر به اثرات اجتماعی گسترده ورزش بر فرهنگ

                                                           
1. Mei OJ Ling 

2 . Preuss 

3. Kellison & Kim 

4 .Jin 
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های اقلیمی و  است. همچنین با توجه به تفاوت محیط زیست و ورزش مشهود تحقیق بیشتر در مورد  انجام لزوم کشور،

با بررسی  تا بود آن بر سعی پژوهش این های خارج از ایران را به شرایط داخل کشور تعمیم داد.  در توان یافته فرهنگی نمی

زیست در محیطی و قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز با رفتار واقعی دوستدار محیطرابطة بین آگاهی و ادراک زیست

 فراهم شود.   در ورزش یطیمح ستیمسائل زای برای توجه بیشتر به سطح کشور،  زمینه

 

 روش پژوهش
 در هدف واز لحاظ است گرفته انجام میدانی صورت به و پیمایشی است -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

به دلیل فقدان ابزار دقیق و معتبر به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی در  .دارد کاربردی قرار تحقیقات زمره

 در نظری پژوهش مبانی بررسی خارجی به و داخلی مقاالت مطالعه و ایکتابخانه مطالعات اساس ابتدا برپژوهش حاضر، 

 از ایمجموعه پژوهش، مربوط به نظری مبانی بررسی از حاصل نتایج از هاستفاد با گردید. سپس اقدام خارج و داخل

 مذکور، موضوع از شناخت کافی کسب از پس لذا .شد تدوین بررسی مورد موضوع مربوط به هاینظریه و تعاریف مفاهیم،

 و سوال 44 ویحا ساخته محقق نامهپرسش از زیست، محیط و ورزش مقوله دو با آشنا متخصصان با مصاحبه از طریق

 ،(سؤال 3) رفتاری قصد ،(سؤال 15) محیطی زیست اثرات درک ،(سؤال  3) محیطی زیست آگاهی عامل مشتمل بر چهار

 موضوع با مرتبط اساتید تن از 18 از نظرخواهی با نامهپرسش محتوایی و صوری روایی. شد استفاده( سؤال 1) واقعی رفتار

 را تحقیق آماری جامعه. شد گزارش 38/4کرونباخ معادل  آلفای از استفاده با نیز آن ییپایا و گرفت قرار تایید مورد پژوهش

اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،  البرز، )تهران، ده استان کشور در ورزشی رویدادهای برگزارکنندگان و مدیران

 زمانی و مالی های محدودیت به توجه با هک دادندمی تشکیل( کرمانشاه خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، لرستان،

 ها فعالیت نوع مخاطبان، وسعت به توجه با را ایران در مرسوم های رشته در کننده شرکت تعداد حداکثر پژوهشگر پژوهش،

 از ها؛نمونه به دسترسی دشواری نیز، و تعداد وسعت، به توجه با. گرفت کار به زیست محیط بر اثرگذاری تقریبی میزان و

 برای. گردید عودت پرسشنامه 254 نهایت در که شد استفاده ها نمونه آوری جمع برای دسترس در گیری نمونه روش

 بهره استنباطی آمار و (استاندارد انحراف و میانگین درصد، فراوانی،) توصیفی آمار از پژوهش های داده بررسی و توصیف

 ضریب آماری های آزمون از ها؛ فرضیه بررسی منظور به و ها داده تحلیل برای پژوهش، هدف به توجه با. شد گرفته

) « اس.پی.اس.اس» و « ایموس»ی نرم افزار ها توسط آماری محاسبات. شد استفاده مسیر تحلیل و پیرسون همبستگی

 ( انجام گرفت.11نسخه 

-پژوهش به زا بخش این چنانچه .باشدمی اطالعات آوری جمع به مربوط پژوهش هر اصلی هایبخش از یکی

-های آماری از استاندر این پژوهش نمونه .داشت خواهد های پژوهشبخش سایر در مثبتی صورت گیرد، تأثیر درستی

 و مدیران را تحقیق آماری بیشترین میزبانی رویدادهای ورزشی را بر عهده داشتند. جامعه هایی انتخاب شدند که

اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان،  البرز، )تهران، کشورده استان  در ورزشی رویدادهای برگزارکنندگان

 دادند. می تشکیل( کرمانشاه خراسان رضوی، کردستان، لرستان،
   

 هاداده تجزیه و تحلیل

 مردان نامه مربوط بهپرسش 132 شده، عودت پرسشنامة 254 میان از شده، آورده 1جدول  در که گونههمان

 مه مربوط به زنان بود.ناپرسش 32و
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های توصیفی تحقیق: یافته1جدول     

های جمعیت شناختیویژگی  درصد فراوانی مقیاس 

 

 جنسیت

 زن

 مرد

32 

172 

7/27  

3/31  

 

 وضعیت تأهل

 مجرد

 متأهل

144 

114 

4/71  

6/64  

 

 سطح تحصیالت

 

دیپلم و فوق دیپلم 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

11 

113 

11 

17 

2/27  

1/46  

2/27  

1/3  

 

نفر یعنی  132درصد نمونه مورد بررسی زن بوده و  8/23نفر یعنی  32آمده است  1گونه که در جدول نهما

درصد مرد  1/14نفر یعنی  154درصد نمونه مورد بررسی مجرد بوده و  4/81نفر یعنی  144اند.  درصد مرد بوده 3/31

درصد نمونه مورد بررسی دارای  1/41ک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، درصد نمونه مورد بررسی دارای مدر 2/28 اند. بوده

درصد دارای مدرک تحصیلی  1/3درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  2/28مدرک تحصیلی کارشناسی، 

  .است آورده شده پژوهش در بررسی مورد متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین 2جدول  در اند. دکتری بوده
 

بررسی مورد متغیرهای استاندارد انحراف و : میانگین2ولجد  

استاندارد انحراف میانگین بیشینه کمینه متغیر  

محیطیزیست آگاهی  4 7 11/7 61/1 

محیطیزیست تأثیرات از ادراک  22 31 17/12 76/1 

زیستواقعی دوستدار محیط رفتار  12 17 71/16 64/1 

سبز ورزشی رویدادهای از حمایت قصد  14 16 17/14 41/1 

 

 تا 4 بین دامنه یک در بررسی مورد نمونه در محیطیزیست آگاهی میزان است، آمده 2 جدول در که گونههمان

 نتایج این ،3 نمره حداکثر کسب امکان به توجه با که بوده 11/1 استاندارد انحراف با 55/8 نمونه کل میانگین و دارد قرار 3

 از ادراک سطح متغیر همچنین، میانگین. است بررسی تحت نمونه در محیطیزیست هیآگا سطح بودن پایین بیانگر

واقعی  رفتار میانگین همچنین بوده است. 31/1 استاندارد انحراف با 18/52 بررسی مورد نمونه محیطی درزیست تأثیرات

 با 58/14 رویدادهای ورزشی سبز حمایت از قصد میانگین و بوده 14/1 استاندارد انحراف با 81/11 زیستدوستدار محیط

 . است بوده 45/1 استاندارد انحراف
 

 های تحقیق پاسخ به سؤال

 محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست -1

 ای ورزشی رابطه وجود دارد؟ محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهآیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیست-2

محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست-8

 دارد؟
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محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود آیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیست-4

 دارد؟

گری قصد محیطی با میانجیمحیطی و سطح ادراک از تأثیرات زیستمسائل زیستآیا بین سطح آگاهی از -5

 رفتاری با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟

 

محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود آیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست -1

 دارد؟

سبز از  محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشیسطح آگاهی از مسائل زیست برای بررسی رابطه بین

 .آمده است 8آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحلیل آماری در جدول 
 

حمایت از  قصد محیطی باآگاهی زیست سطح بین رابطه بررسی برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون : نتایج7جدول 

 رویدادهای ورزشی سبز

بین پیش متغیر حمایت قصد با همبستگی ضریب  معناداری سطح   

محیطیزیست آگاهی  11/4  41/4  

       50/5>p 

 

محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای دهد که بین سطح آگاهی از مسائل زیست نشان می 8نتایج جدول 

توان گفت که  معنادار است، پس می P<50/5 ارد که این همبستگی در سطحوجود د 15/4ورزشی  سبز ضریب همبستگی 

 محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی سبز رابطه وجود دارد.بین سطح آگاهی از مسائل زیست

 

محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی رابطه وجود آیا بین سطح ادراک از تأثیرات زیست-2

  دارد؟

محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی سبز برای بررسی رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست

 آمده است. 4از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحلیل در جدول 
 

 قصد محیطی بازیست تأثیرات از ادراک سطح بین رابطه بررسی برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون : نتایج4جدول 

 حمایت از رویدادهای ورزشی سبز

بین پیش متغیر حمایت قصد با همبستگی ضریب  معناداری سطح   

محیطیزیست تأثیرات از ادراک  71/4  441/4  

       41/4>p 

محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای دهد که بین سطح ادراک از تأثیرات زیست نشان می 4نتایج جدول 

توان گفت که  معنادار است، پس می P<000/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 81/4ی سبز ضریب همبستگی ورزش

 بین سطح ادراک از تأثیرات زیست محیطی با قصد رفتاری حمایت از رویدادهای ورزشی سبز رابطه وجود دارد.

 

ه در رویدادهای ورزشی رابطه محیطی با رفتار واقعی مصرف کنندآیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست-7
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 وجود دارد؟

زیست در رویدادهای محیطی با رفتار واقعی دوستدار محیطبرای بررسی رابطه بین سطح آگاهی از مسائل زیست

 آمده است. 5ورزشی سبز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحلیل در جدول 
 

 واقعی رفتار محیطی بازیست آگاهی سطح بین رابطه بررسی برای سونپیر همبستگی ضریب آزمون نتایج :1جدول

 زیستدوستدار محیط

بین پیش متغیر واقعی رفتار با همبستگی ضریب  معناداری سطح   

محیطیزیست آگاهی  14/4  42/4  

          50/5>p 

 

زیست ی  دوستدار محیطمحیطی با رفتار واقعدهد که بین سطح آگاهی از مسائل زیست نشان می 5نتایج جدول 

توان  معنادار است، پس می P<50/5 وجود دارد که این همبستگی در سطح 14/4در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 

زیست در رویدادهای ورزشی سبز رابطه محیطی با رفتار واقعی دوستدار محیطگفت که بین سطح آگاهی از مسائل زیست

 وجود دارد.

 

محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه از تأثیرات زیستآیا بین سطح ادراک -4

 وجود دارد؟

زیست در رویدادهای محیطی با رفتار واقعی دوستدار محیطبرای بررسی رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست

 آمده است. 1ورزشی سبز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحلیل در جدول 
 

 رفتار محیطی بازیست تأثیرات از ادراک سطح بین رابطه بررسی برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج :6جدول

زیستدوستدار محیط واقعی  

بین پیش متغیر واقعی رفتار با همبستگی ضریب  معناداری سطح   

محیطیزیست تأثیرات از ادراک  74/4  441/4  

          50/5>p 

 

کننده در محیطی با رفتار واقعی مصرفدهد که بین سطح ادراک از تأثیرات زیست نشان می 1ج جدول نتای

معنادار است، پس  P<550/5 وجود دارد که این همبستگی در سطح 84/4رویدادهای ورزشی سبز ضریب همبستگی 

زیست در رویدادهای ورزشی محیط محیطی با رفتار واقعی دوستدارتوان گفت که بین سطح ادراک از تأثیرات زیست می

 سبز رابطه وجود دارد.

