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  :چکیده

یک محیط ناسالم عالوه بر آنکه به ورزشکار آسیب . کنند،دارد تباط تنگاتنگی با محیطی که در آن تمرین میبراي بسیاري از مردم،کیفیت ورزش ار

ژوهش حاضر به منظور بررسی  وضعیت زیست  پ.هاي فردي براي اولویت بخشیدن به انجام تمرینات ورزشی است رساند، بلکه مانعی بر سر راه انگیزه می

این تحقیق از نوع کاربردي و براساس داده ها  .ژگی ها با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان تهرانی می باشد این وی محیطی فضاهاي ورزشی و رابطه

گیري  که به روش نمونه.جامعه آماري این تحقیق کلیه فضاهاي ورزشی شهر تهران می باشد. از نوع توصیفی ، همبستگی  واز حیث زمان ، حال نگر است 

فضاي ورزشی روبازانتخاب شد و دراین  فضاهاي ورزشی فهرست بررسی زیست محیطی و  32فضاي ورزشی سرپوشیده و  227اي  خوشهطبقه اي و 

براي بیان روابط بین متغیر هاي تحقیق در سطح داري ضریب همبستگی خطی پیرسون از آزمون معنی. پرسشنامه مشارکت سنجی شهروندان تکمیل شد

  .ه شداستفاد05/0معنی داري 

است که این  =0.233rاماکن ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان زیست محیطیوضعیت ضریب همبستگی پیرسون  بین  :یافته ها  

  . معنی دار است ›50/0Pهمبستگی در سطح 

انجامبهبخشیدناولویتبرايفرديهاي انگیزهراهسربرمانعیبلکهرساند، میآسیبورزشکاربهآنکهبرعالوهناسالممحیطیک :بحث و نتیجه گیري

توانند از  مردم یک جامعه می. گذارد مینامطلوباثرفضاي ،درورزشیهاي تمرینانجامبرباشد،نامناسبورزشانجاممحلاگر. استورزشیتمرینات

فراغت نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن جامعه هاي تفریحی سالم و بخصوص ورزشهاي تفریحی اوقات  طریق شرکت در فعالیت

  .ایفا نمایند

  فضاهاي ورزشی–فعالیت ورزشی  –زیست محیطی : لغات کلیدي



  :مقدمه

نی نیز آمادگی افرادي که به طور مرتب به فعالیتهاي جسمانی می پردازند در مقایسه با کسانی که به فقر حرکتی دچارند، سالم ترند و از لحاظ قواي جسما

هاي  طور مرتب داراي فعالیت اند، افرادي که به تحقیقات و آزمایشات پزشکی ورزشی در طول سالیان دراز اثبات کرده. بیشتري براي انجام کارهاي روزانه دارند

کنند و از لحاظ قواي جسمانی نیز آمادگی بیشتري براي  تر احساس می باشند خود را سالم جسمانی هستند، در مقایسه با کسانی که دچار فقر حرکتی می

. ي زیست محیطی در یک حالت مطلوب باشدانجام فعالیتهاي ورزشی باید در یک محیطی صورت گیرد که از لحاظ فاکتورها. انجام کارهاي روزانه دارند

محققین ورزشی . رود هاي هوا مرتباً تحلیل می مطالعات نشان می دهد که کارآیی مجاري تنفسی ورزشکاران سالم به سبب قرار گرفتن در معرض آالینده

مدت داشته باشند و توصیه می کنند که انجام فعالیتهاي ورزشی توانند تاثیر نامطلوبی بر عملکرد و سالمت ورزشکاران در دراز هاي هوا می معتقدند که آالینده

، دیاناپارا و )2007(، کاول و همکاران)2008(نتایج تحقیقات تامپسون و همکاران. و تمرینی در محیط هایی با وضعیت بهداشتی استاندارد صورت گیرد

نشان داد که وضعیت زیست محیطی ورزشگاهها و سالن هاي ) 2000(همکاران و سالیس و ) 2005(،  پوپکینو همکاران)2006(، بیلی کورتی)2007(همکاران

گذارد و مطلوب بودن اماکن ورزشی از نظر زیست محیطی باعث افزایش مشارکت افراد در  هاي  بدنی تاثیر می ورزشی  بر میزان حضور افراد در فعالیت

ها و فضاهاي ورزشی تاکید  ر لزوم برقراري استانداردهاي زیست محیطی در مجموعهصریحاً ب 1جنبش المپیک 21دستورالعمل. فعالیتهاي ورزشی می شود

