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ABSTRACT
The aim of this research was to constructing and validating the questionnaire of
the factors influencing the implementation of green productivity strategy in
Iran's sport. The present research carried out in a combination (qualitative and
quantitative) method. The statistical population of the research in the qualitative
stage consisted of 20 environmental experts and sports management professors,
and in a quantitative stage consisted of all sports managers, environmental
experts and university professors. The sample size was determined by using
purposeful judgment available sampling 357 people. Content and construct
validity of the questionnaire was confirmed and its reliability coefficient was
estimated to be 0.86 .The results of the research identified and introduced seven
effective factors (education and research, human resources, culture and
attitudes, laws and regulations, control and supervision, management and
planning, and physical factors) as effective factors. These factors produced a
questionnaire with 39 items that explained 61.77% of the variance of green
productivity. Additionally, the fitness indices of the first and second order
confirmatory factor analysis supported the structure of the questionnaire. The
constructed tool has a functional capability as well as a good validity and
reliability. As such, the tool is suggested to be used in the evaluation and
management of green productivity of sports organizations.
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ساخت و اعتباريابي پرسشنامه عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ايران
علیرضا قلعه نوئی  ،1حسن فهیم دوين * ،2حسین پیمانی زاد  ،3محمدرضا اسماعیل زاده
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
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ورزش ایران بود .پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد .جامعه آماری در

واژه های کلیدی:

مرحله کیفی ،شامل  22نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی،

روایی ،پایائی

شامل تمامی مدیران ورزشی ،کارشناسان محیط زیست و اساتید دانشگاه بود .تعداد نمونه با استفاده از

تحلیل عاملی تأییدی

نمونه گیری هدفمند قضاوتی در دسترس 351 ،نفر تعیین شد .روایی محتوایی و سازه پرسشنامه تأیید و

استراتژی بهره وری سبز ،ورزش

ضریب پایایی آن  2/11محاسبه شد .نتایج پژوهش هفت عامل (آموزش و پژوهش ،نیروی انسانی ،فرهنگ

ارجاع:
قلعه نوئی ،فهیم دوین ،پیمانی زاد،

و نگرش ،قوانین و مقررات ،کنترل و نظارت ،مدیریت و برنامه ریزی و کالبدی) را به عنوان عوامل مؤثر
شناسایی و معرفی نمود .این عوامل پرسشنامه ای شامل  33گویه فراهم آورد که  11/11درصد از واریانس

پرسشنامه عوامل مؤثر در پیاده سازی

از ساختار پرسشنامه حمایت کرد .ابزار ساخته شده قابلیتی کاربردی دارد و از روایی و پایائی مناسب

استراتژی بهره وری سبز در ورزش

برخوردار است .از این رو پیشنهاد می شود در ارزیابی و مدیریت بهره وری سبز سازمان های ورزشی

ایران ،پژوهش در مدیریت ورزشی و

مورد استفاده قرار گیرد.

رفتار حرکتی-121 :)11( 3 :1331 ،
141
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اسماعیل زاده .ساخت و اعتباریابی

بهره وری سبز را تبیین می نمود .همچنین شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم
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مقدمه
مفهوم بهره وری سبز 1در سال  1334توسط سازمان بهره وری آسیا 2معرفی گردید .بهره وری سبز استراتژی انتخاب شده
ای برای توسعه پایدار 3محیطی است .هدف اصلی آن افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی-اجتماعی است به نحوی که
موجب حفاظت و ایمنی محیطی گردد ( .)1استراتژی بهره وری سبز کاربرد روش ها ،فناوری ها و سیستم های مدیریتی
خاص برای تولید کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست است ( .)2متدولوژی آن از چندین بخش تشکیل شده و هر
بخش دارای مراحل و گام های متعدد بوده که نیازمند ابزارها ،تکنیک ها و تکنولوژی های ویژه است ( .)3در بهره وری
سبز «توسعه و محیط زیست» دو روی یک سکه هستند و این بدان معناست که هر استراتژی توسعه که بخواهد پایدار
باشد ،باید بر روی کیفیت ،سود آوری و محیط زیست تمرکز نماید و این سه عامل «کیفیت ،سود آوری و محیط زیست»
سه ضلع مثلث بهره وری سبز را تشکیل می دهند ( .)3بهره وری سبز در تمام بخش های خدماتی ،کشاورزی و تولیدی
قابل بکارگیری است ( .)2ورزش به عنوان یکی از پدیدههای جذاب و اثر گذار در بهبود جنبه های اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه ،از محور های اساسی دستیابی به توسعه پایدار بوده که نیازمند توجه به این استراتژی است .شناسایی
عوامل اثر گذار در استراتژی بهره وری سبز و طراحی ابزار سنجش آن یکی از مباحث کلیدی و اصلی سازمان های ورزشی
بوده و انجام تحقیق در این باره یک ضرورت می باشد .اکثر تحقیقات بهره وری سبز در ایران و جهان ،در صنایع و شرکت
های تولیدی و خدماتی انجام شده است .برخی از آن ها به موانع و مشکالت بهره وری سبز اشاره داشته و برخی به
صحیح استراتژی ،فقدان منابع کافی و عدم همسویی کارکنان را از جمله موانع بهره وری سبز در سازمان مترو تهران ذکر
کردند ( .)1مسعود و عباسی ( )2215فقدان آموزش و آگاهی ،فقدان چارچوب برای بهره وری سبز ،فقدان فن آوری برای
تولید و اجرای منابع جایگزین انرژی ،عالقه دولت به راه حل های کوتاه مدت برای مشکل بحران انرژی ،فقدان هماهنگی
و همکاری دستگاه های دولتی را از موانع بهره وری سبز در پاکستان عنوان نمودند ( .)4کامرال و شمس ( )2211فقدان
قوانین مربوط به تدارکات سبز ،حمایت از مدیریت ارشد سبز ،انگیزه های دولت برای خرید سبز و عدم حمایت مالی را
از مهم ترین چالش های موجود اجرای برنامه های سبز استرالیا دانستند ( .)5زمانی ( )1332دو شاخص آنالیز هزینه-
منفعت و رضایت مندی پرسنل را به عنوان مهمترین عوامل اجرا نظام بهره وری سبز در شرکت سایپا معرفی کرد (.)1
حاج حسینی مهریزی و همکاران ( )1332تخصص و مهارت ،افزایش سطح مشارکت نیروی انسانی ،هدف گذاری ،تحقیق
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عوامل مؤثر در ارتقاء این استراتژی پرداخته اند .فالح و همکاران ( )1334چهار عامل عدم تعهد مدیریت ،عدم انتقال

و توسعه مؤثر ،رهبری و انگیزش پرسنل را از راهکارهای تحقق بهتر استراتژی بهره وری سبز در صنایع نساجی دانستند
( .)1طوبی و همکاران ( )1333تنظیم ضوابط و معیارهای دقیق را بهترین گزینه در بهره وری سبز در کارخانه زمزم تهران

1.

