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 چکیده
کن ورزشی ایران بود. ي انرژي تجدیدپذیر در اماریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرهدف از این تحقیق شناسایی و مدلسازي عوامل 

 خش کیفیب درروش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی بود. بر این اساس تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. 
ي در خصوص توسعۀ اهینظرائۀ ار فراترکیب و روش ي تجدیدپذیر ازژي انرریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرشناسایی عوامل  منظوربه
ب، از روش تحقیق نظریه شده در قسمت فراترکیي یافتهامؤلفهي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ورزشی با توجه به ریکارگبه

 جامعۀۀ فراترکیب استفاده شد. در بخش کمی با نظرسنجی از خبرگان روایی مدل تأیید شد. در مرحل هادادهبرخاسته از 
که  بود ي انرژي تجدیدپذیرریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرعوامل  موضوع با پژوهشی مقاالت و اسناد ،هاکتاب شامل یبررسمورد 

نظرسنجی خبرگان  وگلیزري  ادیبندادهمورد وارد فرایند فراترکیب شد. در مرحلۀ نظریۀ  40پس از چند مرحله غربالگري 
 30ه از فراترکیب در حوزة انرژي تجدیدپذیر استفاده شد. با استفاد نظرصاحبنفر از خبرگان دانشگاهی  7از نظرهاي 

مقولۀ مسائل  9رزشی در وي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرعوامل  عنوانبه شدهییشناسامفهوم 
ي مدیریتی، هاییتواناي اقتصادي، هايتوانمندي فنی، هايتوانمندي طبیعی، هايتوانمندی، مسائل ملی، المللنیب
گذاري انتخابی ي ساختمان تقسیم شدند، سپس با استفاده از کدهایژگیوي بازار، مسائل اجتماعی و فرهنگی و هایژگیو

ه شد. روایی مدل نهایی مشخص و مدل برخاسته از پژوهش ارائ هامقولهارتباط بین این  ادیبندادهو نظري رویکرد گلیزري 
ي هاستایسبا اتخاذ  دیبادولت و حکومت  دست آمد.به 855/0گان و به روش سیگماي شمارشی از طریق نظرسنجی خبر

در کشور را فراهم کند  متیقارزاني انرژي مناسب زمینۀ الزم براي دسترسی به انرژي تجدیدپذیر هااستیسی و المللنیب
 هد.ر اماکن ورزشی را توسعه دي و وضع قوانین استفاده از انرژي تجدیدپذیر دسازفرهنگو با آموزش و 

 
 يدیکل يهاواژه

 .هادادهنظریۀ برخاسته از  اماکن ورزشی، انرژي تجدیدپذیر، فراترکیب،

                                                           
   samadgoodarzi@gmail.com:Email                           72262415091 یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه

 جوامع در مردم از بسیاري مهم، خیلی فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، پدیدة به ورزشامروزه با تبدیل 

 اندبرده پی روانی و جسمی يهاییتوانا افزایش شادابی، و نشاط سالمتی، حفظ در ورزش به اهمیت مختلف

 یا قهرمانی يهاورزش به ياحرفه ورزشکار عنوانبه نیز ياعده و فراغت اوقات یا ي تفریحیهاورزش به و

 ورزشی تأسیسات و اماکن در همه قهرمانی ورزش یا فراغت اوقات يهاورزش حتم طوربه. پردازندیم رقابتی

یی هستند که در سراسر جهان ساخته هاساختمان نیتردهیچیپاماکن ورزشی از  .)1( رندیگیم انجام

نیازهاي انرژي مراکز ورزشی قابل مقایسه  کهيطوربه. این اماکن مصرف انرژي بسیار زیادي دارند، شوندیم

مثال مصرف انرژي بیش  طوربه. )2( ستینو ادارات  هاخانهمعمولی انرژي مانند  کنندگاناستفادهبا دیگر 

مربوط به مصرف انرژي  هانهیهز. این شودیمي مربوط به اماکن ورزشی را شامل هانهیهزدرصد کل  30از 

منظور گرمایش (آب و فضا) و انرژي الکتریکی (گرماي اماکن، سرما و تهویه) و روشنایی و تجهیزات به

و در نتیجه این  کنندیمیلیون دالر انرژي مصرف م 700. اماکن ورزشی بریتانیا سالیانه بیش از )3( است

وهوایی دارند آب راتییتغکه نقش اساسی در  کنندیمکردن وارد جو  دیاکسيدمصرف ده میلیون تن 

درصد انرژي مصرفی در ایران  95مصرفی جهان  و بیش از  انرژي کل درصد 81 از بیش حاضر حال در .)4(

گسترش استفاده از  هرچند. کندیم نیتأم )سنگزغالي فسیلی (نفت، گاز طبیعی و هاسوخترا 

از این نوع انرژي،  هیرویبي فسیلی فواید و دستاوردهاي رفاهی خوبی داشته است، اما استفادة هايانرژ

ي انرژي فسیلی، افزایش تولید هاحاملدر قیمت  جادشدهیامشکالت در بخش عرضۀ انرژي و جهش 

چشم  ریدپذیتجدي فسیلی جهان در تکاپوي گذر از این تنگناي انرژي به منابع هاسوختآلودگی ناشی از 

 انرژي. )5( داردیبرمگام  سرعتبهي از آن وربهرهدوخته است و در راستاي تکوین و توسعۀ فناوري 

 به بازگشت مجدد قابلیت تجدیدناپذیر يهايانرژ برخالف که شودیم گفته انرژي از انواعی به تجدیدپذیر

 از یآببرق سوخت و نیرويزیست ،تودهستیز گرمایی،زمین خورشیدي، بادي، يهايانرژدارند.  را طبیعت

سهم انرژي تجدیدپذیر براي نیازهاي انرژي  شودیمی نیبشیپ. )6( روندیم شماربه هايانرژ جملۀ این

، درك انرژي تجدیدپذیر در همۀ رونیازا. ابدییمدرصد افزایش  60تا سطح  2070جهان در سال 

ي فسیلی، مهم است. این هاسوختي جامعه براي دستیابی به هدف کاهش تقاضاي ما براي هابخش

اولویت مدیریتی درنظر  عنوانبهکه باید  استورزش اي جهانی و شامل هر بخش تجاري از جمله مسئله

ی المللنیباز سوي کمیتۀ  شدتبهی توسعۀ پایدار و محیط زیست المللنیب. در سطح )7(گرفته شود 

 عنوانبهانرژي سبز که . )1(سازمان ورزشی دنیا مورد توجه قرار گرفته است  نیترمهم عنوانبهالمپیک 



 163                           ورزشی ایراني انرژي تجدیدپذیر در اماکن ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرطراحی مدل عوامل  
 

 

ی تعریف شده آببرقو  تودهستیزاز انرژي باد و خورشید و زمین گرمایی و نوع خاصی از  دشدهیتولانرژي 