با توجه به اینکه شهر تهران . باشند هاي تامین آسایش و سالمت تعداد زیادي از افراد جامعه می اماکن ورزشی، مکان) 1383المپیک، 21دستور کار (ورزد  می

را در خود جاي داده است، طبیعی است که ) یک هفتم جمعیت ایران(کشور می باشد و جمعیت زیادي از کشوربه عنوان بزرگترین کالن شهر ایران و پایتخت 

شی شهر تهران از نظر با این تعداد زیاد جمعیت میزان افرادي که از فضاها و اماکن ورزشی استفاده خواهند نمود زیاد خواهد بود، بنابراین هر قدر فضاهاي ورز

استاندارد باشند از یک سو سالمت شهروندان بدون هیچ دغدغه اي تامین خواهد شد و از سویی دیگر به سبب مطلوبیت این فضاها  زیست محیطی مطلوب و

در صورتی که این فضاها از . بر تعداد شرکت کنندگان این اماکن افزوده خواهد شد و نتیجه این فرایند داشتن یک جامعه پویا، سالم و با نشاط خواهد بود

ه انداردهاي الزم برخوردار نباشند و معیارهاي زیست محیطی در آنها رعایت نشده باشد از یک طرف موجب آسیب و خطرات جسمی افراد شرکت کننداست

جامعه یک  خواهد شد و از طرفی دیگر روزه به روز از تعداد شرکت کنندگان بخاطر ایمن نبودن محیط کاسته خواهد شد و در نتیجه در یک چنین حالتی با

سنگینی را بر بی تحرك و با شهروندانی ناسالم روبرو خواهیم بود که به مراتب عوارض منفی زیادي براي افراد و جامعه بدنبال خواهد داشت و هزینه هاي 

زاري براي دستیابی به اصول اي مورد توجه واقع شده و از ورزش به عنوان اب موضوع ورزش، محیط زیست، به طور گسترده. دولت در آینده تحمیل خواهد نمود

بر سالمت و کارآیی افراد در زمان  هاي محیط ورزش، محیط زیست با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند به طوري که آلودگی. شود توسعه پایدار نام برده می

منشور المپیک اصالح گردیده و رکن  1994اهمیت این امر به حدي است که؛ در سال. اندازد آموزش تاثیر دارد و سالمت ورزشکاران را به مخاطره می

بینانه، فعالیت مؤسسات  اگر با نگاهی واقع. )1384بهمن پور،(به عنوان سومین رکن به منشور المپیک اضافه گردید  فرهنگو  ورزشپس از  زیست محیط

ادامه مدیریت ورزش با . حلی هم براي آنها نداریم ن حال راهپذیر نیستند و در عی کنیم که پایدار و دوام هایی را مشاهده می ورزشی را مرور کنیم، ویژگی

هاي ورزشی، دو پیامد زیر را در بر خواهد  هاي خارجی بر فعالیت وضعیت کنونی، انکار آثار اجتماعی و زیست محیطی آن و نادیده انگاشتن آثار منفی عامل

تصویر :2. ها در بر خواهد داشت تري براي شرکت کنندگان آینده آن فعالیت نامناسب تر و هاي کم ارزش تر تجربه هاي ورزشی بزرگ آنکه فعالیت:1: داشت

هاي غیر پایدار قدیمی به  هاي ورزشی به شیوه ها را به فعالیت هاي ارائه شده از طریق آن تنها ترغیب افراد، گروهها و دیگر بخش ترسیم شده از ورزش و نمونه

. شکی نیست که راه بهتري هم وجود دارد. تر خواهد بود تر و تخریب یافته ادن ورزش به ادامه فعالیت در فضایی آلودهدنبال خواهد داشت که نتیجه آن سوق د

تواند در عین حال  ورزش می. شود که به نفع همه گروهها اعم از مردم، ورزشکاران و طرفداران محیط زیست است نامیده می 2ورزش پایداراین راه جدید 
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2 - Sustainable Sport



درك مفهوم ورزش پایدار و تعهد در  :هاي زیر نیازمند است دستیابی به این مهم، به عامل.و از نظر زیست محیطی و اجتماعی پاسخگو باشد همگانی، ثمربخش

تر براي  هایی مناسب هاي ورزشی به شیوه هاي آن؛ ارائه اصول هدایتگر به دستیابی به یک ورزش پایدارتر منجر شود؛  تفهیم موضوع انجام فعالیت قبال هدف