 

گری قصد محیطی با میانجیمحیطی و سطح ادراک از تأثیرات زیستآیا بین سطح آگاهی از مسائل زیست-1

 رفتاری با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی رابطه وجود دارد؟

محیطی و سطح ادراک بین سطح آگاهی زیست رابطه نهادیپیش الگوی آزمودن جهت ساختاری معادالت روش از

زیست گری قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز و رفتار واقعی دوستدار محیطمحیطی با میانجیاز تأثیرات زیست
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 به متغیر یک ل،مستق متغیر عنوان به متغیر دو که دارد متغیر چهار درمجموع پژوهش پیشنهادی الگوی) شد استفاده

 (. است میانجی متغیر عنوان به متغیر یک ووابسته  متغیر انعنو

 استرپاز روش بوت ای()واسطه جهت آزمودن اثرهاى غیرمستقیم
-می قبل از استفاده از نتایجد. استفاده ش1

 هاى برازندگى مقدارشاخص از جهت تعیین کفایت برازش الگوى پیشنهادى. یید قرار گیردأبرازندگی مدل مورد ت بایست

-Goodness-of)برازش شاخص نیکویى، (χ2/df) آزادىه بردرجدو مجذورکاى نسبت، Chi-square)) مجذور کای

fit) ،برازندگى هنجار شده  شاخص((Normed fit index ،تطبیقى برازندگى شاخص (Comparative fit index)، 

 Root-mean-square error of)خطای مدل  مجذورات میانگینریشه  و (Tucker-Lewis)لویس-توکر شاخص

approximation )ارائه شده است. 3ها در جدولند که مقادیر این شاخصمورد استفاده قرار گرفت 

 

 برازندگى هاى شاخص براساس پیشنهادى الگوى برازش: 3جدول

های شاخص

 برازش

X
2
 X

2
/DF AGFI GFI RMSEA NFI TLI CFI 

 حد

 مجاز

مالک کمتر  

7از  

مالک بیش 

14از  

مالک 

14بیش از  

مالک کمتر یا 

4047مساوی  

مالک 

14بیش از  

مالک 

14بیش از  

مالک 

14بیش از  

مقادیر به 

 دست آمده

        

 

های برازش کلی مدل، اعتبار مدل مفهومی پیشنهاد شده شاخص ادیرمق درباره« ایموس» افزارنتایج خروجی نرم

ها مورد آزمون قرار فرضیه، های مدلپارامترو برآورد  اههپژوهش پس از رسم مدل بر اساس داداین را نشان می دهد. در 

 .دهدمی نشان را مسیرها استاندارد ضرایب با حاضرهمراه پژوهش پیشنهادی الگوی 1 شماره . شکلگرفتند

 

 
 زیستواقعی دوستدار محیط رفتار یبر رو ی مستقلمستقیم و غیر مستقیم متغیرها اتاثر . تحلیل مسیر1شكل 

                                                           
1. Bootstrap 
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ئه شده است. در مدل مذکور با توجه به ارابطه بین متغیرها را در حالت براورد استاندارد ار 1شماره در شکل 

Rمقادیر 
حمایت از رویدادهای ورزشی سبز( از  درصد از تغییرات متغیر وابسته )قصد 8/11بدست آمده در مدل مذکور  2

درصد از  28اند زای مدل مفهومی نیز توانستهبرون شوند. همچنین سه متغیرطریق متغیرهای آگاهی و ادراک تببین می

 بینی نمایند.زیست را پیشکل تغییرات متغیر رفتار واقعی دوستدار محیط

رفتار واقعی بر  محیطیمحیطی و ادراک از تأثیرات زیستآگاهی زیستاثرگذاری  نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم الگوی

 ارائه شده است: 3میانجی قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز در جدول  با توجه به نقشزیست دوستدار محیط

 

: براورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای آگاهی و ادراک بر رفتار واقعی با نقش میانجی قصد حمایت7جدول  
 نتیجه P-Value اثر غیر مستقیم اثر مستقیم روابط بین متغیرهای تحقیق فرضیه

1H 144/4 صد حمایتق<-------آگاهی  - 473/4  رد 

2H 733/4 قصد حمایت<------ادراک  - 441/4>  تایید 

3H 413/4 رفتار واقعی<-------آگاهی  - 741/4  رد 

4H 114/4 رفتار واقعی<-------ادراک  - 441/4  تایید 

5H رفتار <---قصدحمایت<---ادراک

 واقعی

- 177/4  441/4>  تایید 

6H رفتار<---قصدحمایت<---آگاهی 

 واقعی

- 471/4  464/4  رد 

41/4>p 

 

