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در پیاده سازي استراتژي بهره وري سبز در  مؤثر عواملطراحی مدل راهبردي 

  ورزش

 

  ١نوئی قلعه علیرضا

  ٢دوین فهیم حسن

  ٣زاد پیمانی حسین

  ٤زاده اسماعیل محمدرضا

  

٢٤/٥/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  

١١/٩/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 در سـبز  وري بهـره  اسـتراتژي  سازي پیاده در ثرؤم عوامل راهبردي مدل پژوهش، طراحی هدف کلی این   

 جامعه .انجام شد) کمی -کیفی(ترکیبی  تحلیلی و به روش –به صورت توصیفی حاضر پژوهش. بود ورزش

در مرحله و  مدیریت ورزشی اساتیدو  محیط زیست نظران صاحب از نفر 20 شامل کیفی، مرحله در آماري

با توجه بـه تنـوع و   . بودند دانشگاه اساتید و زیست محیط حوزه کارشناسان و ورزشی مدیران تمامی ،کمی

روش قضـاوتی و   بنـا بـر  نمونه گیري هدفمنـد و  روش از با استفاده جامعه آماري،  غیر قابل شمارش بودن

داده  ،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافتـه  .انتخاب شد نهنمو نفر 357تعداد  خبرگی محقق،

 نرمال و صوري روایی .گردید تهیه الؤس 39 با ساخته محقق پرسشنامهگذاري،  و بعد از کد ها جمع آوري

 spss نرم افزار با در تحلیل داده ها. آمد دست به 86/0 پرسشنامه پایایی ضریب و تأیید متغیرها توزیع بودن

راي آزمون کردن الگو و شناسایی روابـط میـان   ب .شد يریگ بهره /P ≤0)05( داري معنی سطح از 16نسخه 

 مـاتریس  تحلیـل  از لفه ها،ؤم از هریک اهمیت رتبه بندي براي و يمعادالت ساختار يمتغیرها از مدل ساز

ـ  پژوهش، و آموزش عامل هفت ،پژوهش نتایج .گردید عملکرد استفاده -اهمیت  و فرهنـگ  انسـانی،  روينی

 در مـؤثر  عوامـل  عنـوان  به را کالبدي و ریزي برنامه و مدیریت نظارت، و کنترل مقررات، و قوانین نگرش،

 داري معنـا  و مثبـت  روابـط  متغیرها تمامی بین ،همچنین .نمود معرفی و شناسایی ورزش در سبز وري هرهب

                                                           
1
  ایران مشهد، ،اسالمی آزاد دانشگاه ،واحد مشهد ورزشی، مدیریت کتريد دانشجوي  

 )مسئول نویسنده( ایران مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد ،استادیار، گروه مدیریت ورزشی  2

 Email:Fahim_pe@yahoo.com  
  ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد ورزشی، مدیریت گروه ،دانشیار  3
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شده یاد ثر ؤم عوامل ورزش مستلزم توجه به سبز دراستراتژي بهره وري  سازي پیاده بنابراین، .داشت وجود

   .می باشد

  

  ورزش و سبز وري بهره استراتژي سبز، وري بهره راهبردي، مدل :واژگان کلیدي
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  مقدمه

از  یکـ ی ،سبز يبهره ور .شد یمعرف 2ایآس يتوسط سازمان بهره ور 1994در سال  1سبز يمفهوم بهره ور   

مدیریت : همچون یمهم يحوزه ها کنار سازمان بهره وري سبز آسیایی است که در تیفعال یاصل حوزهپنج 

توسـعه یکپارچـه جوامـع     و 5هاي ملی بهـره وري  توسعه سازمان ،4متوسط تقویت صنایع کوچک و ،3دانش

. اسـت  یطیمح 7داریه پاتوسع يبرا يا انتخاب شده ياستراتژ ،سبز يبهره ور. می باشد دیکتأمورد   6محلی

 کـه موجـب حفاظـت و    يبـه نحـو   ؛است یاجتماع -يو توسعه اقتصاد يبهره ور شیافزا ،آن یهدف اصل

کـاربرد   ،اسـتراتژي بهـره وري سـبز    .)168:1394زاده، امامقلی و ایمانی رضوي، فالح،(گردد  یطیمح یمنیا

 و خدمات سازگار بـا محـیط زیسـت    روش ها، فناوري ها و سیستم هاي مدیریتی خاص براي تولید کاالها