Green Productivity
)Asian Productivity Organization(APO
3. Sustainable development
2.
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ذکر کردند ( .)1گاندهی و همکاران ( )2215برخورداری از مدیریت فعال و پویا ،لوگاموسو و سوهایزا ( )2212کیفیت
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انگیزش ،سالمت و ایمنی کارکنان و هویی شی و همکاران ( )2211دو عامل نظارت و کنترل و اتخاذ مقررات استراتژیک
مبتنی بر بازار را از عوامل اصلی بهره وری سبز عنوان نمودند ( .)11،12،3در این راستا باتوویتاج ( )2215پیشنهاد ،پروژه
معرفی و اشاعه بهره وری سبز ،برنامه آموزش مدرسان بهره وری سبز و افزایش دسترسی به اساتید متخصص را برای
ارتقای بهره وری سبز در کشور سری النکا مطرح نمود ( .)12در حوزه تحقیقات ورزشی ،فروغی پور و همکاران ()1332
عوامل نیروی انسانی ،کالبدی ،برنامه ریزی ،مدیریت ،کنترل و نظارت ،تعمیر و نگهداری و مالی را به عنوان عوامل اثرگذار
در بهره وری اماکن ورزشی همدان معرفی نمودند ( .)13آرمبین و همکاران ( )1331به شش بخش مدیریت و برنامه
ریزی ،نیروی انسانی ،مشتری مداری ،نظارت و ارزیابی و بخش مالی به عنوان عوامل مهم در بهره وری ورزش کرمان
اشاره نمودند که در آن بخش مدیریت به عنوان مؤثرترین عامل مطرح گردیده است ( .)14در پژوهش مسجدی و رضایی
صوفی ( )1335مؤلفه های کاربر ،نظارت وکنترل ،مدیریت و برنامه ریزی ،امکانات و تجهیزات فیزیکی ،نیروی انسانی
ماهر و بودجه و اعتبارات کافی ،به ترتیب دارای بیشترین وزن بر افزایش بهره وری اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری
اصفهان بودند ( .)15درتحقیق راستگو و همکاران ( )1331نیز اثر عوامل مدیریتی ،اقتصادی و محیطی ،سازمانی و روانی
بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی تأیید گردید و عامل مدیریتی در اولویت اول و عامل فردی در انتها
قرار گرفت (.)11
کمبود سرانۀ فضاهای ورزشی  ،فاصله زیاد سرانه فضای ورزشی ایران با استاندارد جهانی ،ضعف مدیریت اماکن و
نقش ارزنده بهره وری سبز در اقتصاد ورزش ،ضرورت پرداختن به استراتژی « بهرهوری سبز در ورزش» را بیش از پیش
مورد تأکید قرار می دهد .برخورداری کمیته بین المللی المپیک از حق میزبانی بازی های المپیک ،افزایش سود آوری
سازمان های ورزشی ،ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان و توجه به بهداشت و ایمنی آنان از نتایج پرداختن به این استراتژی
است .نظر به این که تاکنون پژوهشی در زمینه ساخت ابزار سنجش بهره وری سبز در ورزش ،در ایران و جهان انجام
نشده است و یکی از مهم ترین عوامل در ارزشیابی بهره وری سبز ارائه ابزار مناسب است ،محقق بر آن شد با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی 4و تاییدی 5به عنوان یک روش مناسب ابزار سازی ،روایـی1و پایایی 1پرسشنامه محقق ساخته عوامل
مؤثر در بهره وری سبز را با در نظر گرفتن ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی محیط پژوهش ،مورد سنجش
قرار دهد .امید است که نتایج حاصل از این تحقیق بتواند ابزاری مناسب برای سنجش عوامل مؤثر در بهره وری سبز در
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فضاهای ورزشی ،اتکاء ورزش به اعتبارات مالی محدود دولت و کم توجهی به مالحظات زیست محیطی در ورزش و

ورزش در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

)Exploratory Factor Analyzing (EFA
)Confirmatory Factor Analyzing (CFA
6. Validity
7. Reliability
5.
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روش شناسي تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع ،تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت ،اکتشافی و روش
اجرا ،از نوع توصیفی -تحلیلی بود .که به صورت ترکیبی (کیفی -کمی) و به روش میدانی در سال  1331 - 31انجام
گردید .موضوع پژوهش ،ضرورت بهره گیری از داده های کمی و کیفی را ایجاب نمود .در این روش برای فهم بهتر
موضوع و تبیین دقیق تر آن داده های کمی و کیفی با هم تر کیب می شوند و شواهد بیشتری برای درک پدیده فراهم می
آورند ( .) 11وقتی این دو نوع داده یا یافته ترکیب می شوند ،تصویر بسیار قدرتمندی از پدیده مورد بررسی بدست می
آید ( .)11جامعه آماری در بخش کیفی شامل  22نفر از صاحب نظران محیط زیست ،سازمان ملی بهره وری ،کارشناسان
توسعه و تجهیز نوسازی ،مدیران فدراسیون های ورزشی ،کمیته ملی المپیک و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه بودند که
به شیوه هدفمند 1انتخاب و جهت شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر (مؤلفه های) بهره وری سبز در ورزش با آنان مصاحبه
علمی شد .جامعه آماری در بخش کمی شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها ,معلمان (دارای مدرک دکتری تربیت
بدنی و دانشجوی دکتری) ،معاونان تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش و استان ها ،مدیران کل ورزش
وجوانان ،محیط زیست ،توسعه و تجهیز نوسازی ،مدیران سازمان ملی بهره وری ،مدیران کمیته ملی المپیک ،رؤسا ،دبیران
و مدیران فدراسیون های ورزشی بودند ،که با توجه به تنوع و عدم دسترسی کامل به جامعه آماری و نامعلوم بودن تعداد
دقیق آن ها ،به کمک خبرگی محقق از نمونه گیری قضاوتی 3در دسترس و بر اساس جدول مورگان ،حجم نمونه 351
از کدگذاری ،پرسشنامه اولیه متشکل از  12گویه طراحی که پس از انجام اصالحاتی ،پرسشنامه محقق ساخته نهایی در
هفت مؤلفه و  33گویه (سؤال) براساس مقیاس پنچ ارزشی لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) تهیه گردید.
جهت امتیاز دهی و ارزش گزاری کمی پاسخهای سواالت مقیاس ،از طیف لیکرت  5درجه استفاده شد .بخش اول
پرسشنامه ،مشخصات فردی (جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی ،سابقه خدمت ،محل اشتغال ،پست سازمانی) و بخش دوم
آن شامل عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی بهره وری سبز در ورزش بود .محتویات آن شامل عوامل مدیریت و برنامه ریزی
(1گویه) ،عوامل کالبدی (5گویه) ،عوامل فرهنگ و نگرش (4گویه) ،عوامل نیروی انسانی (4گویه) ،عوامل آموزش و
پژوهش (1گویه) ،عوامل کنترل و نظارت (1گویه) و قوانین و مقررات (1گویه) بود .پرسشنامه نهایی به سه طریق (ارسال
با تلگرام ،ایمیل و به صورت حضوری) بین جامعه آماری توزیع شد .از مجموع  1252پرسشنامه پخش شده422 ،
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نفر انتخاب شد .برای گردآوری اطالعات در مرحلۀ کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ،داده ها جمع آوری و بعد