 يهامالك از آن، حفاظت از تعهدات و یطیمحستیز مالحظات. )8(است  است، مرکزي براي توسعۀ پایدار

مثال کمیتۀ  طوربه .)1(است  المپیک يهايباز برگزاري داوطلب شهرهاي به میزبانی امتیاز اعطاي مهم

را با همکاري مقامات شهري توکیو طوري  هايبازتوکیو متعهد شده است تا  2020ي المپیک هايباز

سازماندهی کنند که توسعۀ پایدار تضمین شود، به این منظور آنها کارایی انرژي اماکن ورزشی را از طریق 

کربن  دیاکسيدتا   دهدیمرا توسعه  ریدپذیتجدي که منابع انرژي ايانرژي سیستم مدیریت ریکارگبه

ي خورشیدي ترموسیفون، هاآبگرمکني خورشیدي، هاپنلي ریکارگبه. انددادهکمتري منتشر شود، توسعه 

در اماکن ورزشی  توانیمیی از فناوري خورشیدي هستند که هانمونهگردش اجباري و برگشت ثقلی، 

در اماکن ورزشی خود  ریدپذیتجد. امروزه بیشتر کشورهاي اروپایی از انرژي سبز و )9(استفاده کرد 

تأثیرات متعددي در ابعاد مختلف اقتصادي،  ریدپذیتجدتفاده از منابع انرژي . اس)4( کنندیماستفاده 

یی در هزینۀ جوصرفهبر ي تجدیدپذیر عالوههايانرژي ریکارگبهی دارد. طیمحستیزاجتماعی و سیاسی و 

و دودي نیز ایجاد  سروصدا گونهچیهو  شوندیمدلیل عمر طوالنی کمتر دچار استهالك گرمایش، به

، بلکه انرژي کنندیماز انرژي استفادة بهینه  تنهانهي پاك هاساختمان کنگهنگ. امروزه در کنندینم

مگاوات انرژي  5/1. استادیوم ژیلت در ماساچوست با تولید فرستندیممازاد را هم به خطوط انتقال برق 

. یکی دیگر از هزاران )9( کندیم نیتأمخورشیدي، برق الزم را براي فروشگاه و مرکز غذاخوري مجاورش 

رخ دهند، درك برند و مارك  توانندیمدر اماکن ورزشی  ریدپذیتجدنتیجۀ مثبتی که با پذیرش انرژي 

 نظر از متفاوت جغرافیایی يهاتیموقع علتبه ایرانسازمانی پیشرفته براي آن مجموعۀ ورزشی است. 

 دریافت و آن زیاد وسعت علتبه همچنین است، باالتر جهانی متوسط از میزان خورشیدي انرژي دریافت

 آن برعالوه .دارد بیوماس انرژي دریافت براي بسیار خوبی پتانسیل کشاورزي زائدات و هافاضالب از انرژي

 کشور در .)10( کرد نصب برق بادي نیروگاه توانیم که است ياگونهبه ایران شرقی شمال و شمالی مناطق

 از نیرو وزارت انرژي امور معاونت يهاياستگذاریسمتعاقب  ایران نو يهايانرژ سازمان زمینه این در نیز ما

 خصوص در دنیا روز يهايورافن و اطالعات به دستیابی منظوربه مهم این به پرداختن دارعهده 1374 سال

 و باد متعدد خورشیدي، يهاپروژه اجراي و یسنجلیپتانستجدیدپذیر،  يهايانرژ منابع از استفاده

ۀ توسعه بر استفاده از انرژي سالپنجي هابرنامهو در  )11(است  بوده بیوماس و دروژنیه گرمایی،زمین

ۀ مدیریت سبز خود بخشنامجوانان با ابالغ بر این وزارت ورزش و عالوهشده است.  دیتأکتجدیدپذیر 

 اگرچه ،دهدیمنشان  در اماکن ورزشی شده است. شواهد ریدپذیتجدي نو و هايانرژخواستار استفاده از 
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 يبرداربهره ي مورداستهیشا حو به تاکنون است، زیاد بسیار تجدیدپذیر منابع از استفاده براي ایران پتانسیل

و اماکن ورزشی نیز با  زمینۀ استفاده از انرژي تجدیدپذیر جایگاه مناسبی ندارداست و در  نگرفته قرار

دارند، هنوز به شکل  ریدپذیتجدي زیادي که در زمینۀ استفاده از منابع انرژي سبز و هالیپتانسوجود 

انرژي مورد نیاز آنها ندارد. این در  نیتأمهیچ جایگاهی در  ریدپذیتجدو انرژي  شوندیمسنتی مدیریت 

در اماکن  هرروزهمکان ورزشی مختلف در کشور وجود دارد و  22617، تعداد 1392حالی است که تا سال 

ي هدفمندسازبا اجراي طرح ملی  خصوصبه، شودیممیلیون کالري مصرف  صورتبهورزشی انرژي 

اماکن ورزشی، بلکه براي  تنهانهانرژي براي ادامۀ حیات، ي مصرف زیربرنامه، اجراي این اقدامات و هاارانهی

 استمدارانیسو  دولتمردانضروري و قابل اهمیت است که  رونیازا. )12( استهر سازمان و ارگانی ضروري 

حوزة انرژي و مدیران کالن اماکن ورزشی کشور فکري در جهت کاهش مصرف این منابع و توسعۀ 

یی را براي کاهش هاگامدر پی بگیرند و با تغییر شیوة تولید انرژي  ریدپذیتجدي جایگزین هايانرژ

 شناخت به تجدیدپذیر، يهايانرژبراي توسعۀ  مناسب تدوین برنامۀ. )9(ي اماکن ورزشی بردارند هانهیهز

) نبود 1389فدایی امیر و همکاران (است.  وابسته ریدپذیتجدانرژي  توسعۀ بر مؤثر عوامل صحیح

ي وظایف سازشفافي تجدیدپذیر، عدم تفکیک و هايانرژي کافی و کارامد در زمینۀ اجراي زیربرنامه

ي هامدلي تجدیدپذیر، نبود هايانرژي و اجرایی استگذاریسی در ساختار سازماندرونسازمانی و بین

ي متولی و استفادة نامناسب از نیروهاي هاسازمانهمکاري مشخص بین متخصصان فعال در صنعت با 

ي تجدیدپذیر هايانرژفنی و تخصصی موجود در کشور را از علل اصلی عدم تحقق اهداف کشور در بخش 

گروه عوامل نهادي و سازمانی،  8دریافتند که  اي) در مطالعه1392ي و همکاران (پورگونیم. دانندیم

ي هايانرژنگی، ساختار بازار، فناوري و دانشی بر توسعۀ صنعت ، اقتصادي، فرهوکارکسبدولتی و قانونی، 

) در پژوهشی در جزایر کارائیب بیان کردند 2016و همکاران ( ۱داوید اینس. رگذارندیتأثایران  ریدپذیتجد