 گـام  و مراحل داراي بخش و هر شده تشکیل بخش سه این استراتژي از متدولوژي ).9:1391ي،اسد( است

: 1395، عابـدي و شـریعت مـداري   . (است ویژه تکنولوژي و ها تکنیک ابزارها، نیازمند متعدد بوده که هاي

باشد که هر  یبدان معنا م نیسکه هستند و ا کی يودو ر» ستیز طیتوسعه و مح« ،سبز يدر بهره ور .)43

 نیا و دیتمرکز نما ستیز طیو مح يسود آور ت،یفیک يبر رو دیباشد با داریتوسعه که بخواهد پا ياستراتژ

 ،يشکار(دهند  یم لیکسبز را تش يضلع مثلث بهره ور سه، »ستیز طیو مح يسود آور ت،یفیک« سه عامل

تولیـدي قابـل بکـارگیري     در تمام بخش هاي خدماتی، کشـاورزي و ري سبز بهره و استراتژي .)78: 1384

 دسـتیابی  اساسی هاي محور ، ازهاي محبوب عصر ما یکی از پدیده به عنوان ورزش .)9:1391اسدي،(است 

ـ از ا). 5: 1384 ،چرنوشنکو( است سبز وري بهره استراتژي به توجه نیازمند که بوده پایدار توسعه به  ،ور نی

سـازمان هـاي    یآتـ  یو اصل يدیاز مباحث کل یکی ،ی عوامل اثر گذار در پیاده سازي این استراتژيشناسای

تحقیقـات   بیشتر. باشد یم ـدارینو و پا یضرورت و حرکتـ کی زمینه، نیدر ا تحقیقانجام  و است یورزش

به دنبال شناسایی  و انجام شدهجهان، در صنایع و شرکت هاي تولیدي و خدماتی  بهره وري سبز در ایران و

و به موانع  ،برخی از تحقیقات. ندوري شرکت و سازمان مربوطه بود کارایی و بهره يراهکارهایی براي ارتقا

عـدم تعهـد    عامـل چهار  )1394( همکاران وفالح . نمودنداشاره  سبز يبهره ورمشکالت اجراي استراتژي 

 بهـره  موانـع  جملـه  از را کارکنـان  ییعدم همسوو یکاف منابع فقدان ،ياستراتژ حیانتقال صح عدم ت،یریمد

                                                           
١. Green Productivity 
٢. Apo  
٣. Knowledge management (KM) 
٤. SMES 
٥. DON 
٦. ICD 
٧. Sustainable development   
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مسـعود و  ). 173:1394زاده، امـامقلی  و ایمـانی  رضوي، فالح،( ندکرد بیانسازمان مترو تهران  در سبز وري

، فقـدان آمـوزش و آگـاهی، فقـدان     »سـبز در پاکسـتان   بهـره وري «بـا عنـوان    يدر مقاله ا )2015( 1یعباس

فن آوري براي تولید و اجراي منابع جایگزین انرژي، عالقه دولت به سبز، فقدان  يچارچوب براي بهره ور

را اري دسـتگاه هـاي دولتـی    فقدان همـاهنگی و همکـ   ي،راه حل هاي کوتاه مدت براي مشکل بحران انرژ

 يچـالش هـا   نیتـر  مهـم ) 2017( 2کـامرال و شـمس   ،نیهمچن .)49:1395، اي به نقل از سجده(برشمردند

ارشـد   تیریاز مـد  تیمربوط به تدارکات سبز، حما نیرا فقدان قوان ایسبز استرال يبرنامه ها يموجود اجرا

برخـی   .)190:2017شـمس،  کامرال و( دانستند یمال تیسبز و عدم حما دیخر يدولت برا يها زهیسبز، انگ

 زیشـاخص آنـال   دو) 1390( یزمان. ندافزایش بهره وري سبز اشاره کرد پیرامونتحقیقات نیز به راه کارهایی 

سـبز در شـرکت    ينظام بهره ور يعوامل اجرا نیبه عنوان مهمتر را پرسنل يمند  تیرضا منفعت و -نهیهز

 تخصص و مهـارت ) 1390(همکاران  و يزیمهر ینیحاج حس ).147:1390زمانی،(ه است نمود معرفی اپیسا

