
Sport Management Studies                               Volume 13, No 68, 2021, Page 301-334 

  

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Research Paper 

Analysis of the Role of Social and Cultural Issues in 

Developing the Use of Green Energy in Sport Facilities 

(An Exploratory Mixed Research by Meta-Synthesis 

Method)1 
 

Seyed Ehsan Amirhosseini1*, Samad Goodarzi2, Majid Kiani3, 

Rohollah Asgarigandomani4 
 

1. Associate Professor of Sport management, Islamic Azad University, Yasouj, Iran 

(Corresponding Author) 

2. Ph.D. of Sports Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran 

3. Ph.D. of Sports Management, University of Aboali Sina, Hamedan, Iran 

4. Ph.D. of Sports Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran 
 

Received: 2020/11/01                Accepted: 2020/05/31 
 

Abstract 
This research is aimed at analyzing the role of social and cultural issues in developing the 

use of green energy in sport facilities. The research is of exploratory mixed type. In 

qualitative part, meta-synthesis method was used for recognizing the dimensions of the 

role of social and cultural issues on development of the use of green energy. In quantitative 

part, first, the validity of the model was approved based on the experts’ survey and then, 

the fitness of the model was checked by exploratory and confirmatory factor analysis. In 

meta-synthesis phase, the studied population included the relevant theses and research 

papers (35 cases); in experts’ survey, the population included 9 experts of green energy 

and sociology  area, and in factor analysis phase, the population included the mangers and 

experts of Renewable Energy Organization, the managers and experts of the Organization 

of Developing and Equipping Sport Facilities and subsidiary departments, the managers 

and experts in the Reconstructive Unit of Ministry of Sport and Youth and the Provincial 

General Office of Youth and Sports  .Sampling method in the first stage was total 

population, in the second stage, it was was purposive sampling.Moreover, in factor 

analysis phase, the sampling was done by stratified method, and 235 people were selected 

based on Morgan table. Meta-synthesis findings showed that awareness and attitudes 

towards green energy, legitimacy and social acceptance of green energy, the existence of 

non-governmental organizations supporting the environment and green energy, and a 

pioneer and cultural issues are social and cultural factors influencing the use of green 
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energy in sports venues. Validity of the model was obtained as 0.897 by Sigma counting 

method. The results of factor analysis showed that the model has a proper fitness. In 

general, it is concluded that in addition to providing green energy infrastructures, social 

acceptance is a prerequisite for developing green energy use in sports facilities by 

increasing awareness and changing attitudes through the use of public institutions, social 

networks and culture-building.   
 

Keywords: Meta-Synthesis, Renewable Energy, Social and Cultural Issues, Sport 

Facilities. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The surest solution to address the concerns of energy shortage and global climate 

change is green energy. This is a global issue and includes every business sector, 

including sports (1). Nowadays, European countries use green energy in their 

sports venues (2). In addition, in Iran, the Ministry of Sports and Youth has issued 

a circular calling for the use of green energy in sports venues. However, this type 

of energy is almost not used in sports venues, despite the high potential and 

government measures to provide green energy at a favorable price (3). Although 

green energy is a technical issue, its acceptance by users is a social issue that, like 

any social phenomenon, is affected by socio-cultural factors (4). Therefore, the 

purpose of this study was to examine the role of socio-cultural issues in the 

development of green energy use in sports venues. 
 

Materials and Methods: 
This study was performed by an exploratory mixed method. In the qualitative 

section, to identify the role of socio-cultural issues on the development of green 

energy use, the meta-synthesis method with Sandelowski and Barroso's approach 

was used, which includes seven steps (question development, systematic literature 

review, search for suitable papers, extraction of the information of papers, analysis 

and synthesis of information, quality control, and presentation of findings). In the 

quantitative section, the validity of the model was first confirmed by expert 

opinion polls, and the fit of the model was then examined using exploratory and 

confirmatory factor analyses. In the meta-synthesis phase, the study population 

included related dissertations and papers (35 cases). In the survey section, 9 

experts in the fields of green energy and sociology were polled. In the factor 

analysis stage, the population included managers and experts from the Renewable 

Energy and Energy Efficiency Organization (SATBA), the Company for 
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Development and Maintenance of Sports Venues and subsidiaries, the 

Development Unit of the Ministry of Sports and Youth, and general departments 

of the Ministry of Sports and Youth of the provinces, as well as academic experts 

(590 people). The sampling method was a census in the first stage, purposive in 

the second stage, and stratified in the factor analysis stage. The sample size was 

235 people based on Morgan's table. The content validity of the questionnaire was 

confirmed by a survey of 13 experts. Its reliability was also 0.89 using Cronbach's 

alpha. 

For data analysis in the meta-synthesis stage, the final codes were selected and 

divided into concepts and categories. In the expert survey, the Sigma counting 

method was used to confirm the validity of the model. The model was validated 

in the exploratory factor analysis stage using the principal component analysis 

(PCA) and the Varimax rotation method, and in the second-order factor analysis 

stage, using the Smart PLS 3. 
 

Findings: 
In the qualitative stage, 13 final codes were identified using meta-synthesis.  

These codes were classified into 4 concepts (awareness and attitude towards green 

energy, legitimacy and social acceptance of green energy, environmental and 

green energy NGOs, and cultural issues  ( and one category (socio-cultural factors 

affecting the use of green energy) to identify socio-cultural factors affecting the 

development of green energy in sports venues. The meta-synthesis results can be 

seen in Table 1. The validity of the model was 0.89742 through an expert survey 

with the Sigma counting method, indicating that the model had a good validity. 

Exploratory factor analysis also suggested that socio-cultural factors affecting the 

use of green energy in sports venues repeated a four-factor structure. The factor 

structure of the model of socio-cultural factors affecting the use of green energy 

in sports venues and its fit in the target population were examined using 

confirmatory factor analysis. Since this was an exploratory study with second-

order constructs and one construct indicator in each order, the second-order 

confirmatory factor analysis with Smart PLS software was used to validate the 

model. According to Table 1, the significance coefficients of all second- and 

third-order constructs were higher than 1.96. Further, the variance inflation factor 

(VIF) of all constructs was less than 5, indicating that there was no collinearity 

between the constructs, and the model had a good fit. 
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Table 1. Results of Meta-Synthesis and Confirmatory Factor Analysis 

Final Concepts and Codes Outer 

Weig

ht 

Significance 

Coefficient 

(T-value ≥ 

1.96) 

VIF 

(VIF ≤ 

5) 

Awareness and Attitude of Stakeholders 0.285 51.828 2.013 

 Awareness of Green Energy 0.545 9.048 1.105 

Level of Education of Decision-

Makers 

0.430 7.104 1.093 

Attitudes Towards Green Energy 0.451 7/843 1.091 

NGOs and Pioneers 0.309 47.346 2.868 

 Environmental NGOs 0.661 13.689 1.330 

Social Networks of Stakeholders 0.305 6.533 1.223 

Sports Venues Pioneer in the Use of 

Green Energy 

0.312 6.294 1.187 

Cultural Issues 0.286 50.999 2.090 

 Fascination with Technology 0.328 5.063 1.146 

Pro-Environmental Culture 0.420 5.875 1.238 

Resistance to Change Consumption 

Patterns 

0.374 4.850 1.359 

Aesthetics of Green Energy 

Equipment 

0.332 4.597 1.176 

Legitimacy and Social Acceptance 0.291 53.125 2.127 

 The Legitimacy of Green Energy 0.377 6.043 1.107 

Public Trust in Green Energy 0.545 6.118 1.443 

Social Acceptance of Green Energy 0.489 7.210 1.371 
 

Indicators such as the squared Euclidean distance and the standardized root mean 

squared residual (SRMR) were used for the overall fit of the model. The squared 

Euclidean distance (8.326) has no value in itself and its value is a function of the 

SRMR. Since the indicator was 0.079, i.e. less than 0.1, the model had a good fit.  
 