ی بر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر ررسمیغ مؤسساتی، قهرمان محلی، صنایع برق و المللنیبي هاآژانسکه 

) در مطالعۀ مروري موانع توسعۀ تولیدات پراکندة انرژي 2016و همکاران ( ۲محمد یاقوت. گذارندیماثر 

، هو توسع یطراح يبه مهارت برا ازین، نصب و اجرا) ،ی(طراح يفناور، بودن منابعندر دسترس تجدیدپذیر، 

ی، و طراح قیتحق يبرا رساختیز، و مقررات یمشخطی، باشناسیز، متیقي، و نگهدار ریساخت، تعم

مسائل  و  و ادراك یآگاه، ارزش و هنجارها ستمیس ،یساختار اجتماع، مختلف نفعانيذ نیب یهماهنگ

                                                           
1 . Ince  
2 . Yaqoot 
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 يهااستیس) در پژوهش خود، 2016و همکاران ( ۱ی را بیان کردند. سیتارامانزندگ ةویش ایمربوط به رفتار 

، ندایساختار فری، طیمحستیز يهاینگراني، فناور ينوآوري، اقتصاد يداریپای، اجتماع یآگاهی، نظارت

جوزف را از عوامل اثرگذار بر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر بیان کردند.  ثبات عملکردو  کارکنان ياستعدادها

از تمام  فیضع یابیارزي، اهیسرما يباال ۀنیهز ) در پژوهش خود در کامرون،2017و همکاران ( ۲کنفاك

 یآگاه، ناریدپذیتجد يانرژ يهااز پروژه فیضع ایمحدود  تیحما، موجود ریدپذیتجد يمنابع انرژ

 یدسترسمسئول، مؤسسات  وها ضعف سازمان، ریدپذیتجد يانرژ يهاو فرصت ایکننده از مزامصرف

 نیترمهمرا  ریدپذیتجد يهايتوسعۀ انرژ ۀمحدود بودن بودجژي و انر يدیکل يهارساختیبه زنداشتن 

، شواهد تجربی کمی دربارة ریدپذیتجدبا وجود اهمیت انرژي موانع توسعۀ انرژي تجدیدپذیر بیان کردند. 

ند و محدود اوجود دارد که بیشتر این تحقیقات خارجی ریدپذیتجدي انرژي هاپروژهعوامل مؤثر بر اجراي 

وجود دارد، مربوط به بخش صنعت و کشاورزي  ریدپذیتجدتحقیقاتی هم که در ایران در زمینۀ انرژي 

و پتانسیل گستردة آن براي استفاده در  ریدپذیتجدرو محقق با توجه به اهمیت منابع انرژي . ازایناست

 ریدپذیتجدي هايانرژي موجود در مناطق مختلف کشور در حوزة هاتیظرفو  هاتیقابلاماکن ورزشی و 

در اماکن ورزشی به دالیل متعدد در پی شناسایی و مدلسازي  خصوصبهي نامناسب از آنها برداربهرهو 

به این پرسش  خواهدیمي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران است و ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرعوامل 

 اند؟ ي تجدیدپذیر در اماکن ورزشی کدامهايانرژپاسخ دهد که عوامل اثرگذار بر توسعۀ 

 

 ی پژوهششناسروش

روش پژوهش آمیخته و از نوع اکتشافی بود. بر این اساس تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. 

 روش موضوع و کمبود آشنایی جامع هدف، از بودن جدید به توجه پژوهش ابتدا بادر بخش کیفی 

شده نشان داده  1که شامل هفت مرحله است و در شکل  4رویکرد ساندلوسکی و باروسوبا  3فراترکیب

 منظوربهسپس شد.  استفاده ي تجدیدپذیرانرژي ریکارگبهبر توسعه  مؤثرشناسایی عوامل  منظوربه است،

ي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ورزشی) ریکارگبهدستیابی به هدف دوم تحقیق (ارائۀ نظریه پیرامون توسعۀ 

                                                           
1 . Seetharaman  
2 . Kenfack 1 
3 . Meta-synthesis  
4 . Sandelowski and Barroso  
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در بخش کمی پژوهش با نظرسنجی  رویکرد گلیزري استفاده شد.۱هادادهاز روش تحقیق نظریۀ برخاسته از 

 ، اسنادهاکتاب مورد بررسی جامعۀ فراترکیب بخش کیفی مرحلۀ در از خبرگان روایی مدل را آزمون شد.

 نامهانیپامقاله و  40ي انرژي تجدیدپذیر شامل ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرعوامل  موضوع با پژوهشی مقاالت و

 .)13-52( مقاله فقط در قسمت فهرست منابع آورده شده استدلیل محدودیت تعداد صفحات بود که به

اطالعات نیز تحلیل  لیوتحلهیتجزروش اسنادي و  و ياکتابخانه مطالعۀ مرحله در این داده گردآوري شیوة

نفر از خبرگان دانشگاهی که در  7و نظرسنجی خبرگان از مشاورة  ادیبندادهمحتوا بود. در مرحلۀ نظریۀ 

آشنایی داشتند، استفاده شد. شیوة  ادیبندادهبودند و با روش  نظرصاحبزمینۀ مدیریت انرژي تجدیدپذیر 

بود و کیفیت  سؤال 128شامل  ساختهقمحقدر نظرسنجی خبرگان پرسشنامۀ  هادادهگردآوري 

 اطالعات سیگماي شمارشی بود. لیوتحلهیتجزو روش  دادیمقرار  سؤالي مفاهیم را مورد بندمیتقس

 
 فراترکیب سندلوسکی و باروسو يهاگام .1شکل 

 نتایج

رح شد یی که در این پژوهش مطهاپرسشي پژوهش است. هاپرسشنخستین گام در فراترکیب تنظیم 

 از: اندعبارت

 ند؟اي انرژي سبز در اماکن ورزشی کدامریکارگبهبر توسعۀ  مؤثر. عوامل 1

 ؟شوندیمي بنددستهي انرژي سبز در اماکن ورزشی چگونه ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثر. عوامل 2

جوي ومتون و مقاالت مرتبط است. در این پژوهش محقق با جست مندنظامهاي دوم و سوم بررسی گام

مند واژگان کلیدي مرتبط فارسی (انرژي سبز، انرژي تجدیدپذیر، انرژي خورشیدي، انرژي بادي، نظام

 Green Energy, Renewable Energy, Solar Energy, Wind() و التین کییفتوولتاانرژي بیوماس و 

Energy, Biomass Energy, Photovoltaics(  اشتراك آن را دارد، ي علمی که دانشگاه تهران هاگاهیپادر

نیز استفاده شد،  google scholarجو از ومنظور تکمیل جستبر این بهبه بررسی متون پرداخته شد. عالوه