 سـعه مـؤثر،  و تو قیـ تحق ،)سـتم یاهـداف س  نیـی تع( ، هدف گذاريیانسان رويیسطح مشارکت ن شیافزا و

سـبز   يبهـره ور  يتحقـق بهتـر اسـتراتژ    راهکارهـاي  را از پرسـنل  زشیـ رهبري و انگ استفاده بهتراز منابع،

 میتنظـ  )1393(طوبی  .)5:1390نژاد و ساالري، محرم مهریزي، حسینی حاج(ی دانسته است نساج عیدرصنا

ذکـر کـرده اسـت     م تهـران سـبز کارخانـه زمـز    يبهـره ور  در نـه یگز نیبهتـر را  قیـ دق يارهایمع ضوابط و

ـ پو فعـال و  تیریاز مد يبرخوردار )96: 2015(  3همکاران و یگانده.  )18:1393طوبی،(  و لوگاموسـو و  ای

هـر دو  ) 2017( 5همکـاران  و یشـ  ییهوو کارکنان  یمنیا سالمت و ،زشیانگ تیفیک )49: 2010( 4زایسوها

 30درسبز  يبهره ور یاز عوامل اصلر را بر بازا یمبتن »کیاتخاذ مقررات استراتژ«و  »کنترل نظارت و«عامل 

 7تـاج یباتوودر ایـن راسـتا    .)6،105:2017هویی شـی، یوجـون و جینـگ جینـگ    (مطرح نمودند چین  استان

 شیافـزا و  سـبز  يسبز، برنامه آموزش مدرسـان بهـره ور   يور بهرهاشاعه  معرفی وپروژه  دشنهایپ )2015(

بـاتو ویتـاج   ( نمـود  طرحم سري النکاکشور در قاي بهره وري سبزارت يبرا رابه اساتید متخصص دسترسی 

از بهـره   يآگاه ساز، »الئوس در سبز وري بهره« عنوان با درگزارشیهم )  )2017(8يکساینمیا . )54:2015،

 يبزارهـا از ا يو آگاه سـاز  جیو در کنار ترو نمود بیان داریپا يگام اول در مسیر رشد بهره ور سبز را يور

                                                           
١  . Masood & Abbasi 
٢. Kamrul & Shams   
٣. Gandhi et al 
٤  . Logamuthu & Suhaiza   
٥  .  hui Xie  et al 
٦ . hui X, Yi-jun & Jing-jing 
٧. Batuwitage  
٨  . Inmyxai 
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در حـوزه   ).85:1396، هورسان و همکارانبه نقل از ( دانسته است يسبز، استفاده از آن را ضرور يبهره ور

شش بخش کلی نظارت و ارزیابی، نیروي انسـانی، مـدیریت و برنامـه     به )1388( يندر ی،تحقیقات ورزش

ن اشـاره کـرده   لرستا استان ورزشی اماکن وري به عنوان  عوامل بهره کالبدي و ریزي، مشتري مداري، مالی

 مشـتري  مـدیریت، رعایـت   فعالیـت،  نحوه و عوامل زمان )1389(غالمرضاپور   .)119:1388ندري،(  است

 و امکانـات  سـازمانی،  نگهـداري، سـاختار   و ریزي، تعمیـر  ارزیابی، برنامه و انسانی، نظارت مداري، نیروي

ــزات ــعیت و تجهی ــالی وض ــر را م ــره ب ــاکن وري به ــی ام ــتان وزش ــدران اس ــته  مازن ــؤثر دانس ــت م  اس

، برنامـه  ي، کالبدیانسان يرویمل نعوا) 1390( همکاران پور و یفروغ در تحقیق ).175:1389غالمرضاپور،(

امـاکن   يبـر بهـره ور   گـذار ثرابه عنوان عوامل  یو مال يو نگهدار ری، تعمکنترل و نظارتمدیریت، ، يزیر

 و آرمبـین  در پـژوهش  همچنـین  .)18:1390همکـاران،  و پـور  فروغـی ( شده اسـت معرفی  همدان یورزش

 و ارزیابی و نظارت مداري، مشتري انسانی، نیروي ریزي، برنامه و مدیریت بخش شش به )1391( همکاران

 عنـوان  به مدیریت بخش آن در که شده اشارهکرمان به عنوان عوامل مهم در بهره وري ورزش   مالی بخش

پـژوهش   يهـا  افتـه ی درهمچنـین   .)58 :1391،رانهمکـا  و آرمبـین ( اسـت  گردیـده  مطرح عامل موثرترین