Conclusion: 

In general, it was concluded that among socio-cultural issues, social acceptance is 

a precondition for the development of green energy use in sports venues. For this 

purpose, in addition to paying attention to the aesthetics of green energy 

equipment, public awareness of green energy and its benefits should be increased 

through NGOs and social networks to strengthen and change attitudes towards 

green energy, culturization, and consequently its social acceptance. It was 

recommended that the awareness of officials and stakeholders of sports venues 

about the environment and the need to use green energy in sports venues be 
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increased and the attitude and acceptance of green energy by them and the use of 

green energy in sports venues be changed by holding TV and radio programs and 

workshops for the relevant officials while establishing NGOs and social networks 

with the participation of stakeholders. 
 

Keywords: Meta-synthesis, Renewable energy, Social and cultural issues, Sport 

facilities. 
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 مقالة پژوهشی

سبز  یانرژ یریکارگبه ۀدر توسع یو فرهنگ ینقش مسائل اجتماع یواکاو

یدر اماکن ورزش  

 1(بیبا روش فراترک یاکتشاف ۀختیآم ۀمطالع کی)
 

 4یگندمان عسگری اهللروح، 3یانیک دیمج، 2یصمد گودرز، *1ینیرحسیاحسان ام دیس
 

 دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران )نویسنده مسئول(دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج،  .1

 مدیریت ورزشی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران . دکتری2

 مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران . دکتری3

 تهران، قم، ایران دانشگاه فارابی . دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدگان4
 

 11/08/1399تاریخ پذیرش:                         28/02/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

انجام  یسبز در اماکن ورزش یانرژ یریکارگبه ۀدر توسع یو فرهنگ ینقش مسائل اجتماع یپژوهش با هدف واکاو نیا

 یابعاد نقش مسائل اجتماع ییمنظور شناسابه یفیبود. در بخش ک یاکتشاف ۀختیصورت آمشدن پژوهش بهشد. روش انجام

از خبرگان  یابتدا با نظرسنج یاستفاده شد. در بخش کمّ بیترکسبز از روش فرا یانرژ یریکارگبه ۀبر توسع یو فرهنگ

 ۀبرازش مدل پرداخته شد. در مرحل یبه بررس یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیشد. سپس با استفاده از تحل دییمدل تأ ییروا

از خبرگان، نُه  یمورد(، در نظرسنج 35مرتبط با موضوع ) یو مقاالت پژوهش هانامهانیپا شده،یرسبر ۀجامع ب،یفراترک

و کارشناسان سازمان  رانیمد ،یعامل لیتحل ۀو در مرحل شناسیسبز و جامعه یانرژ ۀنظر در حوزنفر از خبرگان صاحب

و کارشناسان  رانیتابع، مد یو واحدها یاماکن ورزش زیو کارشناسان شرکت توسعه و تجه رانیمد ر،یدپذیتجد هاییانرژ

نفر( بودند. روش  590) دانشگاهی خبرگان و هاو ادارات کل ورزش و جوانان استان نانوزارت ورزش و جوا یواحد عمران

بود که براساس جدول  ایطبقه یعامل لیتحل ۀدوم هدفمند و در مرحل ۀشمار، در مرحلاول کل ۀدر مرحل یرگینمونه

 تیسبز، مشروع یو نگرش به انرژ ینشان داد آگاه بیفراترک هایافتهینفر محاسبه شد.  235(، 1970و مورگان ) یکرجس

 ،یو مسائل فرهنگ شرویپ کیسبز،  یو انرژ ستیزطیمح ینهاد حامسبز، وجود مؤسسات مردم یانرژ یاجتماع شیریو پذ

 یگمایمدل به روش س ییهستند. روا یسبز در اماکن ورزش یانرژ یریکارگمؤثر بر به یو فرهنگ یاز عوامل اجتماع

 توانیم یطورکلبرخوردار است. به ینشان داد که مدل از برازش مناسب یعامل لیتحل جی. نتادبه دست آم 897/0 یشمارش
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 یانرژ یریکارگبه ۀتوسع یشرط الزم برا یاجتماع رشیسبز، پذ یانرژ هایرساختیشدن زگرفت، در کنار فراهم جهینت

و  یاجتماع هاینهاد، شبکهمؤسسات مردم زنگرش با استفاده ا رییو تغ یآگاه شیاست که با افزا یسبز در اماکن ورزش

 .شودیحاصل م یسازفرهنگ
 

 .یو فرهنگ یمسائل اجتماع ب،یسبز، فراترک یانرژ ،یاماکن ورزشکلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
 در مردم از بسیاری مهم، خیلی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، پدیدۀ به ورزش شدنامروزه با تبدیل

 و جسمی هایتوانایی افزایش شادابی، و نشاط سالمتی، حفظ در ورزش به اهمیت مختلف جوامع

 عنوانبه نیز ایعده و فراغتاوقات یا تفریحیای ـهورزش بهای عده کهطوری؛ بهاندبرده پی روانی

 یا فراغتاوقات هایورزش ،طور حتمبهپردازند. می رقابتی یا قهرمانی هایورزش به ایحرفه ورزشکار

این در  (.23 ،2011گیرند )جاللی فراهانی، می انجام ورزشی تأسیسات و اماکن در قهرمانی ورزش

با  شدنیمقایسهنیازهای انرژی مراکز ورزشی  کهطوریشود؛ بهمیانرژی بسیار زیادی مصرف اماکن 

، 2015، 1)نورد، ماتیسن و کائو نیستها و ادارات گان معمولی انرژی نظیر خانهکنندهدیگر استفاده

انرژی مصرفی از درصد  95و بیش از  مصرفی جهان انرژی کل درصد از 81 از بیش حاضر حال در(. 57

اما استفاده از این ، کنندمی تأمین نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ() های فسیلیدر ایران را سوخت

شود. از زیست منجر میشدت به آلودگی محیطشود و بهها سبب انتشار گازهای آالینده میسوخت

های اخیر میزان ذخیرۀ این منابع انرژی رو به کاهش رفته است و حداکثر تا پایان سوی دیگر، در سال

(. جامعۀ علمی گزارش داده است 60، 2016)نادری و محمودیان، اضر به اتمام خواهد رسید قرن ح

زیست سازگار هستند و تقریبًا در سراسر جهان در سبز و تجدیدپذیر که با محیط که منابع انرژی

های جهان از کمبود انرژی و تغییرات حل برای پرداختن به دغدغهترین راهدسترس هستند، مطمئن

های گذاری و تأمین بودجهرو کشورهای جهان از دهۀ گذشته در حال سرمایهو هوایی هستند؛ ازاین آب

های تجدیدپذیر هستند )بوراییو، برداری از انرژیها و بهرهعظیمی برای توسعۀ محصوالت، پژوهش

می گفته انرژی از عیانوا به تجدیدپذیر انرژی (.2، 2020، 2نکابیا، بوتاستا، مخیلف، دابوو، زیان و توابا
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 بادی، هایرا دارند. انرژی طبیعت به بازگشت مجدد قابلیت تجدیدناپذیر هایانرژی برخالف که شود

 شمار به هاانرژی این جملۀ از آبی برق زیست سوخت و نیروی زیست توده، گرمایی، زمین خورشیدی،

انرژی تجدیدپذیر برای نیازهای شود سهم بینی میپیش (.289، 2013، 1)پافیفر و مولدر روندمی

رو، درک انرژی تجدیدپذیر و یابد؛ ازایندرصد افزایش می 60تا سطح  2070انرژی جهان در سال 

های فسیلی، های جامعه برای دستیابی به هدف کاهش تقاضای ما برای سوختسبز در همۀ بخش

 مهم است.