پرسشنامه برگشت داده شد .پس از کنار گذاشتن موارد مخدوش و ناقص  332پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل قابل استفاده

8.

purposive
judgmental
)10. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
9.
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گردید .برای تأیید اندازه نمونه از شاخص کفایت نمونه برداری (KMO) 12استفاده گردید .برای تعیین روای صوری و
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محتوایی پرسشنامه از بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق در مورد بهره وری سبز و نهادینه کردن و دقت نظر  22نفر از
اساتید و متخصصان در این زمینه استفاده گردید .پایایی شاخص سازه های ابزار نیز از طریق ضرایب آلفای کرونباخ 11و
پایایی ترکیبی 12و روایی همگرا 13از روش فورنل و الرکر 14محاسبه گردید .جهت بررسی ساختار ابزار تحقیق از تحلیل
عاملی تأییدی مرتبۀ اول 15و دوم 11و برای بررسی روایی سازه 11از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار آموس 11نسخه 22
استفاده شد.
يافته ها و نتايج تحقیق
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد 15 ،درصد نمونه ها در مرحله کیفی مرد بودند .همه آن ها بیش از 15
سال سابقۀ پژوهشی یا اجرایی مرتبط با موضوع تحقیق داشتند 32 .درصد مصاحبه شوندگان عضو هیئت علمی دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی و دارای مدرک دکتری و دانشجوی دکتری بوده و حوزۀ مطالعاتی و کاری آن ها مدیریت ورزشی
و محیط زیست بود .در بخش کمی نیز ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت .برخی از شاخص
ها درجدول  1ارائه شده است.
جدول .1شاخص های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه ( بخش کمی )
جنسیت

مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری
دکتری
کمیته ملی المپیک
سازمان توسعه و تجهیز
مدارس زیست
سازمان محیط
سازمان ملی بهره وری
فدراسیون های ورزشی
وزارت آموزش عالی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت ورزش و جوانان
سایر ادارات

241
11
11
112
124
122
12
13
11
1
44
33
14
44
14

14/1
25/3
5/4
33/1
31/3
32/1
3/2
5/1
5/1
2/1
13/3
21/2
25/3
13/3
4/2

14/1
122
5/4
31/1
13/33
122
3/2
1/1
13/3
11/2
23/2
51/2
12/5
35/1
122

میزان
تحصیالت

سازمان
/اداره
محل
اشتغال
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شاخص

گروه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

11.
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Cronbach Alpha
)Composite Reliability(CR
)13. Average Variance Extracted (AVE
14. Fornell & Larcker
15. First order factor analysis
16. Second order factor analysis
17. Construct validity
18. AMOS
12.
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نتایج جدول  1نشان داد که حدود  15درصد شرکت کنندگان در پژوهش ،مرد بودند .میانگین سنی آنان حدود 41سال
بود 12 .درصد شرکت کنندگان سابقه کاری 12سال و بیشتر داشتند .حدود  35درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد
و باالتر بودند .بیشترین درصد پاسخ دهندگان ( 21درصد) در آموزش عالی و کمترین درصد ( 2/1درصد) در سازمان ملی
بهره وری مشغول به کار بودند .بیشترین نسبت شرکت کنندگان ( 21/1درصد) اعضاء هیئت علمی دانشگاه ،مدیرمیانی
سازمان ،کارشناس مسئول ،رئیس اداره ،دبیر آموزشگاه ،کارشناس ادارات ورزش و کمترین نسبت( 4/5درصد) مدیران
ارشد سازمان های ورزشی بودند.
در ابتدا همسانی درونی عبارت ها از طریق محاسبه ضرایب همبستگی عبارت ها با یکدیگر و همبستگی هر عبارت با
نمره کل بررسی شد .بر اساس پیشنهاد کوهن ( )1332ضریب  r= 2/12حداقل همبستگی قابل پذیرش در این طرح در
نظر گرفته شد .نتایج بررسی ضرایب همبستگی میان متغیرها نشان داد که حداقل ضریب همبستگی  2/13است .همچنین
نتایج نشان داد که حداقل قدرت تشخیص ( )2/35مربوط به عبارت  22و حداکثر آن ( )2/13مربوط به عبارت  21بود.
لذا تمامی عبارت ها از قدرت تشخیص مناسبی برخوردارند ،چرا که ضرایب همبستگی بیشتراز  2/32می باشد .کوهن
( )1332ضرایب  2/32و باالتر را دارای اندازه اثر متوسط به باال می داند ( .)13به منظور بررسی این که آیا پرسشنامه
تحقیق درمیان جامعه مورد مطالعه ساختار عاملی مورد نظر را تکرار خواهد کرد یا نه ،تحلیل عاملی اکتشافی با الگوی
مؤلفه های اصلی 13روی داده ها صورت گرفت .از شاخص کفایت نمونه برداری ،آزمون کرویت بارتلت و بار عاملی
نشان دهنده قابل توجیه بودن اجرای تحلیل عاملی بود (.)22
جهت تصمیم گیری در خصوص تعداد عامل های استخراجی ،به ارزش ویژه ،22نسبت واریانس تبیین شده توسط هر
عامل و نمودار چرخش یافته ارزشهای ویژه اسکری 21استناد گردید .تحلیل اولیه ساختاری  15عاملی با واریانس تبیین
شده  11/21درصد را به دست میداد .در این ساختار عبارت هایی فاقد بار عاملی مورد نظر( )2/32و نیز عبارت هایی با
بار عاملی مغشوش ذیل سه یا دو عامل وجود داشت .نمودار اسکری از این ساختار حمایت نمیکرد .با حذف عبارت
های فاقد شرایط فوق ،تحلیل مجدداً اجرا شد .نتیجه نشان داد که واریانس تبیین شده در ساختار هفت عاملی برابر با
 11/11بوده و تمامی عبارتها تنها ذیل یک عامل بار می شدند .نمودار اسکری از این ساختار حمایت کرد و حداقل
ارزش ویژه برای عامل ها  1/21بود .نمودار اسکری در شکل 1ارائه شده است.