بر قصد  محیطیادراک تأثیرات زیست دهد در بررسی اثرات مستقیم،می نشان  3جدول  اطالعات که گونههمان

ادراک  مستقیم تأثیر ضرایب همچنین .(p b=377,<550/5) حمایت از رویدادهای ورزشی سبز تأثیر مثبت و مستقیم دارد

بنابراین  .(p b=7,=550/5) زیست تأثیر مثبت و مستقیم داردرفتار واقعی دوستدار محیطبر  محیطیاز تأثیرات زیست

توان نتیجه گرفت که وجود روابط مستقیم معنادار حاکی از اثر مستقیم بین پذیرفته و می45/4فرضیه مربوطه در سطح 

فرضیه وجود  (3Hو 1H)اری مشاهده شده باشد. در دو ضریب مسیر دیگر با توجه به سطح معنی دمتغیرهای نامبرده می

 شود. ارتباط بین متغیرها رد می

-بوت روش از استفاده با که بود (ایطهاس)و مسیرغیرمستقیم وجود حاضر، پیشنهادی الگوی زیربنایی فرض یک

رهای توزیع از روش به منظور برآورد انحراف استاندارد و فاصله اطمینان برای میانگین، میانه، نسبت و دیگر پارامت)استرپ

شود. البته این روش را برای برآورد خطای ضرایب رگرسیونی و همچنین انجام آزمون فرض نیز  استفاده می« استرپ  بوت»

تواند خطا را  توان به کار گرفت. در زمانی که اندازه نمونه کوچک و دقت برآوردگرها مطرح باشد، روش بوت استرپ، می می

. شد بررسی (گیری محاسبه کند و فاصله اطمینان یا انحراف استاندارد مناسب و پرتوانی، ارائه دهد نمونه بوسیله روش باز

محیطی و رفتار واقعی آگاهی زیست غیرمستقیم مسیر برای استرپبوت نتایجمشاهده می شود  3طور که در جدول همان
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که ( p=0.06) معنادار نیست 45/4در سطح قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز  میانجگری با زیستدوستدار محیط

رد  آن به مربوط فرضیه نتیجه باشد، درگری متغیر میانجی میبیانگر عدم وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته با واسطه

 میانجگری بازیست محیطی و رفتار واقعی دوستدار محیطادراک از تأثیرات زیست غیرمستقیم شود. درخصوص مسیرمی

 از حاکی دهد کهنشان می 441/4کمتر از  استرپ سطح معنی داری را بوت مایت از رویدادهای ورزشی سبز، نتایجقصد ح

شود. این بدان درنتیجه این فرضیه پذیرفته می و درصد است 5غیرمستقیم در سطح معناداری  مسیر این بودن معنادار

م و از طریق قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز بر رفتار محیطی به طور غیرمستقیادراک از تأثیرات زیستمعناست که 

محیطی و رفتار واقعی ادراک از تأثیرات زیست ة میانرابط در بنابراینباشد. زیست اثرگذار میواقعی دوستدار محیط

 توانیم و کندیم نقش ایفای میانجی متغیر عنوانبه قصد حمایت از رویدادهای ورزشی سبز متغیرزیست، دوستدار محیط

قصد حمایت از  از ناشی زیسترفتار واقعی دوستدار محیط بر محیطیادراک زیست تأثیر از میزانی که گونه استنباط کرداین

 .است سبز رویدادهای ورزشی
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 را خود آثار که یهایفعالیت است؛ بوده انسان اقتصادی هایفعالیت دلیل به زمین چهره تغییر قرن ، بیستم قرن

 ناگواری تبعات آن به آسیب و است دیگر مخلوقات تمام و هاانسان زیستگاه زمین. است کرده آشکار جو و دریا ، خشکی در