، امکانـات و  يزیـ و برنامه ر تیریکاربر، نظارت و کنترل، مد يمؤلفه ها) 1395( یصوف ییو رضا يمسجد

 یوزن و بار عامل نیشتریب يدارا بیبه ترت یبودجه و اعتبارات کاف ور ماه یانسان يروین ،یکیزیف زاتیتجه

ــر ــزایش ب ــره اف ــاکن وري به ــاهايف و ام ــی ض ــهرداري ورزش ــفهان ش ــدبود اص ــجدي( ن ــایی و مس  رض

 بـر  مـوثر  عوامـل  مفهومی مدل طراحی« عنوان با) 1396( همکاران و راستگو درتحقیق .)154:1395صوفی،

 انسـانی  نیـروي  وري بهره بر مؤثر عوامل بین از ،»ایران ورزشی هاي فدراسیون در انسانی نیروي وري بهره

 در مـدیریتی  عوامـل . شـد  تأییـد  وري بهـره  بـر  روانـی  و سازمانی محیطی، و دياقتصا مدیریتی، عوامل اثر

تمـامی تحقیقـات ذکـر     -)11: 1396، همکـاران  و راستگو( گرفت قرار انتها در فردي عوامل و اول اولویت

  .کید دارندتأثر اجراي استراتژي بهره وري ؤشده به نوعی بر عوامل م

 ضـعف جهـانی،   اسـتاندارد  بـا  ایـران  ورزشـی  فضاي سرانه زیاد و فاصله شیورز هايفضا نۀاسر دکمبو   

 کم و دولت محدود مالی اعتبارات به ورزش اتکاي ،)79:1388 ،کاشف(  شیورز يفضاها و ماکنا مدیریت

به عنوان ضلع سوم مثلث » محیط زیست«علیرغم این که  -ورزش  در محیطی زیست مالحظات به توجهی

و نیز نقـش ارزنـده بهـره     )13: 1384 ،چرنوشنکو( -مورد توجه است »فرهنگ«  و» ورزش«المپیزم در کنار 

 پـیش  از بـیش  را »ورزش در سـبز  وري بهـره « استراتژي  به پرداختن ضرورت وري سبز در اقتصاد ورزش،

  . دهد می قرار تأکید مورد
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محقق بـر آن شـد    .است نشده در ایران و جهان انجام »ورزش و سبز وري بهره« زمینه  در پژوهشی تاکنون

در واقع محقق . ی، اولویت بندي و مدل سازي نمایدیاستراتژي را شناسا این عوامل موثر بر که طی پژوهشی

 راهبـردي  مـدل  راه کارهاي اجرایی، و ها شناخت فرصت ضمن تا اساسی است سؤال دوپاسخ به  به دنبال

  :و ارائه نماید طراحی موجود و برنامه هاي آتی ورزش وضعیت بهبود و ارتقا جهت مناسبی

   ند؟ا کدام کشور ورزش درسبز  يبهره ور يساز ادهیثر برپؤعوامل ماول آن که  

  عوامل چگونه است؟ نیا يبند تیاولو این که دوم

المپیـک از حـق میزبـانی     المللـی  بین برخورداري کمیته موجب کاربرد مدل بهره وري سبز می تواند نتایج 

 و امکانـات  از بهینـه  بـرداري  بهـره  طریـق  از ورزشـی  سازمان هـاي  آوري ودس افزایش، بازي هاي المپیک

 ضـایعات  رفـع  و احیـا  هزینـه  کـاهش  انسـانی،  عملکرد و سطح مشارکت نیروي افزایش موجود، تجهیزات

 سـایر  و ورزشکاران و کارکنان و ایمنی بهداشت به توجه ،انگیزه و تعهد ورزشی، ایجاد درفضاهاي احتمالی

  .ورزشی گردد خدمات و کاالها از گانکنند استفاده

 شناسی پژوهش روش

اکتشافی  تیماه ثیو از ح ديبررکا اتقیاز نوع تحق فهد نظراز  حاضر قیموضوع، تحق تیبا توجه به ماه

ل  در سـا  یدانیو به روش م) یکم -یفیک( یبیکه به صورت ترک بود یلیتحل -یفیاز نوع توص، و روش اجرا