)principal Components (PC
Eigenvalue
21. Scree
20.
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عبارتها در ماتریس عاملی استفاده شد .مقدار  KMO=2/34و آزمون بارتلت ( =1121/21 ،df =141 ،P=2/221بارتلت)
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در ادامه با هدف ا ستخراج عاملهای منا سب ،چرخش پروماکس 22به علت همب سته بودن عامل های اکت شافی بر ا ساس
مبانی نظری و ح صول ساختاری ساده تر مبنای کار قرار گرفت و اجرا شد ( .)21م شخ صههای آماری اولیه و ماتریس
ساختار چرخش یافته در جدول 2ارائه شده است.
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Promax Rotatino

22.
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شکل .1نمودار اسکری برای عوامل استخراج شده
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جدول .2مشخصههای آماری اولیه و ماتریس ساختار هفت عاملی چرخش یافته
رديف

شماره عبارت

عامل ها
سوم
دوم

چهارم

2/15
2/12
2/13
2/11
2/11
2/11
2/51
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/12
2/13
2/13
2/13
2/13

14/14
31/53
31/53

2/11
5/12
43/13

1/11
4/12
41/34

جديد
21
21
21
23
32
31
32
33
34
35
31
31
31
33

2/14
2/12
2/11
2/14
2/13
2/51
2/43
1/15
4/41
52/43

44
45
41
41
33
52
31
34
35
31
25
21
21
23

2/14
2/13
2/13
2/11
2/15
2/31
2/11
2/11
2/12
2/55
2/12
2/15
2/13
2/53

1/41
3/14
51/11

1/12
2/11
53/25

1/21
2/12
11/11

مشخصههای آماری اولیه و ماتریس چرخش یافته در جدول 2نشان داد که عبارات فاقد پیچیدگی بوده و عامل ها شفاف
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جديد
5
1
4
2
3
3
1
4
1
5
12
1
3
1
51
1
51
3
51
12
54
11
53
12
52
13
15
14
13
15
14
11
24
11
23
11
13
13
11
22
11
21
11
22
11
23
14
24
13
25
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
درصد واریانس تبیین شده تجمعی

اول

رديف

شماره عبارت
پنجم

عامل ها
ششم

هفتم

هستند .بر پایه این ماتریس ،عبارت هایی که مشترکاً با یک عامل همبسته بوده تشکیل یک زیر مقیاس میدهند .این زیر
تعداد عبارات و نام هر یک از آن ها در جدول  3نشان داده شده است.
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مقیاسها به ترتیب بیشترین بار عاملی و نیز مقایسه با ساختار نظری اولیه نام گذاری گردید.
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جدول .3تعداد عبارت ها و عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه بهره وری سبز در ورزش ایران
عامل
اول

نام عامل
مدیریت و برنامه ریزی

تعداد عبارات
1

عبارات
1 ،1 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

سوم
هفتم

کالبدی
فرهنگ و نگرش

5
4

11 ،11 ،11 ،15 ،14
33 ،31 ،31 ،31

ششم

نیروی انسانی

4

35 ،34 ،33 ،32

پنجم
دوم

آموزش و پژوهش
کنترل و نظارت

1
1

31 ،32 ،23 ،21 ،21 ،21
13 ،12 ،11 ،12 ،3 ،1

چهارم

قوانین و مقررات

1

25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،22 ،13

مقای سه ساختار درج شده در جدول  3با ن سخه اولیه ن شان می دهد که از عامل مدیریت و برنامه ریزی  5عبارت ،از
عامل کالبدی  1عبارت ،از عامل فرهنگ دانش  4عبارت ،از عامل نیروی انسانی  2عبارت ،از عامل آموزش و پژوهش 1
عبارت ،از عامل کنترل و نظارت  4عبارت و در نهایت از عامل قوانین و مقررات  3عبارت به علت ندا شتن بار عاملی
حداقلی ( )2/32یا بار شدن ذیل دو عامل و بیشتر حذف شدند.
پس از اجرای روش تحلیل عاملی وتعریف خوشه های متمایز ،تعیین ضریب پایایی یا همسانی درونی مجموعه عبارت
هایی که بیانگر عامل های مجزا ه ستند ،امری ضروری بود .بر این ا ساس ،برای برآورد هم سانی درونی بین عنا صر ،از
] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن گاتمن استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن گاتمن برای تعیین پایائی درونی پرسشنامه بهره وری سبز در ورزش
نام عامل

آلفای کرونباخ

ضريب دو نیمه کردن

مدیریت و برنامه ریزی
کالبدی
فرهنگ و نگرش
نیروی انسانی
آموزش و پژوهش
کنترل و نظارت
قوانین و مقررات

2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/13

2/14
2/11
2/11
2/15
2/11
2/15
2/12

در جدول  4ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها از  2/11تا  2/11و ضرایب دو نیمه کردن از  2/11تا  2/11در
تغ ییر است .از این رو ،پرسشنامه عوامل موثر در بهره وری سبز در ورزش از پایایی مناسبی برخوردار است .میزان اشتراک

23

 (2/41متعلق به عبارت  ) 13و بیشترین میزان اشتراک برابر با  (2/11متعلق به عبارت ) 45بود .میزان اشتراک نشان دهنده
Communalities
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هر یک از عبارت های ساختار  33عبارتی ،با اجرای تحلیل مؤلفههای اصلی محاسبه شد .کمترین میزان اشتراک برابر با
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آن است که هر یک از عبارت ها به چه مقدار در تشکیل مؤلفه ها سهیم هستند .بر این اساس به نظر می رسد تمامی
عبارت ها از اشتراک مناسبی برخوردار باشند.
نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون کالموگروف-اسمیرنوف یکراهه 24بررسی شد .بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون
از آلفای  P≤2/221نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغیرها بود و شرایط برای مدل سازی معادالت ساختاری وجود داشت
( .)22مدل اندازه گیری پژوهش حاضر به صورت مدل اندازه گیری انعکاسی 25بود .بدین معنی که مسیرها از نشانگرها