مقاله یافت شد که در طول چند مرحله غربالگري مقاالتی که با اهداف پژوهش  237که در مجموع 

                                                           
1 . Grounded Theory  
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انتخاب شد. به محض اینکه  نامهانیپامقاله و  42همخوانی نداشتند، از فرایند پژوهش خارج شدند و 

ی شناختروشمنظور تناسب با پارامترهاي مطالعه بررسی شدند، در قدم بعدي محقق کیفیت مقاالت به

ارزیابی کرد. هدف از این گام حذف مقاالتی است که  1ي ارزیابی حیاتیهامهارتمطالعات را با برنامۀ 

 10) با  CASPي ارزیابی حیاتی (هامهارتشته باشد. برنامۀ اعتمادي ندا شدهارائهي هاافتهمحقق به ی

و  هادادهي آورجمعي، بردارنمونهی که بر اهداف تحقیق، منطق روش، طرح تحقیق، روش سؤال

 لیوتحلهیتجز، مالحظات اخالقی، دقت است کنندگانشرکتي که شامل رابطۀ بین محقق و ریپذانعکاس

تا دقت، اعتبار و  کندیمو ارزش تحقیق تمرکز دارد، به محقق کمک  هاافته، بیان واضح و روشن یهاداده

امتیاز  سؤاالتاهمیت مطالعات کیفی تحقیق را مشخص کند. در این مرحله محقق به هر کدام از این 

. در این کندیم، حذف است 30زیر  آنهاو سپس مقاالتی را که مجموع امتیاز  دهدیم 5تا  1کمی بین 

 شدند. لیوتحلهیتجزمقاله وارد فرایند  40مقاله حذف و  مرحله دو

ي کند. در این آورجمعخالصه  صورتبهدر فرایند را  ماندهیباقگام چهارم محقق باید اطالعات متون  

ي آورجمعبر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر را که در مقاالت دیگر ذکر شده است،  مؤثرپژوهش محقق عوامل 

. در مرحلۀ ستهاافتهشد، هدف فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدیدي از یکه ذکر طورهمانکرد. 

. به محض اینکه موضوعات شناسایی و مشخص شدند، کندیمیا موضوعاتی را مشخص  هاتمپنجم محقق 

ي مشابه و مربوط را در موضوعی قرار هايبندطبقهو  دهدیمرا شکل  2يبندطبقهیک  کنندهیبررس

، هامدلي را براي ایجاد توضیحات و اهیپااساس و  هاتم. کندیمرا به بهترین نحو توصیف که آن  دهدیم

از مقاالت به مفاهیم و  آمدهدستبه. طی این مرحله کدهاي دهندیمیا فرضیات کاري ارائه  هايتئور

رخاسته از ي شدند که این مرحله معادل کدگذاري باز در نظریۀ ببنددسته هامقولهمفاهیم در قالب 

 آورده شده است.  1ي گلیزري است. نتایج آن در جدول هاداده

  

                                                           
1. Critical Appraisal Skills Programme ( CASP ) 
2. Subcategory 
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نتایج فراترکیب مقاالت .1جدول   
 مفهوم مقوله

 یالمللنیبمسائل 
 یالمللنیبي هانامهموافقتو  هاینگران

 یالمللنیبي هايهمکارو  هاآژانس

 مسائل ملی

 سیستم سیاسی 
 و راهبردهاي انرژي  هااستیس

 وضعیت اقتصادي کشور
 حمایت دولت

 ساختار بخش انرژي

 ي مدیریتیهاییتوانا
 يزیربرنامه

 هدایت و هماهنگی
 کنترل

 توانمندي اقتصادي
 دسترسی به سرمایه

 حمایت مالی
 يگذارهیسرماي هانهیهز

 توانمندي فنی

 دانش و نیروي متخصص
 زیرساخت فناوري

 تکامل فناوري
 تحقیق و نوآوري

 گواهینامه سبز
 ي طبیعیهايتوانمند توانمندي طبیعی

 شرایط بازار

 اندازه و ثبات بازار
 ي بازارریپذرقابت

 تبلیغات
 نسبت هزینه به فایده

 مسائل اجتماعی و فرهنگی

 آگاهی و مشارکت ذینفعان
 مشروعیت و پذیرش اجتماعی

 نهادي و وجود پیشرو مؤسسات
 مسئولیت اجتماعی

 مسائل فرهنگی
 ي ساختمانهایژگیو ي ساختمانهایژگیو
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و  CASPي مختلفی از جمله شاخص هاهیروگام ششم کنترل کیفیت پژوهش است که محقق 

سنجش پایایی  منظوربهبر این عالوهجوي دستی و الکتریکی را براي کنترل کیفیت درنظر گرفت. وجست

 بدون دیگر از خبرگان شخص که طریق بدینة نهایی از شاخص کاپا استفاده شد. شدیطراحچارچوب 

شد.  مفاهیم در کدها يبنددسته به اقدام پژوهشگر، توسط جادشدهیا مفاهیم و کدها ادغام نحوة از اطالع

 توجه با نهایت شد. در فرد مقایسه این توسط شدهارائه مفاهیم با پژوهشگر توسط شدهارائه مفاهیم سپس

 محاسبۀ این کاپا محاسبه شد. نحوة شاخص متفاوت، ةجادشدیا مفاهیم و ة مشابهجادشدیا مفاهیم تعداد به

 :است زیررابطه  صورتبه شاخص

𝒌𝒌 =  
− توافقات مشاهده شده توافقات شانسی

𝟏𝟏 − توافقات شانسی
 

 
مفهوم آن  24مفهوم که  28ي کرده بود و شخص دیگر در بنددستهمفهوم  30محقق کدها را در 

 آورده شده است. 2شبیه مفاهیم پژوهشگر بود. نتایج در جدول 

 ي پژوهشگر و شخص دیگربنددسته. نتایج 2جدول 
  نظر محقق

 بله خیر مجموع

30 6B= 24A= بله 
نظر شخص 

 دیگر
4 0D= 4C= خیر 

 مجموع 28 6 34

 
توافقات شانسی                                =  𝑨𝑨+𝑩𝑩

𝑵𝑵
× 𝑨𝑨+𝑪𝑪

𝑵𝑵
× 𝑪𝑪+𝑫𝑫

𝑵𝑵
× 𝑩𝑩+𝑫𝑫

𝑵𝑵
 

                          =  𝟐𝟐𝟐𝟐+𝟔𝟔
𝟑𝟑𝟐𝟐

× 𝟐𝟐𝟐𝟐+𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟐𝟐

× 𝟐𝟐+𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟐𝟐

× 𝟔𝟔+𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟐𝟐

= 𝟎𝟎/𝟕𝟕𝟐𝟐𝟔𝟔 

توافقات مشاهده شده                                                 =  𝑨𝑨+𝑫𝑫
𝑵𝑵

 