 و زیسـت  محـیط  نظـران  صـاحب  از نفـر  20 شامل یفیدر بخش ک يآمار جامعه .دیانجام گرد 1396 -97

مـؤثر  ابعاد و عوامـل   ییجهت شناسا وانتخاب  ١هدفمند وهیبودند که به شدانشگاه  ورزشی مدیریت اساتید

 مـدیریت ورزشـی   دیاسات یبخش کم در. شد علمی آنان مصاحبه سبز در ورزش با يبهره ور) يمؤلفه ها(

سـالمت   و یبـدن  تیـ معاونـان ترب  ،)يدکتر يدانشجو و یبدن تیترب يمدرك دکتر با(علمان م، دانشگاه ها

کـل   رانیمـد  ک،یالمپ یمل تهیکم رانیمد ،جوانان کل ورزش و رانیمد استان ها، وزارت آموزش وپرورش و

ـ  یورزشـ  يها ونیفدراس مدیرانو  رانیدب رؤسا، ست،یز طیکل مح رانیمد ،ينوساز زیتجه توسعه و  .دبودن

 روش کمک با و هدفمند گیري نمونه ازبا استفاده  آماري، جامعه بودن شمارش قابل غیر و تنوع به توجه با

 . شد انتخاب نفر 357 به تعداد نمونه حجم ،از طریق جدول مورگان و محقق خبرگی و ٢قضاوتی

 از بعد و آوري جمع ها هداد یافته، ساختار نیمه مصاحبه طریقکیفی از  ۀگردآوري اطالعات در مرحل براي  

 سـاخته  محققگویه طراحی که پس از انجام اصالحاتی، پرسشنامه  70اولیه متشکل از  پرسشنامه کدگذاري،

                                                           
١. purposive  
٢. judgmental 
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 زیـاد،  متوسط، کم، کم، خیلی( لیکرت ارزشی پنچ مقیاس براساس )سؤال(گویه  39 و مؤلفه هفت در نهایی

 تحصـیلی، سـابقه   مـدرك  جنسیت، سـن، ( فردي مشخصات، پرسشنامه بخش اول  .دیگرد تهیه )زیاد خیلی

 يبهـره ور  ياسـتراتژ  اجـراي ثر بر ؤعوامل م شاملو بخش دوم آن ) سازمانی اشتغال، پست خدمت ، محل

 ،)گویـه 5(کالبـدي   ، عوامـل )گویه7( ریزي برنامه و مدیریت عواملشامل  محتویات آن .بودسبز در ورزش 

عوامل  ،)گویه6( و پژوهش آموزش عوامل ،)گویه4(نسانی ا نیروي عوامل ،)گویه4(و نگرش  فرهنگ عوامل

ارسال با تلگـرام،  (  قیبه سه طرنهایی پرسشنامه  .بود) گویه7(و مقررات  قوانین و) گویه6( ونظارت کنترل

 402 ،شـده  پخـش  پرسشـنامه  1050 مجموع از .شد توزیع يجامعه آمار نیب) يحضور به صورت و لیمیا

و  تجزیـه  بـراي  پرسشـنامه  332 نـاقص  و مخدوش موارد گذاشتن کنار از پس. شد داده برگشت پرسشنامه

  . دبو استفاده قابل تحلیل

از  نمونـه  انـدازه  تأییـد  بـراي . شد تعیین اساتید اصالحی نظرات از گیري بهره باپرسشنامه  صوري روایی  

از طریـق ضـرایب    ابـزار  ي ها سازه شاخص پایایی .گردید استفاده )KMO(1برداري نمونه شاخص کفایت

 شاخص این نتایج. محاسبه شد 5الرکر و فورنل روش از  4همگرا و روایی 3و پایایی ترکیبی 2آلفاي کرونباخ

  .ارائه شده است 1در جدول  ها

  سبز وريبهره  يسازه هاو روایی همگرا  شاخص یاییپا یبررس: 1جدول

   گراهم روایی  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  بارهاي عاملی  عامل

  530/0  89/0  85/0  75/0  مدیریت و برنامه ریزي

  603/0  88/0  84/0  74/0  کالبدي

  560/0  84/0  74/0  76/0  فرهنگ و نگرش

  608/0  86/0  79/0  72/0  نیروي انسانی

  511/0  86/0  80/0  80/0  آموزش و پژوهش

  518/0  87/0  81/0  74/0  کنترل و نظارت

  516/0  88/0  84/0  72/0  قوانین و مقررات

  559/0  90/0  87/0  -  بهره وري سبز

 آمـار  حـوزه  در .شـد  اسـتفاده  اسـتنباطی  و توصیفی آمار هاي روش از ،ها داده تحلیل و تجزیهبه منظور    