ای جهانی است و شامل هر بخش تجاری این مسئله )توجه به بکارگیری انرژی تجدیدپذیر(، مسئله

 ،2013، 2و مالن )چارد عنوان اولویتی مدیریتی در نظر گرفته شودشود که باید بهاز جمله ورزش می

 به ترین سازمان ورزشی دنیاعنوان مهمالمللی المپیک بهبین المللی، کمیتۀ(. در سطح بین5123

انرژی سبز که  (.78 ،2011است )جاللی فراهانی، زیست توجه فراوان کرده توسعۀ پایدار و محیط

شده از انرژی باد و خورشید و زمین گرمایی و نوع خاصی از زیست توده و برق عنوان انرژی تولیدبه

 مالحظات(. 653 ،2006، 3پایدار است )واچون و منز ، مرکزی برای توسعۀآبی تعریف شده است

 داوطلب شهرهای به میزبانی امتیاز اعطای مهم هایمالک از آن حفاظت از تعهدات و محیطیزیست

های المپیک بازی ، کمیتۀمثال (؛ برای79، 2011)جاللی فراهانی،  است المپیک هایبازی برگزاری

ات شهری توکیو طوری سازماندهی کند ها را با همکاری مقامتوکیو متعهد شده است تا بازی 2020

گیری سیستم کارانرژی اماکن ورزشی را از طریق بهها کارایی آن رو؛ ازاینپایدار تضمین شود که توسعۀ

کربن منتشر اکسیدتا مقدار کمتری دی دهدپذیر را توسعه میکه منابع انرژی تجدید ایانرژیمدیریت 

های خورشیدی های خورشیدی، آبگرمکنکارگیری پنله(. ب3 ،2019گودرزی، اند )توسعه داده ،شود

توان در هایی از فناوری خورشیدی هستند که میاجباری و برگشت ثقلی، نمونهترموسیفون، گردش 

(. استفاده از منابع انرژی 23 ،2015، احمدیو  ، یوسفیمقدمنی)شعبا استفاده کرداماکن ورزشی 

دارد محیطی ر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و زیستاثرات متعددی بپذیر و سبز تجدید

                                                           
1. Pfeiffer & Mulder 

2. Chard & Mallen 

3. Vachon & Menz 
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استادیوم ژیلت در ماساچوست با  (.834، 2019، 1یدگ، انگلسی لوتز، روس و استاندر)بوهلمن، هر

 تأمینمگاوات انرژی خورشیدی، برق الزم را برای فروشگاه و مرکز غذاخوری مجاورش  5/1تولید 

مثبتی که با پذیرش انرژی  . یکی دیگر از هزاران نتیجۀ(23 ،2015مقدم و همکاران، )شعبانی کندمی

ورزشی  ، درک برند سازمانی پیشرفته برای آن مجموعۀدتواند رخ دهمیپذیر در اماکن ورزشی تجدید

پذیر در (. امروزه بیشتر کشورهای اروپایی از انرژی سبز و تجدید5129 ،2013چارد و مالن، ) است

 (.17 ،2006، 2کنند )اسمالدزاماکن ورزشی خود استفاده می

-مدیریت سبز خود خواستار استفاده از انرژی با ابالغ بخشنامۀنان در ایران نیز وزارت ورزش و جوا

 استفاده برای ایران ظرفیت نددهنشان می پذیر در اماکن ورزشی شده است. شواهدهای نو و تجدید

انرژی  های مؤثری در زمینۀ توسعۀاست و دولت نیز گام زیاد بسیار تجدیدپذیر منابع سبز و از

است و در  نشده برداریهبهر شایسته طوربه تاکنون ، اماتجدیدپذیر با قیمت مطلوب برداشته است

های ظرفیتاماکن ورزشی با وجود  . همچنیناستفاده از انرژی تجدیدپذیر جایگاه مناسبی ندارد زمینۀ

وز به شکل سنتی مدیریت هن ،پذیر دارنداستفاده از منابع انرژی سبز و تجدید زیادی که در زمینۀ

این در حالی است  ها ندارد؛انرژی مورد نیاز آن تأمینپذیر هیچ جایگاهی در شوند و انرژی تجدیدمی

داشته است و هرروزه در اماکن مکان ورزشی مختلف در کشور وجود  22617تعداد  1392تا سال که 

سازی با اجرای طرح ملی هدفمندخصوص شده است؛ بهصورت میلیون کالری مصرف ورزشی انرژی به

تنها اماکن ورزشی، بلکه ریزی مصرف انرژی برای ادامۀ حیات نهها، اجرای این اقدامات و برنامهیارانه

 (.36 ،2011)میرزاحسینی،  برای هر سازمان و ارگانی ضروری است

کارگیری انرژی هب مؤثر بر توسعۀموانع و عوامل های اخیر چندین پژوهش داخلی دربارۀ در سال 

 مؤثر بر توسعۀموانع و عوامل  خارجی دربارۀ تجدیدپذیر در صنایع مختلف و چندین پژوهش

نامۀ ( در پایان2016جعفری ) .ذیر در اماکن ورزشی انجام شده استکارگیری انرژی سبز و تجدیدپهب

 دیدگاه از ،«سبز ورزشی اماکن ساخت و طراحی موانع بررسی»ارشد خود با عنوان کارشناسی

موانع مدیریتی، موانع فرهنگی، موانع شناختی، موانع اقتصادی، موانع اجرایی، موانع کارشناسان، 
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2. Smulders 
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 ورزشی اماکن ساخت و طراحیترین موانع عنوان مهمترتیب اولویت بهرا بهمحیطی و موانع سیاسی 

آمریکا با  ت متحدۀاالای 2( در پژوهش خود در دانشگاه دوک2011) 1و ملویل دیتریش. برشمرد سبز

 «ورزشیهای کارایی انرژی در اماکن و میدان برای ظرفیتهای تقاضای انرژی و ویژگی»عنوان 

گذاری در انرژی تجدیدپذیر آشنایی مدیران و مالکان اماکن ورزشی، سرمایهناموانع بازار و دریافتند 

ابتکارات انرژی »( در پژوهش خود با عنوان 2013چارد و مالن )اند. در اماکن ورزشی را محدود کرده

خاص  نداشتن استراتژی و برنامۀ ،«هاتحلیل محتوای وب سایت تجدیدپذیر در اماکن ورزشی کانادا:

 3چارنی و هومنیک کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی کانادا برشمردند.هترین موانع برا از مهم

به  4آنجلسا عنوان طراحی خورشیدی برای ورزشگاه یادبود کولیسیم لس( در پژوهش خود ب2015)

 ،های خورشیدی و مدت زمان بازگشت سرمایهاندازی پنلراه این نتیجه رسیدند که هزینۀ نصب و

 حتی دهدمی نشان آمریکا کشور . تجربیاتاستفاده در اماکن ورزشی هستندبرای  کنندهی تعیینعامل

 بر فرهنگی و اجتماعی مسائل بازار، در قیمتارزان تجدیدپذیر و سبز انرژی به دسترسی صورت در

( نیز 2018گودرزی ). (736 ،2009 ،5د )سواکولنگذارمی اثر تجدیدپذیر انرژی کارگیریبه توسعۀ

به روش  «انرژی سبز در اماکن ورزشی کارگیریبه طراحی مدلی برای توسعۀ»با عنوان پژوهشی 

المللی تا سطح یت )از سطح بینترتیب جامعشد. وی با ارائۀ مدلی بومی و مفهومی، بهبنیاد انجام داده

های طبیعی، ای )توانمندیالمللی، مسائل حاکمیتی، مسائل زمینههای مسائل بینالیه ،واحد سازمان(

ی و های بازار انرژی، مسائل اجتماعی و فرهنگهای اقتصادی(، ویژگیهای فنی و توانمندیتوانمندی

برشمرد. انرژی سبز در اماکن ورزشی  کارگیریبهبر  مؤثراز عوامل را های فیزیکی اماکن ورزشی ویژگی

اجتماعی  وضعیتدر صورت نبود  های اولیه وبودن تمامی الیههمچنین دریافت حتی در صورت مناسب

 ابراین مسائلبن سبز در اماکن ورزشی نخواهیم بود؛ انرژی کارگیریبهشاهد  ،و فرهنگی مناسب

زیرا  اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛انرژی سبز از  کارگیریبه اجتماعی و فرهنگی برای توسعۀ

 کاربران و مردم سوی از هاآن پذیرش ،اندفنی هایمقوله از یکی پذیرتجدیدسبز و  هایانرژیگرچه 
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 قرار فرهنگی و اجتماعی عوامل تأثیرتحت دیگر اجتماعی پدیدۀ هر مانند که است اجتماعی ایمقوله

درت نشوند و بهمیندرت دیده بهاین عوامل  ،از سوی دیگر .(2773 ،2007، 1)ساتر و واتسون گیردمی

 هایسالرغم اهمیتی که از شود بهمیمشاهده  .(368 ،2009)سواکول،  شودها بحث میندربارۀ آ

دراک و اعتقادات که بر بعد جامعه، ا ،است انرژی تجدیدپذیر داده شده هایپروژهگذشته به 