21

به سمت متغیرهای نهفته( 21سازه ها )21بود .پایایی شاخص سازه های بهره وری سبز از طریق ضرایب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی و روایی همگرا از روش فورنل و الرکر بررسی شد .مقدار ضرایب آلفای کرونباخ عوامل پرسشنامه از 2/14
تا  2/11و پایایی ترکیبی از 2/14تا 2/32محاسبه گردید .چون تمامی ضرایب از  2/12بیشتر بود ،بنابراین پایایی شاخص
در تمامی سازه ها وجود داشت .روایی همگرا بین عوامل پرسشنامه از  2/511تا  2/111بدست آمد و چون این ضریب (
 )AVEدر تمامی سازه ها از  2/52بزرگتر است ،بنابراین ابزار تحقیق از روایی مناسبی برخوردار می باشد .نتایج بررسی
شاخص ها در جدول 5آمده است.
جدول .5بررسی پایایی شاخص و روایی همگرا سازه های بهره وری سبز در ورزش

مدیریت و برنامه ریزی

2/15

2/15

2/13

2/532

کالبدی
فرهنگ و نگرش
نیروی انسانی
آموزش و پژوهش
کنترل و نظارت
قوانین و مقررات
بهره وری سبز

2/14
2/11
2/12
2/12
2/14
2/12
-

2/14
2/14
2/13
2/12
2/11
2/14
2/11

2/11
2/14
2/11
2/11
2/11
2/11
2/32

2/123
2/512
2/121
2/511
2/511
2/511
2/553

جهت بررسی روایی سازه 23با تحلیل عاملی تأییدی از نرم افزارآموس نسخه 22استفاده شد .برآورد مدل با روش بیشینه
در ست نمایی

32

صورت گرفت .در ابتدا از تحلیل عاملی مرتبه اول ا ستفاده شد .مدل این تحلیل در شکل  2ن شان داده

شده ا ست  .در این تحلیل مدل اندازه گیری 31و معناداری ضرایب بارهای عاملی( یا المبدا) برر سی شد .نتایج این
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24. One way Kolmogorov-smirnov
25. Reflective measurement model
26. Indicators
27. Latent variables
28. Constructs
29. Construct validity
30. Maximum Likelihood
31. Measurement model
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عامل

بارهای عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا
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شکل نشان داد که تمامی بارهای عاملی بزرگتر از  2/52هستند .بررسی ضرایب  tنیز نشان دادند که تمامی بارهای عاملی
معنا دارند (.)P≥2/21

شکل  .2مدل تحلیل عاملی مرتبه اول

برای ارزیابی مدل های تحلیل عاملی تأییدی از شـــاخص های خی دو ،ریشـــه میانگین خطای مجذورات تقریب

32

( ، )RMSEAشــاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI(33شــاخص نیکویی برازش ،)GFI(34شــاخص تعدیل یافته نیکویی
برازش )AGFI(35و شاخص برازش افزایشی )IFI( 31استفاده شد .این شاخص ها در جدول  1آمده است.
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جدول  .1شاخص های برازندگی مدل ساختاری
شاخص برازش

مدل مرتبه اول

مدل مرتبه دوم

شاخص خی دو()χ2

1323/31

1311/12

درجات آزادی()df

111

135

سطح معناداری()P

2/21

2/21

نسبت خی دو به درجات آزادی()χ2/df

1/35

1/31

ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب()RMSEA

2/25

2/25

شاخص نیکویی برازش()GFI

2/31

2/32

شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش()AGFI

2/13

2/13

شاخص برازندگی تطبیقی()CFI

2/33

2/32

شاخص برازش افزایشی ()IFI

2/32

2/33

)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)Comparative Fit Index (CFI
)34. Goodness of Fit Index (GFI
)35. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)36. Incremental Fit Index (NFI
33.
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32.
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نتایج بررسی شاخص های جدول  1نشان می دهد که مدل مرتبه اول از برازش مناسبی برخوردار است .و در دامنه مدل
های خوب قرار گرفته است .سپس جهت دستیابی به ساختار عاملی دقیق تر از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد .مدل
تحلیل عاملی مرتبه دوم در شکل  3آورده شده است.

بررسی ضرایب شکل 3نشان می دهد که تمامی بارهای عاملی بزرگتر از  2/52هستند .بررسی ضرایب  tنیز نشان دادند
که تمامی بارهای عاملی معنا دارند ( .)P≥2/21مؤلفه آموزش و پژوهش بیشترین بار عاملی ( )2/14را بر روی بهره وری
سبز در ورزش دارد .شاخص های برازندگی مرتبه دوم در جدول  1آمده است.
بخش دیگر از سنجش پایایی ابزار مربوط به پایایی هر معرف انعکاسی و سازه متناظر با آن است که با بار عاملی نشان
داده می شود .ضرایب مناسب برای این شاخص مقادیر  2/4و باالتر را شامل می شود .بارهای عاملی نشانگرها بر روی
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شکل  .3مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم

سازه هفتگانه بهره وری سبز در جدول  1آورده شده است .نتایج این جدول نشان می دهد که بارهای عاملی در تمامی
نشانگرها بر روی سازه های متناظر با آن ها از  2/1بزرگتر بوده و معنادار هستند .ضرایب  tبزرگتر از  1/31در سطح2/25
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معنادارند (.)22
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جدول  .1بارهای عاملی نشانگرها بر روی سازه هفتگانه بهره وری سبز در ورزش
سازه