=  
𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟐𝟐

= 𝟎𝟎/𝟕𝟕𝟐𝟐𝟔𝟔 

𝒌𝒌 =  
− توافقات مشاهده شده توافقات شانسی

𝟏𝟏 − توافقات شانسی
=  
𝟎𝟎/𝟕𝟕𝟎𝟎𝟔𝟔 − 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟏 − 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎

= 𝟎𝟎/𝟕𝟕𝟎𝟎𝟏𝟏 
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ي بندطبقه. بنابراین نحوة استاست که داراي وضعیت توافق معتبر  701/0برابر  شدهمحاسبه Kمقدار 

ست که هم هاافتهبوده و قابل استناد است. مرحلۀ هفتم ارائۀ ی موردنظرداراي پایایی  شدهاستخراجعوامل 

 اکتفا کرد. 1چارچوب یا مدل، که محقق به جدول  صورتبهجدول باشد و هم  صورتبه تواندیم

ارائه شد. همزمان  هادادهرویکرد گلیزري مدل برخاسته از  ادیبندادهدر مرحلۀ دوم با استفاده از نظریۀ 

د و محوري پژوهش مشخص شبا بررسی و کدگذاري چند مقالۀ اول و با توجه به ماهیت پژوهش مقولۀ 

 30کد نهایی که در  120جوي مقاالت بعدي با توجه به مقولۀ محوري انجام گرفت و در نهایت وجست

ي شدند، شناسایی شد، که در قسمت فراترکیب ذکر شد. با توجه به اینکه بنددستهمقوله  9مفهوم و 

راي استفاده از مدل بنیاد در این پژوهش با رویکرد گلیزري بکار گرفته شده است، الزامی بنظریۀ داده

. )53(بنیاد (ورودي، فرایند و خروجی) براي نمایش نتیجۀ فرایند وجود ندارد پارادایمی نظریۀ داده

و میان  دهدیمرا شکل  هادادهپژوهشگر براساس خالقیت شخصی خود، فرایند مدل مفهومی برآمده از 

هاي اصلی تحقیق با . در ادامه روابط بین مقولهکندیمارتباط برقرار  هادادهاز  شدهاقتباسي هامقوله

پردازد) تبیین هاي نظري (که به تبیین روابط بین کدها میهاي محقق و کدگذاريیادنوشتگیري از بهره

 ، گزارشيبردارادداشتی، زیرا شدباز آغاز  يطور موازي با کدگذاربه باًینظري تقر يهاادداشتینوشتن شد. 

 کندیذاري خطور مدر مورد کدها و روابط آنهاست که به فکر محقق هنگام کدگ ییهادهیا پردازانهینظر

خانواده از کدهاي نظري که توسط  18در طول این فرایند پژوهشگر براي تلفیق کدهاي واقعی از . )54(

نظور تعیین و تأیید نوع رابطۀ مبر این در این مرحله به) ارائه شده بود، استفاده کرد. عالوه1978گلیزر (

در یک جدول در اختیار  آمدهدستبهخانوادة کدگذاري گلیزر ابعاد  18هاي تحقیق، با توجه به بین مقوله

نفر از نخبگان دانشگاهی قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا نوع رابطه را مشخص کنند. در نهایت و با  6

ي کدگذاري گلیزر استفاده شد که هاخانوادهاز سري  unitادة و پژوهشگر از خانو نامتخصصاجماع نظر 

 آورده شده است.  2ي پژوهش در شکل هامقولهمدل پیشنهادي برخاسته از 
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 پژوهش يهامقولهمدل برخاسته از  .2شکل                

جداگانه با  صورتبهجلسات حضوري  .دست آمدطریق نظرسنجی خبرگان به حاضر از مدل روایی

نیز آشنایی داشتند، برگزار  ادیبندادهبا روش  وبودند  نظرصاحبخبرگان دانشگاهی که در مدیریت انرژي 

 برايي در اختیار آنان قرار گرفت. اپرسشنامهشد. در این جلسات پس از بیان هدف و نحوة انجام پژوهش، 

 موزون، مثل میانگین دیگري يهانام با که شمارشی سیگماي از روش نهایی چارچوب روایی مقدار محاسبۀ

از طریق  X تصادفی متغیر ریاضی شد. امید استفاده ،شودیمشناخته  نیز انتظار مورد مقدار یا ریاضی امید

 :شودیم محاسبه زیر رابطه

𝑰𝑰𝑰𝑰[𝑿𝑿] =  �𝒙𝒙𝒊𝒊𝑷𝑷𝑿𝑿(𝒙𝒙𝒊𝒊)
𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

 
 آورده شده است. 3نتایج نظرسنجی خبرگان در جدول 
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نظرسنجی خبرگان براي روایی مدل نهایی. نتایج 3جدول   
 X متغیر زمانی

 (وزن)
F 

 (فراوانی)
P(X) 

 (فراوانی نسبی)
XP(X) 

 0 0234/0 21 0 نامناسب کامالً
 0094/0 0379/0 34 25/0 نامناسب

 0318/0 0636/0 57 5/0 تا حدي مناسب
 1807/0 2410/0 216 75/0 مناسب

 6339/0 6339/0 568 1 مناسب کامالً
 8558/0  896  جمع

 
 :شودیمزیر محاسبه  صورتبهبا توجه به رابطۀ باال، عدد روایی 

= عدد روایی 0094/0 + 0318/0 + 1807/0 + 6339/0=  8558/0  
 

، 1موافق= کامالًاز:  اندعبارت هاوزن. این میدهیم) مناسب Xدر این روش ابتدا به هر گزینه وزن (

) هر گزینه را که برابر با F. سپس فراوانی (0مخالف=  کامالًو  25/0، مخالف= 5/0= نظریب، 75/0موافق= 

کند و با ضرب این مقدار در وزن هر گزینه ، محاسبه میآنهاستشده براي هریک از ي دادههاپاسخمجموع 

عدد روایی  . در نهایت با محاسبۀ مجموع این مقدارشودیم) هر گزینه محاسبه P(X)میزان فراوانی نسبی (

خبره در  7 و ارزیابی سؤال 128. محاسبۀ میزان روایی مدل نهایی از طریق پرسشنامه با دیآیمدست به

 8558/0که مقدار روایی برابر با  شودیمنشان داده شده است. با توجه به جدول روایی مالحظه 3جدول 

کلی عدد روایی  طوربهاسبی دارد. شده میزان روایی منة این است که مدل ارائهدهندنشانشده است و 

 .رندیگیمرا در سنجش روایی مناسب درنظر  8/0باالتر از 

 

 يریگجهینتبحث و 

ي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرهدف از این تحقیق شناسایی و مدلسازي عوامل 

فراترکیب  روش ي تجدیدپذیر ازژي انرریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرشناسایی عوامل  منظوربهورزشی ایران بود. 