ارتبـاط   تحلیـل  براي آماراستنباطی، درحوزهو  استاندارد انحراف و میانگین فراوانی، محاسبه جهت توصیفی

 عـاملی  تحلیـل  روش از) سـبز  وري هـره ب سـازي  پیاده(اصلی متغیر با مرتبط عوامل شناسایی و عوامل میان

                                                           
١. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
٢. Cronbach Alpha  
٣. Composite Reliability(CR)  
٤. Average Variance Extracted (AVE) 
٥. Fornell & Larcker 
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 نیبـر اسـاس روش کمتـر    يمعـادالت سـاختار   يمدل ساز براي و 16نسخه  SPSS در نرم افزار  اکتشافی

  ).1391آذر و همکاران،(استفاده شد Smart Pls. 3نرم افزار  از) PLS(1ی مربعات جزئ

     ي پژوهشها افتهی

  مورد مطالعهنمونه  یشناخت یتجمع يشاخص ها : 2جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  گروه  شاخص

  1/74  1/74  246  مرد  جنسیت
  100  9/25  86  زن

میزان 

  تحصیالت

  4/5  4/5  18  کارشناسی
  6/38  1/33  110  کارشناسی ارشد
  99/69  3/31  104  دانشجوي دکتري

  100  1/30  100  دکتري
سابقه 

  خدمت

  7/8  7/8  29  سال 5کمتر از 
  6/28  9/19  66  سال 10تا  6
  2/54  6/25  85  سال 15تا  11
  1/71  9/16  56  سال 20تا  16
  8/85  8/14  49  سال 25تا  21
  4/93  5/7  25  سال 30تا  26

  100  6/6  22  سال 30بیشتر از 
  اداره/سازمان

  محل اشتغال 

  0/3  0/3  10  کمیته ملی المپیک
  7/8  7/5  19سازمان توسعه و تجهیز 

  9/13  1/5  17  سازمان محیط زیست
  0/16  1/2  7  سازمان ملی بهره وري
  2/29  3/13  44  فدراسیون هاي ورزشی
  2/57  0/28  93  وزارت آموزش عالی

  5/82  3/25  84  وزارت آموزش و پرورش
  8/95  3/13  44  وزارت ورزش و جوانان

  100  2/4  14  سایر ادارات
پست 

  سازمانی

  4/11  4/11  38  موزشگاهدبیر آ
  9/19  4/8  28  کارشناس

  7/33  9/13  46  کارشناس مسئول
  1/46  3/12  41  رئیس اداره

  0/63  9/16  56  مدیر میانی سازمان
  5/67  5/4  15  مدیر ارشد سازمان
  1/96  6/28  95  مدرس دانشگاه

  100  9/3  13  سایر

 همه. بودند مرد کیفی مرحله در ها نمونه بیشتر د،نشان دا  2 جدول شناختی جمعیت هاي گیژویبررسی    

 علمـی  هیئـت  عضـو  اکثراً. داشتند تحقیق موضوع با مرتبط اجرایی یا پژوهشی سابقۀ سال 15ز ا بیش ها آن

 و مطالعـاتی  و حـوزة  نـد بود دکتـري  دانشجوي و دکتري مدرك و داراي عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

 نمونـه  شـناختی  جمعیت هاي ویژگی نیز کمی بخش در. بود زیست حیطو م ورزشی مدیریت آن ها کاري

                                                           
١. Partial Least Squares  
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 میـانگین . بودنـد  مـرد  پژوهش در کنندگان شرکت درصد 75 حدود .گرفت قرار بررسی مورد پژوهش هاي

 حدود .بیشتر داشتند و سال 10کاري سابقهشرکت کنندگان ) رصدد 72( بیشتر. بود سال 41حدود آنان سنی

 دهندگان پاسخ بیشترین درصد. بودند باالتر و ارشد کارشناسی داراي تحصیالت کنندگان شرکت رصدد 95

 شـرکت  نسـبت  بیشترین. بودند کار به مشغول وري بهره ملی سازمان در درصد و کمترین عالی در آموزش