مدیریت و برنامه ریزی
کالبدی
فرهنگونگرش
نیروی انسانی
آموزش و پژوهش
کنترل و نظارت
قوانین و مقررات
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) .25اعمال مقررات منع ایجاد آالیندههای هوا ،آب و مزاحمت های نور ،صوت و ...در اماکن و فضا های ورزشی
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محتوای نشانگر ها
.1طراحی سبک مدیریتی مبتنی بر نظام «زیست کارآمد» در ورزش کشور
.2تعامل با سازمان ها در مبحث «بهرهوری سبز» جهت استفاده از ظرفیت و مساعدت آن ها در ورزش
.3برخورداری مدیران ورزشی کشور از دانش و بینش «زیست محیطی» و به کارگیری آن در اجرای بهره وری سبز
.4برنامه ریزی جهت مشارکت کارکنان و مشتریان در اجرای استراتژی بهره وری سبز (جهت ترغیب کارکنان)
. 5همکاری و تعامل با حامیان مالی و تأمین کنندگان مصالح و مواد اولیه و ...مورد نیاز سازمان های ورزشی
. 1عملکرد مدیران ورزشی در قبال ایمنی ،بهداشت و رفاه کارکنان و کسب مشارکت فکری از آنان
 . 1پیش بینی و اختصاص بودجه برای طراحی ،ساخت و مدیریت فضاهای ورزشی طبق استاندارد محیط زیستی
 .14توجه به ضرورت احداث «فضای ورزشی جدید» با نظر به هزینه های (اقتصادی ،اجتماعی و )...درازمدت آن
 .15توجه به استاندارد ها و معیارهای طراحی فضاهای ورزشی طبق فدراسیون ورزشی رشته مورد نظر
 . 11توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه در طراحی و احداث فضاهای ورزشی
 . 11توسعه پذیری فضاهای ورزشی طراحی شده و تناسب آن با جمعیت استفاده کنندگان در آینده
 .11انطباقپذیری و انعطاف پذیری اماکن ورزشی کشور با نیازهای (آموزشی ،سنی ،جنسیتی و )...مختلف کاربران
 . 31ترویج فرهنگ سبز اندیشیدن درفضای کاری سازمان های ورزشی
 . 31تغییر نگرش و باور مدیران ورزش بر این که تحقق توسعه پایدار در ورزش ،مستلزم اجرای استراتژی بهره
است .و افراد جامعه نسبت به بهره وری سبز
کشورورزشی
مدیران
کارکنان،
تعهد در
است پذیری
مسئولیت
روحیه
ترویج
. 31
ورزش
بینپایدار
توسعه
بناهای واصلی
ورزش
سبز در
وری...
 .33ترویج فرهنگ صرفه جویی منابع و کاهش هزینه سازمان های ورزشی و احساس مسئولیت در خصوص
میزان تحصیالت تخصصی کارکنان ،مدیران و سرپرستان ورزش کشور
. 32
آیندگان
 .33میزان تجربه کارکنان ،مدیران و سرپرستان شاغل در بخشهای مختلف ورزش
 .34تخصیص حقوق کافی و تسهیالت رفاهی برای کارکنان ،مدیران و مجریان استراتژی بهره وری سبز در ورزش
کشوربه کارگیری مربیان و مدیران ورزشی شایسته و کارآمد جهت ارائه کاال و خدمات مناسب جهت جذب مشتری
. 35
آگاه سازی و آموزش اهداف و استراتژی بهره وری سبز به کارکنان و استفاده کنندگان از کاال و خدمات
.21
جدید.
تربیت نیروی انسانی دانشگاهی با گرایش تحصیلی «بهره وری سبز» جهت اشتغال و مدیریت دراماکن ورزشی
.21
ورزشی
 . 21بررسی اثرات مثبت توسعه و اجرای بهره وری سبز برکیفیت زندگی ،بهداشت و...استفاده کنندگان کاال و
تحلیلی انواع فناوری های جدید مورد استفاده جهت صرفه جویی منابع و...در بخش های عملیاتی
بررسی
. 23
ورزشی
خدمات
بررسی راهکارهای تدوین برنامه های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط و مشی های زیست محیطی
. 32
ورزش
بررسی ،تشریح و تبیین ویژگی های مطلوب کاال و خدمات ورزشی مناسب برای عرضه به استفاده کنندگان
.31
ورزش
 .. 1تعیین و استخراج شاخص های اندازه گیری ،ارزیابی دوره ای منظم و چک لیست های نظارتی بهره وری سبز
در..ارزیابی و نظارت کافی در فرایندطراحی ،ساخت ،بهره برداری و مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی کشور
.3
 . 12کنترل و نظارت برتهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز منطبق با شاخص ها ی زیست محیطی و فدراسیون
 . 11کنترل و بازبینی کیفیت روشنایی ،سیستم های سرمایشی ،گرمایشی و تهویه هوا (به ویژه در اماکن سرپوشیده)
 . 12معاینه ،وارسی ،تعمیر و ترمیم روزانه وسایل و تجهیزات ورزشی پس از انجام تمرین و مسابقات
 . 13نظارت و کنترل اعتبارات تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن در طی فرایند طراحی ،ساخت و مدیریت اماکن
 . 13تنظیم و ارائه اصول و نظامی هدایتگر جهت دستیابی به اهداف ،سیاست و اجرای استراتژی بهرهوری
ور
ضوابط و تمهیدات الزم جهت گرایش بیشتر مالکان ،مدیران و مجریان به استراتژی بهره وری سبز
اتخاذ
22
سبزدرورزش
تنظیم آیین نامه امتیاز دهی (زیست محیطی ،بهداشتی )...فضاهای ورزشی و ارائه تسهیالت بهتر به مجریان آن
.21
درورزش
 . 22تعیین ضوابط و معیارهای الزم به منظور کاهش مصرف منابع و انرژی و مدیریت بهینه آن در اماکن ورزشی
 . 23تعیین ضوابط و معیارهای ایمنی ،بهداشتی و  ...در طراحی ،ساخت و بهره برداری فضا ها و تجهیزات ورزشی
. 24تنظیم دستور العمل در خصوص کیفیت کاال و خدمات ارائه شده توسط سازمان های ورزشی(ارگونومی بدن...،