ي هامؤلفهي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ورزشی با توجه به ریکارگبهارائۀ مدل پیرامون توسعۀ  منظوربهو 

استفاده شد. در مرحلۀ فراترکیب  هادادهشده در قسمت فراترکیب، از روش تحقیق نظریۀ برخاسته از یافت

ي انرژي تجدیدپذیر را ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرمقالۀ خارجی بررسی شد که عوامل  37مقالۀ داخلی و  3

ي و صنعت خاص بررسی کرده بودند. امنطقهی، ملی، المللنیبي متفاوت، در سطوح متفاوت هادگاهیداز 
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به بررسی تمام عوامل  نگرجامعاین پژوهش محقق با دیدي از آنجا که فراترکیب تفسیر تفسیرهاست، در 

کد نهایی  120ي انرژي تجدیدپذیر پرداخت و در فرایند فراترکیب (کدگذاري باز)، ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثر

تمام سطوح را پوشش دهد  کهيطوربهمقوله  9مفهوم و  30از مقاالت کیفی منتخب در  شدهاستخراج

مقولۀ نهایی مستخرج از فراترکیب را از طریق کدگذاري نظري گلیزر در هفت  9ي شد، پژوهشگر بنددسته

)، 1396ي و همکاران (رودسريمعادي هاپژوهشالیه یا واحد قرار داد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج 

و همکاران )، بانشا دوالل 2011)، سانچا لوسی (1394)، الهی و همکاران (1389امیرفدایی و همکاران (

)، بوندي 2016)، رسالده (2017)، هارولد فراریا (2010)، آرین مینارد (2008)، تورس سیلوا (2013(

)، 2013)، لیام برنز و همکاران (2017)، هیسکانن و ماتسوشس (2013)، کینا کیارا (2014بونک (

)، 2015وترا و همکاران ()، ل2016)، داوید اینس و همکاران (2009)، آداچی (2015هونگزلی و همکاران (

)، انگلکن و همکاران 2017)، لوکاس و همکاران (2017)، ایکیهمبا و همکاران (2014مصطفی ازکان (

)، هوانگ و همکاران 2018)، کان ستر و همکاران (2001)، پینولی (2016)، کاراتایف و همکاران (2016(

)، 2012)، مارتین و رایس (2014س ()، هویبرشت و مرتن2013)، ماریوس کلودي و همکاران (2013(

)، فهیم انصاري و 2015)، هان یون و هو سیم (2006و بیلهرز ( هگنوستن)، 2015روسو و کافاروف (

)، ماري لوتز و همکاران 2006)، عدنان میدیلی و همکاران (2014)، ماریا کلودیا (2013همکاران (

) 2017و همکاران ( اینحافظ)، 2017و همکاران ()، جوزف کنفاك 2014)، آنا درمانی و همکاران (2017(

) که هر کدام به اهمیت عوامل خاصی 2016) و سیتارامان و همکاران (2016و محمد یاقوت و همکاران (

. تفاوت این پژوهش که تفسیر تفسیرهاي ست، همسواندکردهي انرژي تجدیدپذیر اشاره ریکارگبهدر توسعۀ 

به آنهاست. در الیۀ اول  نگرجامعي قبلی در نگاه سیستماتیک و هاپژوهشي قبلی است، با هاپژوهش

ي انرژي ریکارگبهی در توسعۀ المللنیبي مسائل رگذاریتأثی قرار دارد. در خصوص توجه و المللنیبمسائل 

ی است. طیمحستیزي هاینگراني فسیلی دلیل اصلی آلودگی هوا و هاسوختگفت  توانیمتجدیدپذیر 

بنابراین  ،کندیاز مرزها عبور م و باشد تواندیمسائل محیط زیست محدود به مرز کشوري نمر، از سوي دیگ

ی و المللنیباي مسئلهي نو و پاك هايانرژي فسیلی به هاسوختحفاظت از محیط زیست و انتقال از 

انرژي تجدیدپذیر کانون اصلی توجه در تمامی ی است و به همین دلیل المللنیبنیازمند همت 

ی است و معاهداتی در زمینۀ حفاظت از طیمحستیزي هادغدغهی مرتبط با المللنیبي هانامهموافقت

این معاهدات در مورد  ی امضا شده است.المللنیبمحیط زیست و استفاده از انرژي تجدیدپذیر در سطح 

استفادة  کهيطوربهي متولی آن نمود بیشتري دارد. هاسازمانحفاظت از محیط زیست در صنعت ورزش و 
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. براي توسعۀ استاماکن ورزشی از انرژي سبز و تجدیدپذیر مالك مهمی در اعطاي میزبانی مسابقات 

وجود آمده است که به کشورهاي ی زیادي بهالمللنیبي هابانکو  هاسازمان، هاآژانسانرژي تجدیدپذیر 

 تواندیمکه  دهندیمي انرژي تجدیدپذیر خدمات مشورتی، فنی و وام ارائه ریکارگبهدر حال توسعه براي 

 یالمللنیب يهامیاعمال تحربه توسعۀ انرژي تجدیدپذیر در کشورهاي در حال توسعه کمک کند. اما 

 يهاتیو محدودتجدیدپذیر انرژي  ۀخارجی در زمین يگذارهیسرما دلیل عدمبه کشورهابعضی نسبت به 

توسعۀ  روند دري مروج انرژي تجدیدپذیر، هابانکو  هاسازمان، هاآژانسبراي استفاده از خدمات  یالمللنیب

 .کندیمي تجدیدپذیر در کشورها خلل ایجاد هايانرژ

ي انرژي تجدیدپذیر از طریق محیط سیاسی کشور هاپروژهتوسعۀ در الیۀ دوم مسائل ملی قرار دارد. 

ي داخلی و خارجی دولت و تعامل آن با کشورهاي دیگر هااستیس. با افتندیمیا به تأخیر  ابندییمپرورش 

ي انرژي سبز و تجدیدپذیر و حفاظت از ریکارگبهی که در حمایت و المللنیبي هانامهموافقتو تعهد به 

ی براي توسعۀ انرژي تجدیدپذیر در کشور المللنیبي هالیپتانساز  توانیم ،محیط زیست منعقد شده است

تا  شودیمبا انرژي تجدیدپذیر و ضرورت و اهمیت آن سبب  استمدارانیسآشنایی نهایت استفاده را برد. 