اعالم دهه آموزش ). 3،2000هندي و بورنت. (ها تر از مواد و فناوري ریزي بهتر و استفاده معقوالنه جامعه جهانی؛  استفاده از ابزار مناسب براي کمک به برنامه

محیط زیست در ساختار ؛  تشکیل کمیسیون ورزش و )UNEP, 2009(از سوي سازمان ملل متحد ) 2005–2015(مسایل زیست محیطی و بهداشتی 

و لزوم توجه کشور به مقوله محیط زیست  1383و متعاقباً تاسیس این کمیسیون در کمیته ملی المپیک ایران از سال ) IOC(4المللی المپیک کمیته بین

)IOC, 2006(5؛  تاکید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)UNEP (ها و مراکز و  وضعیت استادیومسازي  بر اعمال مقررات ویژه به منظور بهینه

پایدار از سوي  حیهاي تفری ؛ تدوین ضوابط و معیارهاي ورزش و فعالیت)UNEP, 2009(هاي ورزشی از دیدگاه بهداشت محیط و زیست محیطی  مجموعه

ها و  یکی در هنگام انجام فعالیتبه رعایت مالحظات زیست محیطی و اکولوژ) از جمله ایران(و الزام کشورهاي عضو ) WTO(6سازمان جهانی گردشگري

و پیامدهاي سوء زیست ) به ویژه تهران(هاي شدید محیطی در کالن شهرهاي ایران  آلودگی ؛)UNWTO, 2008(برگزاري مسابقات در سطوح مختلف 

هاي دقیق و  جام مطالعات و بررسیهاي سرپوشیده آلوده و لزوم ان هاي باز و یا محیط محیطی و بهداشتی انجام ورزش بر سالمت ورزشکاران در محیط

هاي آالینده در شهر  انجام مطالعات متعدد در زمینه اهمیت رعایت مالحظات زیست  بندي کانون کارشناسانه به منظور شناسایی مخاطرات عمده و پهنه

اهمیت  .)2004؛ فوستر و همکاران، 2003د، بسرور شیل(هاي ورزشی و ارتباط مستقیم و مثبت آنها با اثربخشی و کارآیی ورزشکاران  محیطی در محیط

اثرگذار بودن وضعیت اماکن و تسهیالت ورزشی از  .)2005اولدن، (هاي ورزشی در راستاي اصول توسعه پایدار  مطالعات در زمینه طراحی ساختمان و مجموعه

هاي بدنی به ویژه  ها در فعالیت جایگاه فضاي سبز و پارك.) 2000سالیس و همکاران، (هاي بدنی  بعد زیست محیطی بر میزان حضور افراد در فعالیت

نشان داد که شاخص دسترسی  تحقیقات  نتایج.)2010؛ هینونن و همکاران، 2007؛ رالف هانسن من، 2005رانگ و همکاران،  -بدیمو(هاي همگانی  ورزش

بیانگر ارتباط مثبت و معنی دارشرکت در فعالیت هاي ورزشی و دسترسی و این ) یعنی دسترسی کم (نفر بوده  10.000به تسهیالت ورزشی در این سه رشته 

نشان داد که دوز استنشاق آلودگی هوا با فاکتور هاي اجتماعی ، نژادي و قومی در  نتایج تحقیقات. )2009(7پاسکال  ،به  محیط هاي اجتماعی اقتصادي است

شاق بیشتر آلودگی هوا در پارك هاي شهري می شود و نیز منطقه مکانی که افراد در آن ارتباط است در واقع نابرابري عدالت زیست محیطی موجب استن

نشان داد  تحقیقات  نتایج. )2010، و همکاران  8جانسون جی(. دارد مناطق بهتر شهري در نتیجه آلودگی کمتر هوا.واقعند با استنشاق آلودگی مرتبط است

آنان در .پس مشارکت در المپیک روي آلودگی هوا تاثیر داشت. و در نتیجه خطر باالتر آالینده به چشم می خورد پس از برگزاري مسابقات آلودگی هوا باالتر

و افزایش در میزان آلودگی در هوا پس از برگزاري المپیک موجب آلودگی در هوا شده است. میزان بنزن و فرمالدئید هوا را بررسی کردند  2005تابستان 

و نیز بررسی ارتباط میان فاکتورهاي زیست محیطی و همچنین میزان مشارکت در  .)2010، و همکاران 9بونو(آن مشاهده شد المپیک نسبت به قبل

فقدان دستورالعمل و یا راهنماي مناسب و و نیز  . آید این تحقیق نوآور به شمار می هاي بدنی تاکنون در ایران صورت نپذیرفته است؛ لذا از این حیث، فعالیت