 این شدن گرم است، گرفته قرار آن معرض در زمین که هاییآسیب مهمترین از یکی. گذاردمی جابه آن ساکنان همه برای

 یابد،می تغییر کشورها خشکی و دریایی بر اثر آن مرزهای  که است جهان صنایع از برخی ایخانهگل گازهای دلیل به سیاره

 و دریاها در را زنده موجودات نابودی اسباب و دهدمی قرار ناگوار هایسیل یا خشکی معرض در را زیادی هایسرزمین

 در که دهندمی نشان زیستمحیط خصصانمت و شناسانزیست شناسان،زمین هایبینی پیش .سازدفراهم می خشکی

 .آن نخواهد بود ساکنان برای مناسب زیستگاه آینده در زمین ، موجود وضعیت ادامه صورت

ورزشی سبز، رابطه  رویدادهای از حمایت قصد با محیطیزیست آگاهی درخصوص رابطه بین پژوهش نتایج

-زیست تغییرات ایجاد از مشتریان نشان دادند که تحقیق خوددر  (2418) همکاران  و 1معناداری را نشان داد. مکینتاش

با توجه به اینکه . است طبیعی فرآیند یک این که کنند درک خوبی به و شوند آگاه آن از اگر کنند، می حمایت محیطی

 آگاهی، سطح بردن باال جهت در زمینه کردن فراهم با باید ها نگرش در تغییر برای آید، می وجود به آگاهی متعاقب نگرش

 تدوین راه در قدم اولین افراد، سنجش نگرش و آگاهی میزان تعیین رو این از. کرد فراهم را مناسب رفتار و امر این امکان

 از حمایت قصد گیریشکل در تواند می محیطیزیست آگاهی که نتایج پژوهش حاضر نشان داد. است آموزشی های برنامه

 .باشد مؤثر ورزشی رویدادهای در محیطیزیست مسائل

 نشان داد. زیستدوستدار محیط واقعی رفتار با محیطیزیست آگاهی پژوهش، رابطة معناداری را بین نتایج

(. تأکید بر افزایش آگاهی 2443، 2اند )احمد محیطی در حیطه ورزش تأکید کرده تحقیقات زیادی بر اهمیت آگاهی زیست

های سبز المپیک کامالً مشهود  هایی نظیر هدف سبز فیفا یا بازی در برنامهمحیطی و آموزش افراد در حیطه ورزش  زیست

 افزایش. هستند محیطیزیست رفتار بر مؤثری متغیرهای محیطی،زیست مسائل شناخت و محیطیزیست آگاهیاست. 

 برابر در همسئوالن رفتارهای به منجر و دهد کاهش را محیطیزیست مشکالت و مسائل تواند می محیطیزیست آگاهی

محیطی باید مدنظر قرار گیرد این است  در زمینه آگاهی و ادراک تأثیرات زیستای که با این حال، نکته .شود زیستمحیط

                                                           
1. MacIntosh 
2. Ahmed 
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شود، هرچند فرض  طور مستقیم منجر به تغییر رفتار نمی که آگاهی از چگونگی تأثیر رفتارهای انسان بر اکوسیستم الزاماً به

 کند. زیست ترغیب می محیطی، افراد را به انجام رفتارهای دوستدار محیط دراک تأثیرات زیستبر این است که آگاهی و ا

ورزشیی   رویدادهای از حمایت قصد با محیطیزیست تأثیرات از ادراک سطح بین پژوهش رابطه معناداری را نتایج

 نشان داد.   سبز

دوسیتدار   واقعیی  رفتیار  بیا  محیطیی زیست اتتأثیر از ادراک سطح نتایج پژوهش همچنین رابطة معناداری را بین

کیه   (،2418)  1واکیر  و اپسیتولیس  مکینتیاش،  نشان داد. این نتیایج بیا نتیایج پیژوهش     ورزشی رویدادهای در زیستمحیط

 .کند همسویی دارد رفتار مسئوالنه محیطیزیست لحاظ از که دارند توقع ورزشی امکانات کننده فراهم از مشتریان دریافتند