 امر به کاهش توسعۀ و این گذارد، کمتر کاوش شده استمیتأثیر  هاپروژهبودن و پایداری پذیرفتنی

 ؛(2020 ،2شده است )کولمنارس کوئنترو منجر انرژی تجدیدپذیر در کشورهای مختلف کارگیریبه

گذاری دربارۀ انرژی تجدیدپذیر، کلید سرمایه همچنین افزایش دانش وی و بنابراین تغییرات رفتار

 (.331، 2020، 3تقویت تصویب انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان است )دوناستورگ، رنوکاپا و سورش

ها برای استفاده در اماکن آن ظرفیت گستردۀپذیر و با توجه به اهمیت منابع انرژی تجدیدبنابراین 

، های سبز و تجدیدپذیرانرژی در مناطق مختلف کشور در حوزۀ وجودهای مها و ظرفیتقابلیت ورزشی،

بودن رغم فراهمبهخصوص در اماکن ورزشی به دالیل متعدد ها بهاز آننشدن برداری مناسب بهره

پذیرش انرژی سبز و تجدیدپذیر از سوی مردم و کاربران شرایط نسبی، همچنین با توجه به اینکه 

تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی نند هر پدیدۀ اجتماعی دیگری تحتای اجتماعی است که مامقوله

های علمی اندک در این زمینه، پژوهشگران مطالعۀ حاضر رسیبرشدن نظر به انجام است و همچنین

 توسعۀ های نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی درها و شاخصلفهبعاد، مؤسازی ادنبال شناسایی و مدلبه

هستند. در این پژوهش سعی بر آن است به این سؤال انرژی سبز در اماکن ورزشی ایران  کارگیریبه

در اماکن ورزشی  های سبزانرژی بر توسعۀ که مسائل اجتماعی و فرهنگی چگونهپاسخ داده شود 

 ؟اثرگذار هستند

 پژوهش روش

ی انجام کیفی و کمّ در دو بخش آمیختۀ اکتشافی بود؛ بر این اساس پژوهشروش کار در این پژوهش 

آماری با  احتمال ناآشنایی کامل جامعۀو مطالعه  موضوع جدیدبودن به توجه باد. در بخش کیفی ش
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امل هفت مرحله است و که ش 2رویکرد ساندلوسکی و باروسوبا  1فراترکیب روش موضوع پژوهش، از

 ی و فرهنگیمسائل اجتماعنقش شناسایی ابعاد  منظوربه نشان داده شده است، در شکل شمارۀ یک

خبره  طراحی پرسشنامۀ ی ابتدا بادر بخش کمّشد.  استفاده انرژی تجدیدپذیر کارگیریبه در توسعۀ

آمده دستهای بهسپس با استفاده از ابعاد و شاخص شد.ید ، روایی مدل تأیرسنجی از خبرگاننظ و

و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی  در مرحله فراترکیب و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه طراحی شد

آمده از مدل در مرحله فراترکیب و نظرسنجی خبرگان پرداخته دستساختار و عوامل به به بررسی

نظر )اماکن مدآماری  برازش مدل در جامعۀیدی به بررسی از طریق تحلیل عاملی تأیشد. سپس 

 مقاالت و کتب، اسناد پژوهش حاضر،در  شدهبررسی ، جامعۀفراترکیب در مرحلۀ ورزشی( پرداخته شد.

انرژی تجدیدپذیر )با تاکید بر  کارگیریبه مؤثر بر توسعۀعوامل  موضوع با پژوهشی )با رویکرد کیفی(

مورد وارد فرایند فراترکیب  31که پس از چند مرحله غربالگری  ندبود عوامل اجتماعی و فرهنگی(

مدیریت انرژی  نظر در حوزۀبرگان دانشگاهی صاحبنُه نفر از خ ،خبرگاناز نظرسنجی  شد. در مرحلۀ

انرژی و انرژی تجدیدپذیر دارای مقاالت  شناسی که در زمینۀاساتید جامعه و و انرژی تجدیدپذیر

مدیران و کارشناسان سازمان  ،یدیاکتشافی و تأی تحلیل عاملی همچنین در مرحلۀ پژوهشی بودند و

، و واحدهای تابع سان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشیهای تجدیدپذیر، مدیران و کارشناانرژی

و خبرگان  هان و کارشناسان واحد عمرانی وزارت ورزش و ادارات کل ورزش و جوانان استانئوالمس

مجموع در انرژی تجدیدپذیر در پژوهش مشارکت داشتند. تعداد این افراد در نظردانشگاهی صاحب

ای بود تحلیل عاملی طبقه ار و در مرحلۀشماول و دوم کل مراحلگیری در . روش نمونهنفر بود 590

 احتمالبا توجه  .نفر انتخاب شد 235حجم نمونه برابر با  ،مورگانکرجسی و اساس جدول که بر

پرسشنامه  211نهایت پرسشنامه توزیع شد که در 250 ،سالم و کامل هایپرسشنامه نشدندریافت

 پرسشنامه، محتوایی و ظاهری روایی از اطمینان حصول برای. آوری و تجزیه و تحلیل شدجمع

و  را بررسی کردند. سپس با توجه به نظرها آن اولیۀ ویرایش زمینه این در نظرانصاحب متخصصان و

شد. پایایی آن نیز در  استفاده تأیید از پس و شد ها انجامسنجه بر الزم ها اصالحاتپیشنهادهای آن
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2. Sandelowski & Barroso 
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ها در برای تجزیه و تحلیل داده به دست آمد. 89/0مقدماتی و از طریق آلفای کرونباخ  ایمطالعه

 در نظرسنجی شد.بندی ها دستهسپس به مفاهیم و مقوله ابتدا کدهای نهایی انتخاب شد وفراترکیب 

نجی ساعتبار همچنین برایشد.  استفاده 1شمارشی سیگمای از روشید روایی مدل از خبرگان برای تأی

 نسخۀ 2اسالافزار اسمارت پینرمبا استفاده از  دوم شده، تحلیل عاملی مرتبۀبررسیمدل در جامعۀ 

 .به کار برده شدسوم 

 
 (2007) و باروسو یسندلوسک بیفراترک هایگام -1شکل 

Figure 1- Steps of Meta-Synthesis of Sandelowski and Barroso (2007) 
 

 نتایج

های پژوهش در دو بخش کیفی )فراترکیب( و کّمی )نظرسنجی از خبرگان، تحلیل یافتهدر این بخش، 

های شود. نخستین گام در فراترکیب تنظیم پرسشعاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی( ارائه می

های نقش مسائل اجتماعی و ها و شاخصپژوهش است. سؤال پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مؤلفه

مند های دوم و سوم بررسی نظامکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی است. گاموسعۀ بهفرهنگی در ت

وجوی سیستماتیک واژگان کلیدی مرتبط اند. در این مطالعه، پژوهشگر با جستمتون و مقاالت مرتبط
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 6ئیک، فتوولتا5، انرژی بیوماس4، انرژی بادی3، انرژی خورشیدی2، انرژی تجدیدپذیر1فارسی )انرژی سبز

های اطالعات علمی که دانشگاه تهران ها، در پایگاهآن و معادل انگلیسی 7و عوامل اجتماعی و فرهنگی

 8جو از گوگل اسکوالروتکمیل جست ، برایاینبررد، به بررسی متون پرداخت. عالوهاشتراک آن را دا

مقاالتی که با هدف  ،که در طول چند مرحله غربالگری مقاله یافت شد 237مجموع استفاده شد که در

نامه انتخاب شد. در گام مقاله و پایان 32یند پژوهش خارج شدند و ، از فراپژوهش همخوانی نداشتند

-مهارت شناختی مطالعات را با برنامۀکیفیت روش پژوهشگرکیفیت، منظور حذف مقاالت بیبعدی به

وارد فرایند تجزیه  مقاله 31و شد این مرحله یک مقاله حذف ارزیابی کرد که در  9های ارزیابی انتقادی

-صورت خالصه جمعفرایند را بهمانده در اطالعات متون باقی ، پژوهشگرگام چهارمدر . و تحلیل شد

آمده از مقاالت دستکدهای به پژوهشگر ،پنجم ی نهایی را استخراج کرد. در مرحلۀو کدهاکرد آوری 