مقادير t
24/51
13/55
23/13
21/33
21/11
11/31
11/12
22/51
23/24
21/32
35/15
25/23
25/13
23/11
35/21
15/13
32/25
21/21
31/12
23/13
15/13
32/51
11/11
32/41
13/35
11/11
13/11
13/53
22/21
11/11
21/53
11/24
24/12
21/15
32/12
13/41
22/25
11/32
22/14
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بحث و نتیجه گیری
شواهد و تجربیات مؤید این واقعیت است که ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و در عین حال
ابزاری کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به توسعه پایدار بکار گرفته شود ( .)23بهره وری سبز کلید اصلی رشد و
توسعه پایدار برای تحقق آرمان های صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری است .مطالعه حاضر با هدف طراحی
ابزار سنجش عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش انجام شد .مؤلفه های اصلی مؤثر در پیاده
سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش با توجه به ادبیات موضوع و نظر خواهی از متخصصین و پس از انجام تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی در هفت مؤلفه با  33گویه انتخاب گردید .این مؤلفه ها شامل عوامل آموزش و پژوهش ،نیروی
انسانی ،فرهنگ و نگرش ،قوانین و مقررات ،کنترل و نظارت ،مدیریت و برنامه ریزی و کالبدی می باشد .نتایج نشان داد
که مؤلفه آموزش و پژوهش بیشترین ( )r=2/13و مؤلفه نیروی انسانی کمترین ( )r=2/11همبستگی را با بهره وری سبز
داشت ( .)P≥2/21همچنین بررسی ارزیابی مدل ساختاری ضرایب مسیر ساختاری و سطوح  tمتناظر با هر یک از مؤلفه
ها ،نشان داد که ضرایب مسیر سازه ها به استراتژی بهره وری سبز معنادار هستند .برای اولویت بندی مؤلفه ها از تحلیل
ماتریس اهمیت -عملکرد استفاده شد.
اولین عامل ،آموزش و پژوهش بود که با ارزش ویژۀ ( ،)1/41مقدار( 3/14درصد) واریانس بهره وری سبز را تبیین می
بررسی تحلیلی انواع فناوری جدید در صرفه جویی منابع و انرژی ،بررسی اثرات مثبت توسعه و پیاده سازی بهره وری
سبز بر کیفیت زندگی ،بهداشت و ایمنی افراد ،بررسی راهکارهای تدوین برنامه جامع ورزش ،آموزش اهداف و استراتژی
بهره وری سبز ،تشریح و تبیین ویژگی های کاال و خدمات مطلوب ورزشی به ترتیب از مهم ترین زیر مؤلفۀ آن بود .حاج
حسینی مهریزی و همکاران ( )1332و صالحی و همکاران ( ) 1331به برخی از این موارد پرداختند ( .)24، 1در این زمینه،
براتیسادا ( )2215به ضرورت افزایش آگاهی و توسعه مهارت ها جهت ارتقاء توسعه سبز( با تمرکز بر بهره وری سبز)
اشاره داشته است ( .)25فالح و همکاران ( )1334آموزش و پژوهش را به عنوان سومین مؤلفۀ اصلی بهره وری سبز ذکر
نمودند ( .)1بنابراین با آموزش کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و نیز انجام پژوهش های کاربردی و
بنیادی مرتبط ،می توان تمهیدات الزم را برای پیاده سازی و سنجش استراتژی بهره وری سبز فرآهم آورد .دومین عامل،
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کرد .شش گویه منعکس کنندۀ این عامل بود .تربیت نیروی انسانی دانشگاهی با گرایش رشته تحصیلی بهره وری سبز،

نیروی انسانی با چهار گویه و ارزش ویژۀ ( )1/12بود که ( 2/11درصد) واریانس را تبیین می کرد .تمهید تسهیالت رفاهی
برای کارکنان و مدیران استراتژی بهره وری سبز ،به کارگیری مربیان و مدیران شایسته و کارآمد ،میزان تحصیالت تخصصی
زمانی ( ،)1332حاج حسینی مهریزی و همکاران ( ،)1332گاندهی و همکاران ( )2215و لوگاموسو وسوهایزا ()2212
می باشد ( .)12،3،1،1از این رو تخصص مرتبط مدیران و توجه آنان به داشتن افرادی با سابقه ،با انگیزه ،مثبتنگر ،ایجاد
https://jrsm.khu.ac.ir/
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و تجربه مدیران در حوزه بهره وری سبز ،از زیر مؤلفۀ نیروی انسانی ذکر شدند .یافته های این بخش در راستای تحقیقات
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جوی صمیمانه در محیط کار بین کارکنان و مدیران ،سبب بوجود آمدن حس رقابت و افزایش بهره وری سازمان می شود
( .)21فرهنگ و نگرش با چهارگویه و واریانس ( )2/12درصدی و ارزش ویژۀ ( )1/21سومین عامل پیاده سازی استراتژی
بهره وری سبز بود .ترویج روحیه تعهد و مسئولیت پذیری ،تغییر نگرش افراد نسبت به بهره وری سبز و نقش آن در
توسعه پایدار ،ترویج فرهنگ سبز اندیشیدن در فضای کاری ،ترویج فرهنگ صرفه جویی و کاهش هزینه در ورزش و
احساس مسئولیت در خصوص نسل های آینده ،از مهم ترین گویه های مؤلفه فرهنگ و نگرش بود .این نتایج با یافته
های لوگاموسو و سوهایزا ( )2212و جعفری ( )1334همسو است ( . )21،12فالح و همکاران ( )1334عامل فرهنگ را
به عنوان دومین مؤلفۀ اصلی بهره وری سبز ذکر نمودند ( .)1جعفری و معمار زاده طهران ( )1331اهمیت عامل فرهنگ
را در رشد بهره وری سبز و بهره وری کارکنان یادآور شدند ( .)21زیرا فرهنگ عامل تعیین کننده رفتار افراد در یک جامعه
است و رفتارهای زیست محیطی تک تک افراد نشات گرفته از آن می باشد ( .)23چهارمین عامل با میزان ( )4/41درصد
تبیین واریانس و ارزش ویژۀ ( ) 1/15مربوط به عامل قوانین و مقررات بود .هفت گویۀ در این عامل قرار گرفتند .تنظیم
آیین نامه امتیاز دهی زیست محیطی در فضاهای ورزشی ،تنظیم و ارائه اصول و نظام هدایتگر در استراتژی بهره وری
سبز و الزام همه کارگزاران در اقدام به آن ،اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی جهت مجریان بهره وری سبز ،تعیین
ضوابط و معیارهای الزم جهت کاهش مصرف منابع و انرژی ،تعیین ضوابط و معیارهای بهداشتی و ایمنی در روند احداث
و مدیریت اماکن ورزشی ،اعمال مقررات منع ایجاد آالینده های هوا ،آب و مزاحمت های نور و صوت و تبیین و تنظیم
شی و همکاران ( )2211اتخاذ مقررات استراتژیک را به طور مثبت با بهره وری سبز مرتبط دانستند ( .)11این مؤلفه توسط
فالح و همکاران ( )1334به عنوان اصلی ترین مؤلفه بهره وری سبز در سازمان مترو معرفی شده است ( .)1یافته های
تحقیق ،بیانگر گستردگی و عمق این مؤلفه است و باید اذعان نمود که رعایت قوانین و مقررات و تالش برای درست
انجام دادن کارها باعث تداوم ،رشد و شکوفایی سازمان های ورزشی میشود.
پنجمین عامل استخراج شده ،کنترل و نظارت بود که با یافته های پژوهش آرمبین و همکاران ( ،)1331ندری ( )1311و
غالمرضا پور ( )1313همسو می باشد .آن ها نیز بخش نظارت و ارزیابی را به عنوان عامل مؤثر در بهره وری اماکن
ورزشی کرمان ،لرستان و مازندران مطرح کردند ( .)31،32،14هویی شی و همکاران ( )2211نیز این عامل را بطور مثبت
با بهره وری سبز مرتبط دانستند ( .)11شش گویۀ در این عامل قرارگرفته است و ( )5/12درصد از واریانس بهره وری
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دستور العمل کیفیت کاال و خدمات در سازمان های ورزشی ،از مهم ترین زیر مؤلفه های قوانین و مقررات بود .هویی