عنیوان مکانیسیمی بیرای     های سیبز بیه   های ورزشی از بازی ( هم گزارش کردند که سازمان2414کالف )پفال و مک کاسپر،

 کنند. دخیل ساختن تماشاگران و آموزش رفتارهای پایدار در رویدادهای ورزشی استفاده می

 و محیطیی یسیت ز تیأثیرات  از ادراک سطح محیطی،زیست سطح آگاهی که دهدمی بررسی مدل پیشنهادی نشان

 بینیی  پییش  را زیستدوستدار محیط واقعی رفتار درصد 28 توانند می هم با همگی ورزشی سبز، رویدادهای از حمایت قصد

 8/11 توانند می هم با هردو محیطیزیست تأثیرات از ادراک سطح و محیطیزیست آگاهی سطح که است درحالی این. کنند

 ،"حمایت از رویدادهای ورزشی سبز قصد" میانجیِ متغیر حضور بدون یعنی کنند، نیبی پیش را واقعی رفتار تغییرات درصد

 و محیطیی زیسیت  آگاهی رابطة میان سطح در که داد نشان نتایج دیگر، سوی از. است کمتر دیگر متغیر دو بینی پیش توان

 ادراک سیطح  بین اما. ندارد انجیمی نقش حمایت از رویدادهای ورزشی سبز قصد متغیر زیست،دوستدار محیط واقعی رفتار

 وجود رابطه حمایت از رویدادهای ورزشی سبز قصد طریق از زیستدوستدار محیط واقعی رفتار با محیطیزیست تأثیرات از

 و محیطیی زیسیت  تیأثیرات  از ادراک بین رابطه در "حمایت از رویدادهای ورزشی سبز قصد" گرانةمیانجی نقش یعنی. دارد

 محیطیی زیسیت  تیأثیرات  از ادراک سطح بودن باال که است معنا بدان این. شود می تأیید زیستوستدار محیطد واقعی رفتار

 .باشد باال حمایت از رویدادهای ورزشی سبز قصد که شود می زیستدوستدار محیط واقعی رفتار به منجر زمانی

گان و مدیران رویدادهای ورزشیی و  زیست برگزارکنندبراساس مدل پیشنهادی پژوهش، رفتارهای دوستدار محیط

 بیه محیطی اسیت.  قصد حمایت آنان از رویدادهای ورزشی سبز تاحد زیادی تحت تأثیر آگاهی و ادراک آنها از مسائل زیست

-بیر رفتارهیای دوسیتدار محییط     دیگر، سوی از محیطیزیست اثرات درک و سو یک از محیطیزیست آگاهی دیگر، عبارت

تک افیراد اسیت و    ها و رفتارهای تک زیست نیازمند تغییر در نگرش حفظ محیط. است مؤثر مدیران و برگزارکنندگان زیست

بیه   افیراد  گیرایش  داد نشیان  خیود  تحقییق  در (2443) 2گرانیت (. 2441تواند مسری باشد )بیر، خوشبختانه نگرش سبز می

 زمیین،  کیره  شدن گرم زیست،محیط های آلودگی اخبار چون انتشار عواملی و است افزایش حال در زیستمحیط از حمایت

-زیسیت  مسیائل  از جامعیه  دانش افزایش نتیجه در و غذایی مواد آلودگی اوزون، الیه شدن سوراخ پسماندها، دفع مشکالت

 امیری  سیبز را  معییار  اساس بر محصوالت مداوم ارزیابی و شده مردم در حساسیت ایجاد و نگرانی افزایش به منجر محیطی

 ست.ا ساخته ضروری

 زیسیت دوسیتدار محییط   رفتارهیای  تبییین  در مطالعیه  میورد  متغیرهیای  از هرییک  نقیش  عنایت بیه  با درنهایت

-شکل در رویدادهای سبز از حمایت قصد و محیطیزیست اثرات مدیران رویدادهای ورزشی، اهمیت درک و برگزارکنندگان

 محیطیی زیست اثرات درک چون مهمی متغیر شد، اشاره نیز قبالً چنانچه. گردد می تر نمایان محیطیزیست رفتارهای گیری