کیفیت پژوهش، کنترل  یعنی گام ششمدر بندی کرد. ها دستهرا در قالب مقولهرا به مفاهیم و مفاهیم 

بدین  استفاده کرد؛ 10نهایی از شاخص کاپا شدۀمنظور سنجش پایایی چارچوب طراحیپژوهشگر به

شده توسط گری از خبرگان بدون اطالع از نحوۀ ادغام کدها و مفاهیم ایجادطریق که شخص دی

توسط پژوهشگر با مفاهیم شده کرد. سپس مفاهیم ارائهاقدام کدها در مفاهیم  بندیپژوهشگر، به دسته

ت با توجه به تعداد مفاهیم ایجادشدۀ مشابه و مفاهیم نهایشده توسط این فرد مقایسه شد. درارائه

 صورت رابطه زیر بود:تفاوت، شاخص کاپا محاسبه شد. نحوۀ محاسبۀ این شاخص بهم ایجادشدۀ

k =
توافقات شانسی- توافقات مشاهده شده

توافقات شانسی- 1
 

                                                           
1. Green Energy 

2. Renewable Energy 

3. Solar Energy 

4. Wind Energy 

5. Biomass Energy 

6. Photovoltaics 

7. Social and Cultural Factors 

8. Google Scholar 

9. Critical Appraisal Skills Program (CASP) 

10. Kappa 
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مفهوم ر در شش مفهوم که پنج شخص دیگ بندی کرد، امامفهوم دسته پنجکدها را در  پژوهشگر

 آورده شده است. بود. نتایج در جدول شمارۀ یکمفاهیم پژوهشگر شبیه به آن 
 بندی پژوهشگر و شخص دیگرنتایج دسته -1 جدول

Table 1- The Results of The Researcher and other Person Classification 

 نظر پژوهشگر
Researcher Opinion  

 مجموع

Sum 

 خیر

No 

 بله

Yes 

6 B=1 A=5 
 بله

Yes 

گر
دی

ص 
شخ

ر 
نظ

 

o
th

er
 P

er
so

n
 

O
p

in
io

n
 

0 D=0 C=0 
 خیر

No 

6 1 5 
 مجموع

Sum 

 

توافقات شانسی =
𝐴 + 𝐵

𝑁
×

𝐴 + 𝐶

𝑁
×

𝐶 + 𝐷

𝑁
×

𝐵 + 𝐷

𝑁
 

=
4+1
5

×
4+0
5

×
0+0
5

×
1+0
5

=0 

=توافقات مشاهده شده
A+D

N
=

5+0
6

=0/8 

 

k=
توافقات شانسی- توافقات مشاهده شده

توافقات شانسی- 1
=

0/8-0
1-0

=0/8 

 هفتم ارائه مرحلۀ. استاست که دارای وضعیت توافق معتبر  833/0 با شده برابرمحاسبه Kمقدار 

 آمده است. جدول شمارۀ دو ست که درهایافته
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 نتایج فراترکیب -2جدول 
Table 2- The Results of Meta-Synthesis 

 مفاهیم

Concepts 

 کدهای نهایی

Final codes 

 نفعانذی نگرش و آگاهی

Awareness and Attitude of 

Stakeholders 

 آگاهی از انرژی سبز

Awareness of Green Energy 
 سبز نگرش به انرژی

Level of Education of Decision-Makers 
 نفعانذیتحصیالت 

Attitudes Towards Green Energy 
 نهاد و وجود پیشرومؤسسات مردم

NGOs and Pioneers 

 زیست و انرژی سبزنهاد حامی محیطهای مردموجود سازمان

Environmental NGOs 
 نفعانمتشکل از ذی وجود شبکۀ اجتماعی

Social Networks of Stakeholders 
 کارگیری انرژی سبزوجود پیشرو در به

Sports Venues Pioneer in The Use of Green 

Energy 
 مسائل فرهنگی

Cultural Issues 
 زیستفرهنگ طرفدار محیط

Pro-Environmental Culture 
 تجهیزات انرژی تجدیدپذیر زیباشناسی

Aesthetics of Green Energy Equipment 
 فناوریشیفتگی به 

Fascination with Technology 
 مقاومت در برابر تغییر الگوی مصرف

Resistance to Change Consumption Patterns 

 اجتماعی پذیرش و مشروعیت
Legitimacy and Social 

Acceptance 

 مشروعیت انرژی سبز
The Legitimacy of Green Energy 

 اعتماد عمومی به انرژی سبز
Public Trust in Green Energy 

 سبز انرژی اجتماعی پذیرش
Social Acceptance of Green Energy 

 

ضر مدل روایی ست آمد از حا سنجی خبرگان به د سبۀ برای .طریق نظر  چارچوب روایی مقدار محا

 :شودمی محاسبه زیر توسط رابطۀ است که شده استفاده شمارشی سیگمای از روش نهایی

𝐼𝐸[𝑋] =  ∑ 𝑥𝑖𝑃𝑋(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1
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 شده است. ایج نظرسنجی خبرگان در جدول شمارۀ سه ذکرنت
 

 نتایج نظرسنجی خبرگان برای روایی مدل نهایی -3جدول 

Table 3- Results of Expert Survey for The Validity of The Final Model 

 متغیر زمانی
Time variable 

X 
 )وزن(

Weight 

F 
 )فراوانی(

Frequency 

P(X) 
 )فراوانی نسبی(

Relative 

Frequency 

XP(X) 

 کاماًل نامناسب

Completely 

Inappropriate 

0 0 0 0 

 نامناسب

Inappropriate 
0.25 3 0.02564 0.00641 

 تاحدی مناسب

Somewhat Appropriate 
0.5 9 0.07692 0.03846 

 مناسب

Appropriate 
0.75 21 0.17948 0.13461 

 کاماًل مناسب

Completely Appropriate 
1 84 0.71794 0.071794 

 جمع

Sum 
 117 1 0.89742 

 

است و نشان 89742/0شود که مقدار روایی برابر با روایی مالحظه میشمارۀ سه با توجه به جدول 

 دارد. شده میزان روایی مناسبدهد که مدل ارائهمی

 بررسی اینکه، برای نظرسنجی از خبرگانید روایی مدل با و تأی مفهومی مدل شدنمشخص از بعد

سبز در اماکن ورزشی ساختار چهارعاملی  انرژی کارگیریبهبر  مؤثرفرهنگی -آیا مدل عوامل اجتماعی

اجرای تحلیل عاملی مستلزم رعایت تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. را تکرار خواهد کرد یا نه، از 

تحلیل  دادنانجام برایا و کفایت حجم نمونه است. بودن متغیرههای خاصی همچون نرمالمفروض

بودن قبول برای پذیرفتن فرض نرمالبودن متغیرها بررسی شد. دامنۀ قابلفرض نرمالعاملی ابتدا 

آمده دستاست. با توجه به اینکه مقادیر به -3+ تا 3ارد چولگی و کشیدگی مقادیر استانددربارۀ 

در نوسان  54/1تا  -/083اساس شاخص چولگی از و بر 31/1تا  47/0اخص کشیدگی از شبراساس 
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، برای حصول 1برداریسپس آزمون کفایت نمونه .داشتندتوزیع نرمال  هاتوان گفت دادهمی است،

های آزمون ید همبستگی بین پرسشبرای تأی 2و آزمون کرویت بارتلت اطمینان از کفایت حجم نمونه

 آورده شده است.چهار  که نتایج آن در جدول شمارۀد زیربنای تحلیل عوامل محاسبه ش عنوانبه
 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -4جدول 
Table 4- Results of KMO and Bartlett’s Test 

 شاخص
Index 

 مقدار

Value 

 (KMOگیری )آزمون کفایت نمونه
Sampling Adequancy Test 

0.855 

 آزمون بارتلت

Bartlett’s Test 
898.400 

 درجۀ آزادی
Degrees of Freedom 

78 

 معنادری
Significance 

0.001 

 

 855/0گیری برابر با ، شاخص کفایت نمونهشودشمارۀ چهار مالحظه میکه در جدول طورهمان

آزمون بارتلت در سطح  یدارامعن نیهمچن. مناسب است ،است 7/0از  بیشتر ازآنجاکه. ه دست آمدب