سبز را با ارزش ویژۀ ( )2/11تبیین می کند .وارسی و تعمیر منظم وسایل و تجهیزات ورزشی ،نظارت بر تهیه وسایل
وتجهیزات ورزشی مورد نیاز منطبق با معیارهای فدراسیون مربوطه ،استخراج شاخص های ارزیابی ،انجام ارزیابی دوره
روشنایی ،سیستم های سرمایشی ،گرمایشی و تهویه هوا و نظارت و کنترل بر اعتبارات و نحوه هزینه کرد آن از مهم ترین
گویه های کنترل و نظارت است .به نظر می رسد کنترل و نظارت به عنوان ابزاری مطمئن ،با ایجاد نظم در تمامی فرآیند
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ای منظم ،ارزیابی و نظارت کافی در فرایند طراحی ،ساخت ،بهره برداری و مدیریت فضاهای ورزشی ،کنترل کیفیت
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سازمان های ورزشی ،موجب تحقق برنامه های استراتژی بهره وری سبز می شود .ششمین عامل با ( )31/53درصد
واریانس و مقدار ویژۀ ( )14/14مربوط به مدیریت و برنامه ریزی بود و هفت گویه در این عامل قرار گرفت .برنامه ریزی
جهت مشارکت سازمان یافته و مؤثرکارکنان ،همکاری و تعامل با سرمایه گذاران و تامین کنندگان مواد اولیه ،طراحی سبک
مدیریتی مبتنی بر نظام زیست کارآمد (نظامی که از نظر اقتصادی کارآمد و از نظر زیست محیطی بی خطر باشد)،
برخورداری مدیران ورزشی از دانش و بینش زیست محیطی ،تعامل با سایر سازمان های مرتبط با بهره وری سبز ،اقدامات
مدیران ورزشی در قبال رفاه کارکنان و کسب مشارکت فکری از آنان و پیش بینی و تخصیص بودجه کافی برای ساخت،
نگهداری و مدیریت فضاهای ورزشی از مهم ترین زیر مؤلفۀ بخش مدیریت و برنامه ریزی می باشد .یافته های این بخش
با تحقیقات فروغی پور و همکاران ( )1332و امیر حسینی ( )1331که بخش مدیریت و برنامهریزی را عامل مؤثر در بهره
وری اماکن ورزشی ذکر نمودند ،مطابقت دارد ( .)32،13غالمرضا پور ( )1313عوامل «مدیریت» و عوامل «برنامه ریزی»
را به طور مجزا به عنوان دو مولفۀ اصلی مؤثر در بهره وری اماکن ورزشی مازندران اعالم کرد ( .)31گاندهی و همکاران
( )2215تعهد باالی مدیریتی را از عوامل مؤثر در موفقیت طرح های زنجیره تامین سبز مطرح نمودند ( .)3در تحقیق فالح
و همکاران ( )1334مؤلفه مدیریت جزو مؤلفه های اصلی و از لحاظ رتبه بندی در جایگاه چهارم قرار گرفته است (.)1
عوامل کالبدی ،آخرین عامل استخراج شده از عوامل مؤثر در بهره وری سبز با میزان ( )4/12درصد واریانس و ارزش
ویژۀ ( )1/11بود .این مفهوم بدین معنا است که قابلیت توسعه پذیری فضاها ،مالحظه شرایط فرهنگی و اجتماعی ،توجه
ضوابط طراحی فضاهای ورزشی رشته مورد نظر از مهم ترین شاخص های عوامل کالبدی می باشد .نتایج این بخش در
راستای پژوهش ژیانگ و همکاران ( )2211بوده که رشد بهره وری سبز در سطح کالن را مستلزم پیشرفت تکنولوژی،
تغییر کارایی فنی و ساختاری بیان نمودند ( .)33علیرغم این که این مؤلفه از حیث اهمیت در آخرین اولویت قرار گرفته
اما به دلیل گستره ی تأثیرش در طراحی ،ساخت ،تعمیرات و نگهداری فضاهای ورزشی از عوامل حائز اهمیت بوده است
و از ارکان مهم ورزش کشور محسوب می شود.
با وجود محدودیت های پژوهش از جمله ،آگاهی محدود برخی از مدیران و مصاحبه شوندگان درخصوص مفهوم بهره
وری سبز و عدم کنترل دقیق بر میزان دقت نمونه ها در پاسخگویی به سؤاالت پرسش نامه ،لیکن ابزار طراحی شده با
توجه به روایی و پایایی مناسب آن برای سنجش عوامل مؤ ثر در بهره وری سبز در ورزش قابل استفاده می باشد .از این
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به ضرورت احداث فضای ورزشی جدید ،انطباقپذیری و انعطاف پذیری فضا های ورزشی و نیز توجه به استانداردها و

رو الزم است بر ای اجرا و ارتقاء استراتژی بهره وری سبز در ورزش ،این عوامل (مؤلفه ها) مورد بررسی قرار گیرد تا
زمینه تجلی آن در سازمان های ورزشی فراهم شود .این ابزار می تواند از طریق بازاریابی سبز (ارائه کاال و خدماتی که
کارائی سازمان های ورزشی را بهبود بخشد ،بنابراین پیشنهاد می شود برای سنجش بهره وری سبز در ورزش مورد استفاده
قرار گیرد .به محققین آینده هم پیشنهاد می شود ضمن انجام تحقیقات مشابه در سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی
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بصورت پایدار ،به بهبود محیط زیست کمک میکنند) یک مزیت رقابتی به وجود آورد و روند توسعه ی اثر بخشی و
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(به منظور مقایسه عوامل مؤثر بین آن دو) ،هر یک از عوامل مستخرج از این تحقیق را به عنوان یک پروژه تحقیقاتی
جداگانه (در یک سازمان ورزشی و یا فدراسیون ورزشی) مورد بررسی قرار دهند.
تشکر و قدرداني
از همکاری صمیمانه اساتید دانشگاه ،کارشناسان محیط زیست و تمامی مدیران ورزشی که ما را در انجام این پژوهش
یاری نمودند ،تشکر و قدردانی می گردد.
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