منظیور حفیظ    بیه . حماییت از روییدادهای ورزشیی سیبز دارد     قصید  بیا  وثیقیی  ربط رفتار دوستدار محیطزیست پیدایش در

محیطیی افیزایش    زیست در صنعت ورزش الزم است ادراک همه مدیران، برگزارکنندگان و ذینفعان از مسائل زیسیت  محیط

برگیزاری   بیا  میرتبط  کیالن  های ریزیبرنامه و هادر سیاستگذاری لذان خود را متعهد به اقدام در این زمینه ببینند. یابد و آنا

                                                           
1. Apostolis & Walker  
1. Grant 
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 در برگیزاری سیبز روییدادهای ورزشیی     از حمایت و محیطیزیست اثرات ارتقای ادراک به جدی رویدادهای ورزشی، اهتمام

 نماید.  ضروری می محیطیزیست رفتارهای موثر بر متغیرهای سایر کنار

برای برگزاری رویدادهای ورزشی دوستدار محیط زیست، به طوری که  توجه بیه  ای  زمینه سازیفراهم منظور به

جویی اقتصادی، افزایش کارآمدی، حفظ منابع، به حداقل رساندن خطرات، بهبیود سیالمتی و   زمان با صرفهزیست هممحیط

 :میگردد ارائه ذیل شرح هب پیشنهادهایی و راهکارها ؛ایمنی باشد

 فرض کرد به علت جدید  توان یاند م در این پژوهش با توجه به اینکه اکثر پاسخ دهندگان با سواد بوده

محیطی پایین است محیطی در نظام آموزش ایران، اوالً میزان آگاهی زیستزیست در ایران و نبود محتوا زیستبودن محیط

زیست نسبت به محیط یا رای تحصیالت باال هستند انتظار داشت رفتارهای مسئوالنهاز کسانی که دا توان یم یاًو ثان

مختلف آن  یها مخصوصاً در زمینه ورزش داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر ضرورت تدوین کتاب آموزش المپیک و جنبه

 .دهد یمحیطی، سیاسی، اقتصادی...( در مقاطع مختلف تحصیلی را نشان م)زیست

 بیشتری بر  یرمحیطی در مقایسه با سایر متغیرها تأثهش با توجه به اینکه درک اثرات زیستدر این پژو

-محیطی، که یکی از عوامل اثرگذار بر رفتارهای مسئوالنه زیستمتغیر اصلی داشت. به منظور افزایش درک اثرات زیست

 تواند یمیت نقش رسانه در دنیای امروز مزیست افزایش یابد. با توجه به اهمحیطی است؛ باید درک مردم درباره محیط

کوتاه طی برگزاری رویداد  های یلمبا پخش ف توانند یاقداماتی در این زمینه صورت پذیرد. به عنوان مثال صاحبان رویداد م

جمعی گردد، در این مثبتی بر ادراک و رفتار مخاطبان داشته باشد و همچنین باعث رفتارهای دسته یرتأث تواند یکه م

 زمینه تالش نمایند.

 توان  کنند، بنابراین می با توجه به این که بسیاری از افراد بیشترین اوقات فراغت خود را با ورزش پر می

 های ورزشی تاثیرات مهمی را در زمینه توسعه فرهنگ محیط زیست بر افکار عمومی گذاشت. از طریق برنامه

 نه و پایداری رفتارهیای حفیظ محییط زیسیت در     تالش در جهت باال بردن اخالق اجتماعی جهت نهادی

 بین ورزشکاران.

        تقویت حس مسئولیت پذیری در بیین ورزشیکاران و ورزش دوسیتان در حفاظیت از محییط زیسیت و

 ها و نهایتا تبلور فرهنگ زیست محیطی در بین اقشار مختلف کشور. ارتقای روحیه تعاون در بین آن

 های مختلف ورزشی بیرای پیشیگیری از تخرییب و آلیودگی      نهای عمومی در بین سازما افزایش آگاهی

 محیط زیست.
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