است؛ پس  یعامل لیتحل دادنانجام ینظر برامد متغیرهای یاز همبستگ یدرصد حاک 99 نانیاطم

 .استتحلیل عاملی اکتشافی مناسب  دادننظر برای انجاممتغیر مد

 3واریماکس چرخش و اصلی هایمؤلفه تحلیل روش از اکتشافی عاملی تحلیل دادنانجام منظوربه 

 یک از بیشترویژۀ  ارزشداشتن  عوامل، برای شاخص یک عنوانبه هاسؤال انتخاب . معیارشد استفاده

 .وامل کمتر از این مقدار ظاهر شودکه در دیگر عاست به شرطی  و بیشتر 4/0عاملی  بار همچنین و

عنوان عوامل به، مقدار ویژۀ چهار عامل بیشتر از یک بود و تحلیل عاملی اکتشافیشدن انجامپس از 

رزشی انرژی سبز در اماکن و کارگیریبه توسعۀفرهنگی اثرگذار بر مدل عوامل اجتماعیساختاری 

در نمودار  ریزه نیز بررسی شد.ستخراجی نمودار سنگد. برای تعیین قطعی تعداد عوامل ااستخراج ش

                                                           
1. KMO 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

3. Varimax rotation 
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و در نقطۀ شکست  شدنی است که در نقطۀ شکست اول، سه عاملمشاهدهدو نقطۀ شکست  ریزهسنگ

د نکنها را تبیین میتغییرات دادهاز درصد  52اما سه عامل فقط  ،عامل باید استخراج شوددوم، چهار 

درصد از  346/65کلی طوردر نقطۀ شکست دوم، چهار عامل به درصد مرسوم کمتر است. 60که از 

، تعداد خبرگاناز و نظرسنجی دیگر با توجه به مبانی نظری  از طرف .کنندواریانس کل را تبیین می

آگاهی و نگرش شامل  چهار عامل ،خبرگاناز فراترکیب و نظرسنجی  عوامل استخراجی مرحلۀ

رهنگی و مشروعیت و پذیرش اجتماعی بودند؛ نهاد و وجود پیشرو، مسائل فمؤسسات مردمنفعان، ذی

ریزه و کرد. نتایج نمودار سنگعامل را استخراج ریزه نیز باید چهار اساس نمودار سنگبنابراین بر

 شده است. چرخش واریماکس در شکل شمارۀ دو و جدول شمارۀ پنج ارائه
 

 
 ریزه برای تعیین تعداد عواملنمودار سنگ -2شکل 

Figure 2-Scree Plot for Determine the Number of Factors 
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس -5جدول 

Table 5- Results of Exploratory Factor Analysis with Varimax Rotation 

 گویه

 
Items 

 یافتهماتریس چرخش
Rotated Matrix 

آگاهی و 

 نگرش

Awarenes

s and 

Attitude 

مسائل 

 فرهنگی

Cultural 

Issues 

 مؤسسات

 نهادمردم

NGOs And 

Pioneers 

مشروعیت و 

 پذیرش

Legitimacy 

and Social 

Acceptance 

 سبز نگرش به انرژی

Attitudes Towards Green 

Energy 

0.899 0/139 0.150 0.112 

 سبز آگاهی از انرژی

Awareness of Green 

Energy 

0.888 0/114 0.099 0.082 

 نفعانتحصیالت ذی

Level of Education of 

Decision-makers 

0.873 0.060 0.152 0.100 

 زیستمحیطفرهنگ طرفدار 

Pro-Environmental 

Culture 

0.009 0.746 0.091 0.249 

 شیفتگی به فناوری
Fascination with 

Technology 

0.143 0.742 0.146 0.114 

 مقاومت در برابر تغییر الگوی مصرف

Resistance to Change 

Consumption Patterns 

0.075 0.718 0.207 0.031 

 مسائل زیباشناسی

Aesthetics of Green 

Energy Equipment 

0.182 0.544 0.288 0.186 

کارگیری انرژی وجود پیشرو در به

 سبز

Sports Venues Pioneer in 

The Use of Green Energy 

0.122 0.141 0.762 0.177 

نهاد حامی های مردموجود سازمان

 زیستمحیط

Environmental NGOs 

0.176 0.282 0.738 0.022 
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متشکل از  وجود شبکۀ اجتماعی

 نفعانذی

Social Networks of 

Stakeholders 

0.103 0.202 0.707 0.332 

 سبز انرژی اجتماعی پذیرش

Social Acceptance of 

Green Energy 

0.096 0.038 0.103 0.858 

 اعتماد عمومی به انرژی سبز

Public Trust in Green 

Energy 

0.045 0.289 0.139 0.602 

 مشروعیت انرژی سبز

The Legitimacy of Green 

Energy 

0.219 0.238 0.365 0.589 

 

انرژی سبز در  کارگیریبهبر  مؤثرفرهنگی -ساختاری عاملی مدل عوامل اجتماعیبرای بررسی 

 دلیلبه .یدی استفاده شد، از تحلیل عاملی تأیهدف ورزشی و بررسی برازش مدل در جامعۀاماکن 

هر  در که بود مرتبه دو شامل پژوهش از برخاسته مدل هایسازه و بود اکتشافی حاضر مطالعۀ اینکه

به  دوممرتبۀ  یدیتأی عاملی تحلیل از مدل اعتبارسنجی برای ،بودند سازنده شاخص دارای دو مرتبه

 سازهای به مربوط) عاملی وزن نتایج. شد استفاده اسالپی اسمارت محورواریانس افزارنرم کمک

 .است شده داده نشانچهار  شمارۀ وسه  شمارۀ هایشکل در معناداری ضرایب و( سازنده
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 استاندارد مدل بیضرا -3شکل 

Figure 3- Standardized Coefficients of Model 
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 مدل یاعداد معنادار -4شکل 

Figure 4- T-Value of Model 
 

 از ،بودنسازنده دلیلبه دوممرتبۀ  و اول مرتبۀ هایسازه در گیریاندازه مدل برازش بررسی برای

 معیار سه هر نتایج. شده است استفاده واریانس تورم عامل و معناداری ضرایب عاملی، وزن معیار سه

 آورده شده است.در جدول شمارۀ شش 
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 تأییدی نتایج تحلیل عاملی -6جدول 
Table 6- Results of Meta-Synthesis and Confirmatory Factor Analysis 

 وزن بیرونی و کدهای نهایی مفاهیم

Outer 

Weight 

 ضریب معناداری
 (T-value ≥ 

1.96) 

Significance 

Coefficient 

عامل تورم 

 واریانس
(VIF ≤ 5) 

 نفعانذی نگرش و آگاهی

Awareness and Attitude of Stakeholders 

0.285 51.828 2.013 

 سبز آگاهی از انرژی 
Awareness of Green Energy 

0.545 9.048 1.105 

 گیرندگانتحصیالت تصمیم

Level of Education of Decision-

Makers 

0.430 7.104 1.093 

 های سبزنگرش به انرژی
Attitudes Towards Green Energy 

0.451 7.843 1.091 

 نهاد و وجود پیشرومؤسسات مردم
NGOs and pioneers 

0.309 47.346 2.868 

 زیستنهاد حامی محیطمؤسسات مردم 

Environmental NGOs 

0.661 13.689 1.330 

 نفعانشبکۀ اجتماعی متشکل از ذی
Social Networks of Stakeholders 

0.305 6.533 1.223 

 کارگیری انرژی سبزاماکن ورزشی پیشرو در به
Sports Venues Pioneer in The Use 

of Green Energy 

0.312 6.294 1.187 

 مسائل فرهنگی
Cultural Issues 

0.286 50.999 2.090 

 شیفتگی به فناوری 

Fascination with Technology 

0.328 5.063 1.146 

 زیستفرهنگ طرفدار محیط
Pro-Environmental Culture 

0.420 5.875 1.238 

 مقاومت در برابر تغییر الگوی مصرف
Resistance to Change 

Consumption Patterns 

0.374 4.850 1.359 

 زیباشناسی تجهیزات انرژی سبز
Aesthetics of Green Energy 

Equipment 

0.332 4.597 1.176 

 2.127 53.125 0.291 اجتماعی پذیرش و مشروعیت
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Legitimacy and Social Acceptance 