جامع  کاربردي در زمینه مسایل مرتبط با مسایل زیست محیطی و بهداشت،در این زمینه به ضرورت انجام تحقیق می افزاید و در صورت انجام مطالعات

ایی به صورت پراکنده ه تحقیقات در ایران، و فعالیت. هاي ورزشی در میان اقشار مختلف مردم  نیز اقدام نمود توان نسبت به ایجاد و تقویت جاذبه ارزشیابی می

با توجه به این موارد  لیکن، مطالعه جامع و کاملی در این زمینه صورت نپذیرفته است. باشد صورت پذیرفته است که در ارتباط نزدیک با تحقیق مذکور می
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وضعیت زیست محیطی فضاهاي  بین و آیااین تحقیق بدنبال آن است که وضعیت موجود فضاهاي ورزشی شهر تهران از دیدگاه زیست محیطی بررسی کند 

  ارتباط وجود دارد؟ ورزشی  با  میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان تهرانی

  :روش

محدوده مورد مطالعه، شهر تهران و جامعه آماري این پژوهش، فضاهاي ورزشی . باشد این تحقیق از نوع مطالعات کاربردي و به روش توصیفی ، همبستگی می

در نهایت با مراجعه به این فضاهاي ورزشی .فضاي ورزشی انتخاب شدند259اي  گیري طبقه اي و خوشه نمونه ازروش . گانه شهر تهران است و دومناطق بیست 

بعالوه با نظر سنجی از مراجعه کنندگان به آن فضاها وضعیت مشارکت آنان در قبال وضعیت موجود زیست . منتخب وضعیت زیست محیطی مشخص شد

  .فضاهاي ورزشی با پرسشنامه اندازه گیري شدمحیطی 

به منظور سنجش و مقایسه تطبیقی وضعیت  شد که سوال فهرست بررسی استاندارد که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین  60:ابزار تحقیق 

براي سنجش میزان مشارکت )محقق ساخته(شهروندانشد و نیزاز پرسشنامه مشارکت سنجی در فعالیت بدنی هاي ورزشی استفاده  زیست محیطی مجموعه

.کاربران استفاده شد

  

  :یافته ها

  

  

  .حاکی از آن است که اعضاي جامعه آماري نمونه تحت بررسی بیشترین تعداد مردان هستند . فراوانی اعضاي جامعه آماري بر حسب جنسیت. 1شکل
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  فراوانی اعضاء جامعه برحسب مدت زمان شرکت در فعالیت هاي ورزشی

درصد فراوانی
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20%
13%

12%
46%

  .نشان می دهد که اکثریت اعضاء نمونه تحت بررسی بیش از یک سال به صورت منظم ورزش می کنند

درصد فراوانی

4%

16%
42%
17%

  فعالیت ورزشیفراوانی اعضاي جامعه آماري بر حسب شرکت در 

  .شکل حاکی از آن است که بیشتر اعضاء نمونه تحت بررسی ورزش منظم انجام می دهند

فراوانی اعضاء جامعه برحسب مدت زمان شرکت در فعالیت هاي ورزشی.  1جدول

درصد فراوانی  فراوانیتعداد ماه هاي تمرین

107ماه و کمتر

230  ماه 3تا 

146  ماه 6تا 

141  ماه 12تا 

541  بیش از یک سال

نشان می دهد که اکثریت اعضاء نمونه تحت بررسی بیش از یک سال به صورت منظم ورزش می کنند

  فراوانی اعضاء جامعه برحسب تعدا جلسات شرکت در فعالیت ورزشی در هفته

درصد فراوانی  فراوانیتعداد جلسه

%564جلسه

%20216  جلسه

%52042  جلسه

%21217  جلسه

ورزش منظم دارند

ورزش منظم ندارند

80%

20%

Sales
ورزش منظم دارند ورزش منظم ندارند

فراوانی اعضاي جامعه آماري بر حسب شرکت در .  2شکل 

شکل حاکی از آن است که بیشتر اعضاء نمونه تحت بررسی ورزش منظم انجام می دهند

جدول

تعداد ماه هاي تمرین

ماه و کمتر1

تا  2

تا  4

تا  7

بیش از یک سال

نشان می دهد که اکثریت اعضاء نمونه تحت بررسی بیش از یک سال به صورت منظم ورزش می کنند.  1جدول

فراوانی اعضاء جامعه برحسب تعدا جلسات شرکت در فعالیت ورزشی در هفته. 2جدول 

تعداد جلسه

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4



%26221  جلسه و بیشتر 5

این در حالی است که کمترین میزان مربوط به یک جلسه .است% 42نشان می دهد باالترین میزان جلسات شرکت در هفته سه جلسه در هفته با .2جدول  