دیگر  از سیاسی و قدرت دولت مرکزي حمایت بیشتري از انرژي تجدیدپذیر در سطح ملی شود. ثبات

 در يگذارهیسرما به تمایلی خارجی گذارانهیسرمازیرا  ،استملی بر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر  مؤثرعوامل 

بر این وجود سیاست انرژي روشن و پایدار که از ندارند. عالوه که داراي ثبات سیاسی نیستند، کشورهاي

مچنین وجود شرایط انرژي تجدیدپذیر است. ه، شرط الزم براي توسعۀ کندیمانرژي تجدیدپذیر حمایت 

برسانیم. حمایت دولت   کنندهمصرفبه دست  ترارزانانرژي تجدیدپذیر را  شودیمکارامد اقتصادي سبب 

توسعه و  دولت، حمایت غیاب در کلی،طور به. استاثرگذار بر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر  عوامل از دیگر

 و گذارانهیسرما اولیه براي سرمایۀ باالي يهانهیهز علتبه بزرگ، مقیاس در تجدیدپذیر انرژي انتشار

ي انرژي ریکارگبهیکی دیگر از عواملی که در سطح ملی بر توسعۀ  .نیست ریپذامکانکوچک،  بازار اندازة

ي مسئول انرژي در توسعۀ هاسازمانکلی  طوربه، ساختار بخش انرژي کشور است. گذاردیمتجدیدپذیر اثر 

از لحاظ قانونی،  هاسازمان. میزان قدرتی که این کنندیمي انرژي تجدیدپذیر نقش اساسی ایفا ریکارگبه

مادي و تجربی دارند و نیز مشخص بودن وظایف بین ساختار سیاستگذاري و اجرایی آن و در یک راستا 

اداري و ارائۀ  يهاهیرواز عوامل مهم در توسعۀ انرژي تجدیدپذیر است. از سوي دیگر،  آنهاقرار داشتن 

ي انرژي تجدیدپذیر دخالت دارند نیز از توسعۀ انرژي تجدیدپذیر هاپروژهکه در تصویب  کنندهکسلاسناد 
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، زیرا ممکن است نوآوران تخصص و توانایی الزم براي مقابله با مقررات پیچیده در مورد کنندیمجلوگیري 

 ي انرژي تجدیدپذیر را نداشته باشند. هاپروژه

ي انرژي ریکارگبهصورت فراهم بودن شرایط سیاسی و حکومتی عامل دیگري که در توسعه و  حتی در

ي فنی، اقتصادي و طبیعی است که هايتوانمندي شامل انهیزمي هايتوانمنداست، شرایط و  مؤثرسبز 

ید، باد، شک پتانسیل انرژي تجدیدپذیر کافی مانند تابش خورشبی در الیۀ سوم مدل پیشنهادي قرار دارد.

و غیره باید در منطقه وجود داشته باشد و اطالعات دقیق و کافی در مورد  تودهستیزامواج جزر و مد، 

ي مورد نیاز تولید انرژي از این منابع و نیروي فنی متخصص هارساختیزاین پتانسیل در دسترس باشد و 

ي ریکارگبهبر اینها چون توسعه و عالوهباید وجود داشته باشد تا بتوان انرژي تجدیدپذیر را توسعه داد، 

ي باالیی است، شرایط اقتصادي گذارهیسرماي مورد نیاز آن نیازمند هارساختیزانرژي سبز و فراهم کردن 

 بر توسعۀ انرژي تجدیدپذیر است. رگذاریتأثاز دیگر عوامل  کنندهتیحما مؤسساتمنطقه و وجود 

 يهانظران موفقیت و شکست پروژهبسیاري از صاحبر دارد. ي مدیریتی قراهاییتوانادر الیۀ چهارم 

حتی در صورت فراهم بودن تمامی عوامل باال  ،دانندیمختلف را ناشی از تفاوت مدیریت حاکم بر آن م

 مؤثري تجدیدپذیر انرژي هاپروژهي مدیریتی مسئوالن مربوط در موفقیت یا شکست توسعۀ هاییتوانا

ي مربوط به انرژي و همراستا هااستیسي راهبردي و عملیاتی براي زیربرنامه است. دانشمندان بر اهمیت

ي به هماهنگ کردن امنطقهي انرژي زیربرنامه. کنندیم دیتأکي انرژي هااستیسي با زیربرنامهبودن 

انرژي تجدیدپذیر  دیبازتولو در نتیجه نقش مهمی در  کندیمي غیرمتمرکز با اهداف ملی کمک هاتیفعال

و تولیدکنندگان تا  کنندگاننیتأمسیستم انرژي شامل انواع بازیکنان است. بازیگران از بر این دارد. عالوه

نفع حمایت شود، بنابراین ضروري بنابراین تصمیمات باید توسط چندین ذيمقامات سیاسی متغیرند. 

برقرار شود. یکی  آنهارد و هماهنگی بین نفع صورت گیي ذيهاگروهي مشارکتی بین هاتالشاست که 

است، کنترل است. مطالعات  مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبهي مدیریتی که بر توسعۀ هاییتوانادیگر از 

راي ب. اندکردهمانع مهمی در انتشار انرژي تجدیدپذیر اشاره  عنوانبهچندي به نظارت و ارزیابی ضعیف 

با نظارت و ارزیابی ضعیف به شکست برنامه در چین منجر شد. به  تودهستیزي ریکارگبهمثال اجراي 

ي انرژي تجدیدپذیر در هند نقش هابرنامه ریتأثهمین ترتیب نظارت و ارزیابی ضعیف در محدود کردن 

 مهمی ایفا کرده است.

ي قبلی این اههیالي بازار قرار دارد. حتی در صورت مطلوب بودن شرایط تمام هایژگیو پنجمدر الیۀ 

ي مطلوب بازار مانند هایژگیواست.  مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبهویژگی بازار است که بر توسعۀ 
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یی جوصرفهدلیل استفاده از که انرژي تجدیدپذیر به شودیمي آن سبب ریپذرقابتاندازة بزرگ بازار و 

سودمند باشد و در  کنندهمصرفم براي و ه گذارهیسرماو  دکنندهیتولمقیاس و قابلیت رقابت هم براي 

ایجاد رفتار جدید یا تغییر رفتارهاي قبلی در مصرف انرژي، در گام اول بر این پیدا شود. عالوه وفوربهبازار 

 شودیمرو در یک برنامۀ تبلیغاتی در راستاي تغییر رفتار مصرف انرژي، تالش نیازمند شناخت است. ازاین

ي عاطفی نگرش مخاطبان هامؤلفهۀ شناختی مخاطبان شامل باورها، افکار، حقایق، دانش، اعتقادات و مؤلف

ي مثبت مثل حفاظت از محیط زیست براي رسیدن به تغییر هاارزشو  هازهیانگشامل احساسات، عالیق، 

تا تبلیغات با آگاه همچنین بسیار مهم است ي منتقل شود. ارسانهي هاامیپي و از طریق گذارهدفرفتار 

 کردن مدیران اماکن ورزشی از مزایاي انرژي تجدیدپذیر موجب بکارگیري آن در اماکن ورزشی شوند

حتی در  دهدیمدر الیۀ ششم مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. تجربیات کشور آمریکا نشان 

در بازار، مسائل  متیقزانارصورت فراهم بودن تمامی موارد ذکرشده و دسترسی به انرژي تجدیدپذیر 