 مشروعیت انرژی سبز 

The Legitimacy of Green Energy 

0.377 6.043 1.107 

 اعتماد عمومی به انرژی سبز

Public Trust in Green Energy 

0.545 6.118 1.443 

 پذیرش اجتماعی انرژی سبز

Social Acceptance of Green 

Energy 

0.489 7.210 1.371 

 

 مرتبۀ سازندۀ سازهای تمام معناداری ضرایب شود،می شمارۀ شش مشاهده جدول از طورکههمان

 است کمتر 5 از هاسازه تمامی واریانس تورم عامل همچنین و است بیشتر 96/1 از مرتبۀ سوم و دوم

 برازش برای. است مناسب برازش دارای مدل و ندارد وجود هاسازه بین خطیهم دهدنشان می که

 2ماندۀ استانداردشدهو ریشۀ میانگین مربعات باقی 1های مربع فاصلۀ اقلیدسیشاخص از مدل کلی

( به خودی خود ارزشی ندارد و ارزش آن تابع ریشۀ 326/8اقلیدسی ) که مربع فاصلۀ شد استفاده

 1/0آمد و از  دست به 079/0 شاخص این ازآنجاکهماندۀ استانداردشده است. میانگین مربعات باقی

 .است اربرخورد مناسب برازش مدل از کمتر است،

 

 گیریبحث و نتیجه

در  سبز یانرژ کارگیریبه ۀر توسعدواکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی  پژوهش با هدف نیا

عوامل  ،اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از فراترکیب به روش آمیختۀ رانیا یاماکن ورزش

و از انرژی سبز )آگاهی  انرژی سبز در اماکن ورزشی کارگیریبه مؤثر بر توسعۀاجتماعی و فرهنگی 

 نهادی و وجود پیشرو، مسائل فرهنگی و مشروعیت و پذیرش اجتماعی( مؤسسات، به آننگرش 

تأیید شد. سپس با استفاده خبرگان روایی مدل از رسنجی ی ابتدا با نظ. در بخش کمّشناسایی شدند

در تبیین واکاوی نقش مسائل  .تأیید شد ورزشییدی برازش مدل در اماکن از تحلیل عاملی تأی

کدام از ابعاد نقش به بررسی هر انرژی سبز در اماکن ورزشی کارگیریبه در توسعۀ اجتماعی و فرهنگی

 .پردازیمانرژی سبز در اماکن ورزشی می کارگیریبه در توسعۀ مسائل اجتماعی و فرهنگی

                                                           
1. Squared Euclidean distance (d-ULS) 

2. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 انرژی کارگیریبه توسعۀ بر فرهنگی که و اجتماعی مسائل ابعاد از نتایج پژوهش نشان داد یکی

 1پینولی هایپژوهش در. استنگرش به آن  واز انرژی سبز  آگاهی ،است مؤثر سبز در اماکن ورزشی

 لوسی ،(2010) 5مینارد ،(2009) 4آداچی ،(2008) 3سیلوا ،(2006) 2آی و ، دینسرمیدیلی ،(2001)

 ،(2013) 8چترجی و شیمی لوترا، خرب، انصاری، ،(2012) 7رایس و مارتین ،(2011) 6هاگنو وستن

، غریبی، مجیدپور الهی ،(2014) 10مرتنس و هویبرشت ،(2013) 9کندل و ، شاه، ساپکوتا، اومادوالل

 12کالرک و ، هال، کالیوژنواکاراتایف ،(2015) 11هالیم و ، کومار، گارگلوترا ،(2015) انوری رستمی و

، کنفاک ،(2017) 14کابزا و مارشل تاالب، فیفیتا، لوکاس، (2016) 13کاندپال و دیوان یاقوت، ،(2016)

 16ماتسوشس و هیسکانن و( 2017) جمالییوسف و، اصالنی، انور نیاحافظ ،(2017) 15چاپچت و بوسو

در . است شده اشاره تجدیدپذیر و سبز انرژی توسعۀ در نفعانذی نگرش و آگاهی اهمیت به (2017)

آگاهی اولین  ،17اورت راجرز براساس نظریۀ اشاعۀتوان گفت که می پژوهش حاضراین یافتۀ تبین 

انرژی سبز  کارگیری آن است؛ بنابراین آگاهی ازبه مرحله برای اشاعۀ یک فناوری و رسیدن به مرحلۀ

 کارگیریبه عنوان اولین گام برای توسعۀکارگیری آن در اماکن ورزشی، بهبهو فواید آن و ضرورت 

ی و انرژی سبز محیطائل زیستن به مستواند به جلب توجه مسئوالسبز در اماکن ورزشی می انرژی

ارد. این زیست و انرژی سبز اثر بگذبه انتخاب رفتار حامی محیطها نگرش آنکمک کند و بر درجۀ 

                                                           
1. Painuly 

2. Midilli, Dincer & Ay 

3. Silva 

4. Adachi 

5. Maynard 

6. Lüthi & Wuestenhagen 

7. Martin & Rice 

8. Ansari, Kharb, Luthra, Shimmi & Chatterji 

9. Dulal, Shah, Sapkota, Uma & Kandel 

10. Huybrechts & Mertens 

11. Luthra, Kumar, Garg & Haleem 

12. Karatayev, Hall, Kalyuzhnova & Clarke 

13. Yaqoot, Diwan & Kandpal 

14. Lucas, Fifita, Talab, Marschel & Cabeza 

15. Kenfack, Bossou & Tchaptchet 

16. Heiskanen & Matschoss 

17. Everett Rogers 
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ت شود و به مشارکزیست و انرژی سبز میها دربارۀ محیطها و نگرانینیز باعث تقویت ارزش نگرش

و بهبود آن کمک خواهد زیست حفاظت از محیط انرژی سبز در اماکن ورزشی و کارگیریبهفعال در 

تواند باعث افزایش آگاهی دربارۀ مسائل و مرتبط می ، داشتن تحصیالت در سطح عالیاینبرکرد. عالوه

انرژی سبز در  کارگیریبه دنبال آن تقویت نگرش مثبت و توسعۀمحیطی و انرژی سبز و بهزیست

  اماکن ورزشی شود.

 و نهادی مؤسسات ،است مؤثر تجدیدپذیر انرژی کارگیریبه سعۀتو در که عواملی از دیگر یکی

 ،(2008) سیلوا ،(2006) 1بیلهرز و هگنوستن ،(2001) پینولی هایپژوهش در. است پیشرو وجود

 و هیدالگو آرویدسون، دارمانی،، (2013) همکاران و انصاری ،(2010) مینارد ،(2009) آداچی

 ماتسوشس و هیسکانن ،(2016) 4لیو و وردنبورگ اینس، ،(2016) 3رسالده، (2014) 2آلبورس

 انرژی توسعۀ در پیشرو وجود و نهادی مؤسسات اهمیت به( 2018) 5آنکتیل و ، شارپرسن و (2017)

 نهادمردم مؤسسات و اجتماعی هایتوان گفت شبکهکلی میطوربه. است شده اشاره و سبز تجدیدپذیر

وجود و . گذارندمی مردم و مسئوالن یک جامعه تأثیر ترجیحات و آگاهی، نگرش جامعه بر یک در

زیست و انرژی سبز در یک جامعه مربوط به محیط نهادمردم مؤسساتهای اجتماعی و فعالیت شبکه

در  های سبزست و نقش انرژیزیدربارۀ اهمیت محیط ن هر صنفیمردم و مسئوال آگاهی موجب که

سعه و ترویج فرهنگ حمایت از شود، به عنوان فرصت و بستری برای توزیست میحفظ محیط

 از که هاییپروژه ،اینبرعالوه کند.انرژی سبز در جامعه عمل می کارگیریبه زیست و توسعۀمحیط

 محلی سطح در پذیرش برای بیشتری شانس ،ندهست برخوردار نهاد و جامعهمؤسسات مردم حمایت

. شوندمی ورزشی اماکن در سبز انرژی کارگیریبه توسعۀ باعث طریق این از و دارند دولت حمایت و

 حیث از هم الگو یک عنوانبه ،کندمی استفاده سبز انرژی از که پیشرو )اماکن ورزشی( وجود همچنین