  .در هفته است

  محیطی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان تهرانی ارتباط بین وضعیت زیست. 3جدول

انگیزه مشارکت شهروندان

زیست محیطی

233.ضریب همبستگی پیرسون

000.مقدار احتمال

258تعداد  

  
  

اماکن ورزشی با میزان  محیطیزیست وضعیت ضریب همبستگی بین .دهد  داري ضریب همبستگی خطی پیرسون را نشان می آزمون معنی.  3جدول

زیست وضعیت بین":توان گفت معنی دار است بنابراین می p‹0/05که این همبستگی در سطح  0.233مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان

  ".اماکن ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان تهرانی ارتباط معناداري وجود دارد محیطی

  

:بحث و نتیجه گیري 

این یافته با یافته هاي .داردوجودداريمعنیارتباطتهرانیشهروندانبدنیفعالیتدرمشارکتمیزانباورزشیفضاهايمحیطیزیستوضعیتبین

میکائیل) 2005(، بدیمو)2005(، دیاناپارا)2007(، داگالس )2009(، تولینز)2009(، پاسکال)2010(،جانسون)2010(، چریل مالن )2011(بونو

یکدیگربازیستمحیطورزش وعلت همخوانی نتایج تحقیق با یافته هاي محققین قبلی آن است که) 2002(، فوستر)2002(، هیلسون)2004(

وورزشازپسزیست محیطرکنوگردیدهاصالحالمپیکمنشور1994سالدرکه؛استحديبهامرایناهمیتکهطوريبهدارندنزدیکیارتباط

سالمتیبربسیارياثراتتوانند میمحیطیزیستمخاطراتبنابراین)1384پور،بهمن. (گردیداضافهالمپیکمنشوربهرکنسومینعنوانبهفرهنگ

سطحگیرند، میقرارآنهامعرضدرمردمکهمخاطراتینوعبهبستهمقدار،وشدتنوع،لحاظازاستممکنخطراتاین. باشندداشتهزندهموجودات

درکهاستمحیطیباتنگاتنگیارتباطدرورزشمردم،ازبسیاريبراي. باشندمتفاوتاند، گرفتهقرارمعرضدرکهافراديتعدادوآنهاتاثیرگذاري

در. کنندخوشبختیاحساسوبردهلذتورزشیتمریناتانجامهنگامتاکند میکمکمردمبهطبیعتدرحضوراوقات،اغلب. کنند میتمرینآن

ورزشکاربهآنکهبرعالوهناسالممحیطیک. استدشوارنباشد،غیرممکناگرمعینهاي ورزشانجامشناختی،بوملحاظازشدهتخریبمنطقهیک

برباشد،نامناسبورزشانجاممحلاگر. استورزشیتمریناتانجامبهبخشیدناولویتبرايفرديهاي انگیزهراهسربرمانعیبلکهرساند، میآسیب

هاي  توانند از طریق شرکت در فعالیت مردم یک جامعه می ).1384زیست،محیطوورزش(گذارد مینامطلوباثرباز،فضايدرورزشیهاي تمرینانجام

  .نمایندتفریحی سالم و بخصوص ورزشهاي تفریحی اوقات فراغت نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن جامعه ایفا 
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Abstract:

Introduction:
For many people, exercise is closely associated with environmental quality in practice, they are. In addition to an unhealthy environment 
without damage to the athlete, but an obstacle to individual incentives to give priority to exercise. Study to evaluate the environmental 
characteristics of areas of sport and physical activity with the participation of citizens in Tehran.

Method: This type of application and the descriptive data, as from the correlation time, is now based. Population of this study is all sport 
stadium in Tehran. The stratified sampling and cluster 227 Sport indoor space and 32 space Rvbazantkhab sport and sport spaces in the 
list of environmental assessment and citizen participation questionnaire was completed. Pearson linear correlation coefficient test for the 
significance of relationships between variables at a significance level of 0 / 05 was used
Results: Pearson correlation coefficients between environmental condition of participation in Sport and active citizens that the correlation 

between the level of(r= 0.233, P < 0/05) is significant. 
Conclusion: In addition to an unhealthy environment without damage to the athlete, but a barrier to personal motivations for giving 
priority to the exercise. If the location is improper exercise, the exercise carried out in space, will adverse effects.
Key words: environmental - physical activity - sport stadium

  