. مسائل اجتماعی و فرهنگی از گذاردیمي انرژي تجدیدپذیر اثر ریکارگبهاجتماعی و فرهنگی بر توسعۀ 

دلیل بهي انرژي تجدیدپذیر است. ریکارگبهعوامل تأثیرگذار بر توسعۀ  نیترمهمو در عین حال  نیترمبهم

 آینده در آن انرژي تجدیدپذیر و رشد گسترش میان مردم، در تجدیدپذیر انرژي در مورد دانش کمبود

ي هاشبکه سیتأسبا تبلیغ،  تواندیم. آگاهی دربارة انرژي تجدیدپذیر گیرد قرار تأثیر تحت است ممکن نیز

ي هاپروژهدخالت مردم (درگیر شدن مردم) در  خصوصبهاجتماعی و نهادهاي حامی انرژي تجدیدپذیر و 

از این طریق مزایاي اجتماعی، اقتصادي و آموزشی نشان داده شود. سطح باالتري از واقعی تقویت شود و 

. به توسعۀ اعتماد و ایجاد دهدیمرا در سطح محلی افزایش  هاپروژهمشارکت شهروندان حمایت از این 

 جنبش و اجتماعی يهاشبکهبر این . عالوهکندیمي الزم حمایت و پذیرش این تحوالت کمک هاشبکه

که گونه. هماندهندیمقرار  را تحت تأثیر سیستم یک در عوامل ترجیحات و آگاهی جامعه، یک در سبز

، همچنین موجب شوندیمنهادي موجب آگاهی جامعه در مورد انرژي تجدیدپذیر  مؤسساتذکر شد، این 

یی که از حمایت جامعه برخوردارند، شانس هاپروژه. شودیمایجاد حمایت بیشتري از انرژي تجدیدپذیر 

ي انرژي ریکارگبهبیشتري براي پذیرش در سطح محلی و حمایت دولت دارند و از این طریق سبب توسعۀ 

، کندیم. همچنین وجود یک پیشرو که از انرژي تجدیدپذیر استفاده شوندیمتجدیدپذیر در اماکن ورزشی 

از تجربیات و هم از نظر شکستن تابوي استفاده از انرژي تجدیدپذیر یک الگو هم از نظر استفاده  عنوانبه

افزایش آگاهی عمومی دربارة مزایاي  بر ایناست. عالوه مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبهدر توسعۀ 

را افزایش دهد که خود سبب  هايفناورتواند پذیرش اجتماعی این ي انرژي تجدیدپذیر میهايفناور



 177                           ورزشی ایراني انرژي تجدیدپذیر در اماکن ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثرطراحی مدل عوامل  
 

 

ي انرژي ریکارگبهبر توسعۀ  مؤثر. یکی دیگر از عوامل شودیمي انرژي تجدیدپذیر ریگکاربهافزایش 

تجدیدپذیر مسائل فرهنگی است. اگرچه میزان و نوع مصرف انرژي امري شخصی و دلخواهانه است، الگویی 

 فردمنحصربهي مصرف تنها به عالیق و امکانات مادي و شخصی و هاوهیشبودن مصرف به این معناست که 

. فرهنگ طرفدار استمربوط نیست، بلکه رفتار مصرفی تا حد زیادي تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی 

 است. مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبه در توسعۀمحیط زیست درون جامعه نیز 

یدپذیر ي انرژي تجدریکارگبهي اماکن ورزشی قرار دارد که بر توسعۀ هایژگیودر الیۀ هفتم و پایانی 

ي خود اماکن ورزشی هایژگیوشک اگر تمام شرایط باال فراهم باشد، . بیگذاردیم ریتأثدر اماکن ورزشی 

ي انرژي تجدیدپذیر به سرمایۀ اولیه ریکارگبهاست.  مؤثردر آخرین گام بر استفاده از انرژي تجدیدپذیر 

ي انرژي تجدیدپذیر در اماکن ریکارگبهر مالی اماکن ورزشی ب نیتأمزیادي نیاز دارد، بنابراین استطاعت 

است. از سوي دیگر، تجهیزات انرژي تجدیدپذیر به فضاي کافی براي نصب نیاز دارند و  رگذاریتأثورزشی 

خواهد بود. استراتژي مکان ورزشی از دیگر عوامل مؤثر بر  کنندهنییتع باره نیا دراندازة اماکن ورزشی 

ي انرژي تجدیدپذیر است. اینکه استراتژي مکان ورزشی توسعه باشد یا میزبانی از رویدادهاي ریکارگبه

باشد. نوع  مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبهبر توسعۀ  تواندیمدر اماکن سبز  آورنامورزشی بزرگ یا 

با وجود سرمایۀ است. شاید بتوان گفت  مؤثري انرژي تجدیدپذیر ریکارگبهمالکیت مکان ورزشی نیز بر 

اولیۀ مورد نیاز باال و قیمت ناچیز استفاده از انرژي تجدیدپذیر در ادامه یک نوع انرژي دیربازه اقتصادي 

ي براي گذارهیسرمااست که مدیران اماکن ورزشی دولتی که مدت مدیریت آنان محدود است، تمایلی به 

ودن انرژي تجدیدپذیر در آینده با وجود سبب اقتصادي بآینده ندارند، اما اماکن ورزشی خصوصی به

 دیربازده بودن آن تمایل به استفاده از آن دارند. 
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Abstract 
This study aimed to identify and develop a model of those factors affecting 
the development of renewable energy use in Iran sport facilities. The research 
method was mixed and exploratory. Accordingly, this research was conducted 
in two qualitative and quantitative phases. In qualitative phase, the meta-
synthesis method was used to identify the those factors affecting the 
development of renewable energy use and the grounded theory was used to 
present a theory for the development of using renewable energy in sport 
facilities with an emphasis on the elements found in meta-synthesis phase. In 
quantitative phase, the model validity was confirmed by experts’ viewpoints. 
In the meta-synthesis phase, the population contained books, research 
documents and articles with the subject of those factors affecting the 
development of using renewable energy. After screening for several times, 40 
cases were entered into the meta-synthesis stage. In the stage of Glaser 
grounded theory, the viewpoints of 7 academic experts in the field of 
renewable energy were used. Using meta-synthesis, 30 concepts were 
identified as factors affecting the development of using renewable energy in 
sport facilities that were divided into 9 categories: international issues, 
national issues, natural abilities, technical abilities, economic abilities, 
managerial abilities, market properties, social and cultural issues and building 
properties. Then, the relationships of these categories were specified by 
selective and theoretical coding of Glaser grounded theory, and the model 
developed from the research was presented. The validity of the final model 
was obtained as 0.855 by experts’ viewpoints and counting sigma method. 
The government should lay the groundwork for accessing cheap renewable 
energy in the country by adopting appropriate international policies and 
energy policies and develop the use of renewable energy in sport facilities by 
education and culturalization and laying down the rules.  
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