 انرژی کارگیریبه توسعۀ در ،سبز انرژی از استفاده تابوی شکستن لحاظ از هم و تجربیات از استفاده

 . است مؤثر تجدیدپذیر

                                                           
1. Wüstenhagen & Bilharz 

2. Darmani, Arvidsson, Hidalgo & Albors 

3. Recalde 

4. Ince, Vredenburg & Liu 

5. Şener, Sharp & Anctil 
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 در .است اجتماعی پذیرش و مشروعیت سبز انرژی کارگیریبه توسعۀ بر مؤثر عوامل از دیگر یکی

 ،(2013) 2واگنر و فاستر براون، برنز، ،(2013) 1کیارا ،(2010) مینارد ،(2001) پینولی هایپژوهش

 ماتسوشس و هیسکانن ،(2017) فراریا ،(2016) همکاران و کاراتایف ،(2015) 3کافاروف و روسو

 اهمیت به( 2018) همکاران و رو سن (2017) 4ون هیلگرسبرگ و ، امپوان، سچورایکیهمبا ،(2017)

 پذیرش ،کلیطوربه .است شده اشاره تجدیدپذیر و سبز انرژی توسعۀ در اجتماعی پذیرش و مشروعیت

 ،ساده بیان . بهاست خاص ایجامعه در جدید فناوری توسعۀ و اتخاذ برای اساسی ینیازپیش اجتماعی

 پذیرش. جامعه در رویداد یا پدیده یک تصدیق میزان از است عبارت آن میزان و اجتماعی پذیرش

 در کوچک و بزرگ هایمقیاس در عمومی هایزیرساخت برای الزم شرط جامعه یک در اجتماعی

 پذیرش به مربوط محدودیت سبز، انرژی از استفاده مزایای وجود با. است سبز هایانرژی تولید

 تواندسبز می انرژی هایفناوری مزایای دربارۀ عمومی آگاهی افزایش. دارد وجود فناوری اجتماعی

 باعث خود نوبه به که دهد افزایش را هافناوری این اجتماعی پذیرش و فناوری این به عمومی اعتماد

 . شودمی سبز در بین مردم و اماکن ورزشی انرژی کارگیریبه افزایش

 هایپژوهش در. است فرهنگی مسائل سبز انرژی کارگیریبه توسعۀ بر مؤثر عوامل از دیگر یکی

 و ، رومر، درسچر، ولپهانگلکن ،(2015) کافاروف و روسو ،(2015) همکاران و الهی ،(2009) آداچی

تجدیدپذیر  انرژی توسعۀ در فرهنگی مسائل اهمیت به( 2016) و همکاران یاقوتو  (2016) 5پیکات

 تا مصرفی کلی رفتارطوربهتوان گفت می یافتۀ پژوهش حاضردر تبیین این . است شده اشاره و سبز

و  کارگیریهای مختلف بهشیوه فرهنگی بر وضعیت. باشدمی فرهنگی وضعیت از تابعی زیادی حد

انسان موجودی  ندهست اندیشمندان معتقدگذارد. مصرف انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی اثر می

در برابر هر  ،های فسیلی عادت کرده استو انسانی که به استفاده از سوختپایبند به عادت است. 

تجهیزات  ۀنداشتن آگاهی و خرید اولیسوخت مصرفی به دالیل ترس از ابهام،  تغییری در نوع و شیوۀ

                                                           
1. Kiara 

2. Byrnes, Brown, Foster & Wagner 

3. Rosso & Kafarov 

4. Ikejemba, Mpuan, Schuur & Van hillegersberg 

5. Engelken, Römer, Drescher, Welpe & Picot 



 329                                                     ...ةدر توسع یو فرهنگ ینقش مسائل اجتماع یواکاو: ینیرحسیام

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

دادن در دادن و مشارکترو باید با آموزشکند؛ ازاینهای سبز مقاومت میمورد نیاز انرژی

 بر مقاومت برای استفاده از انرژی سبز غلبه کرد.   هاگیریتصمیم

، انرژی سبز در اماکن ورزشی دارد کارگیریبهیکی دیگر از مسائل فرهنگی که اثر معکوس بر 

طور ذاتی انسان به زیبایی گرایش دارد و تجهیزات انرژی تجدیدپذیری که ت. بهمبحث زیباشناسی اس

رو هبا اقبال چندانی روب گذارند،ظاهر سازۀ مسکونی تأثیر میهارمونی و بر شکل زیبایی ندارند و 

از  بنابراین سازندگان این تجهیزات باید به زیبایی ظاهری آنان توجه ویژه داشته باشند. ؛شوندنمی

دادن روز و پیشرفته نشاند دارد و مردم برای بهفناوری شیفتگی وجوبه  سوی دیگر در بعضی جوامع

انرژی سبز  کارگیریبه تواند باعث توسعۀهای روز استفاده کنند که میکنند از فناوریسعی می خود

توان ی سبز میبه فناوری انرژها آنها و اماکن ورزشی شود. برای جذب مردم و شیفتگی در ساختمان

 ها و افراد معروف استفاده کرد. گذاری انرژی سبز توسط ورزشگاهاز تبلیغات و صحه

 مؤثرتواند انرژی سبز در اماکن ورزشی می کارگیریبه دیگر از مسائل فرهنگی که در توسعۀیکی 

جامعه شود که زیست باعث میست جامعه است. فرهنگ طرفدار محیطزی، فرهنگ طرفدار محیطباشد

زیست اهمیت های خود به حفظ محیطگیریو هر جایگاهی در تصمیم و مسئوالن در هر صنعت

 ،رساندزیست آسیب نمیدلیل اینکه به محیطبرای انرژی سبز بهشود که باعث میامر این بدهند. 

ها از جمله صنعت ورزش و اماکن صنعت ای قائل شوند و سعی در ترویج آن در همۀاهمیت ویژه

های انرژی سبز و شدن زیرساختتوان نتیجه گرفت، در کنار فراهمکلی میطوربهورزشی کنند. 

مسائل اجتماعی و فرهنگی که بر به های فسیلی، دسترسی به انرژی سبز با قیمت رقابتی با سوخت

مسائل . در میان شودتوجه ویژه الزم است نیز  هستند مؤثراین انرژی در اماکن ورزشی  کارگیریبه

انرژی سبز در اماکن ورزشی  کارگیریبه ذیرش اجتماعی شرط الزم برای توسعۀاجتماعی و فرهنگی، پ

نهاد مؤسسات مردمانرژی سبز و فواید آن که از طریق دربارۀ افزایش آگاهی  با منظور بایدبدیناست. 

سازی و و فرهنگبه انرژی سبز  سبب تقویت و تغییر نگرش ،گیردورت میهای اجتماعی صو شبکه

 پذیریش اجتماعی آن شد. تبع آن، به

ز انرژی ویژه به استفاده ا یزیست توجهنهاد فعال در زمینۀ محیطشود مؤسسات مردمپیشنهاد می

نهاد در این مؤسسات مردمشود ضمن تشکیل . همچنین پیشنهاد میسبز در اماکن ورزشی کنند
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ی با این موضوع برای مسئوالن، با همکاری هایکارگاه ادیویی،های تلوزیونی و رزمینه و برگزاری برنامه

اجتماعی با مشارکت  شبکۀ زیستو جوانان و سازمان محیطملی المپیک، وزارت ورزش  کمیتۀ

انرژی در اماکن » زیست تشکیل شود. همچنین درسی با عنوانو محیطنفعان اماکن ورزشی ذی

مدیریت ورزشی گرایش اماکن رشتۀ تکمیلی  تدر تحصیال «زیستاماکن ورزشی و محیط»یا  «ورزشی

زیست و ضرورت دربارۀ محیطنفعان اماکن ورزشی ن و ذیرزشی گنجانده شود تا آگاهی مسئوالو

انرژی سبز در اماکن ورزشی افزایش یابد و موجب تغییر نگرش و پذیریش انرژی سبز از  کارگیریبه

 اماکن ورزشی شود.انرژی سبز در  کارگیریبهها و سوی آن
 

 تشکر و قدردانی

داند از تمامی کسانی که به هر نحوی در انجام این مطالعه مشارکت تیم پژوهش بر خود واجب می

 داشتند کمال تشکر و قدردانی را نماید.
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