 آموزشـگاه،  دبیـر  اداره، رئـیس  مسئول، کارشناس سازمان، مدیرمیانی دانشگاه، علمی هیئت ياعضا کنندگان

  .سازمان بودند مدیران ارشد، و کمترین نسبت شناس ادارات ورزشکار

 کرویت آزمون از و روي داده ها صورت گرفت 1لفه هاي اصلیؤبا الگوي م درابتدا تحلیل عاملی اکتشافی  

، P ،741  =df=001/0(و آزمون بارتلت   KMO=94/0مقدار  .و ماتریس چرخش یافته استفاده شد 2بارتلت

و همکـاران،  3میرز( .بود عاملی یلاجراي تحلبودن قابل توجیه نشان دهنده  3درجدول ) لتبارت= 08/7101

1396(  

  و نتایج آزمون کرویت بارتلت  KMOاندازه هاي  :3جدول

KMO بارتلت کرویت  df   سطح

94/0  08/7101  741  001/0  

     

 -باشد 1که باید حداقل - 4ه ارزش ویژهتعداد عامل هاي استخراجی، ب پیراموندر ادامه جهت تصمیم گیري 

. استناد گردیـد   5هاي ویژه اسکري نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار چرخش یافته ارزش

 سـاختار  ایـن  در. داد مـی  دسـت  به را درصد 26/67 شده تبیین واریانس با عامل 15 ،ساختاري اولیه تحلیل

 عامـل  دو یا سه ذیل مغشوش عاملی بار با هایی عبارت نیز و) 30/0(نظر مورد عاملی بار فاقد هایی عبارت

 فـوق،  شـرایط  فاقـد  هـاي  عبـارت  حـذف  با. کرد نمی حمایت ساختار این از اسکري نمودار. داشت وجود

 بـوده  77/61 برابر با عاملی هفت ساختار در شده تبیین واریانس که داد نشان نتیجه .شد اجرا مجدداً تحلیل

 ارزش حداقل کرد و حمایت ساختار این از اسکري نمودار. شدند بار عامل یک ذیل تنها ها تعبار تمامی و

  1 شـکل  در اصـلی  هـاي  لفـه ؤم تحلیل اجراي حاصل از اولیه آماري  مشخصه. بود 06/1 ها عامل براي ویژه

 هومن،( دش اجرا پروماکس چرخش با عاملی تحلیل مناسب، هاي عامل استخراج جهتدر ادامه   .است آمده

                                                           
١ . principal Components(PC) 
٢ . Bartlett's test  
٣. Meyers   
٤ . Eigenvalue 
٥. Screee 
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 عبـارات  کـه  داد نشـان  4 جـدول  در حاصله، ساختار ماتریس و اولیه  آماري هاي  مشخصه بررسی). 1393

  .هستند شفاف ها عامل و پیچیدگی فاقد

  عاملی چرخش یافته در بهره وري سبز در ورزش  7هاي آماري اولیه و ماتریس ساختار  مشخصه : 4جدول

شماره   ردیف

  عبارت

  ردیف  عامل ها

   

ماره ش

  عبارت

  عامل ها
 هفتم ششم پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

1  5 85/0        26  44 84/  

2  4 82/0        27  45 79/  

3  9 79/0        28  47 73/  

4  7 71/0        29  46 71/  

5  8 68/0        30  39 65/  

6  10 67/0        31  50 37/  

7  3 56/0        32  37  81/ 

8  58   78/    33  34  81/ 

9  57   77/    34  35  70/ 

10  56  77/  35  38  55/ 

11  54  76/  36  25   70/

12  53  76/  37  26   65/

13  52  61/  38  28   63/

14  15   82/ 39  29   59/

15  13   79/      

16  14   79/      

17  24   79/      

18  23   69/      

19  63    84/0      

20  67    72/0      

21  66    71/0      

22  61    64/0      

23  68    63/0       

24  64     57/0       

25  69     43/0       

/46/12/06    64/18/88/75/1  ارزش ویژه

/74/88/72    53/60/82/48/4درصد واریانس تبیین 

/17/05/77    53/13/94/43/52  درصد تجمعی
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  عبارتی 39 مجموعه اسکري نمودار :1شکل  

 مقیـاس  زیـر  یک تشکیل ند،بود همبسته عامل یک با به طور مشترك که هایی عبارت ماتریس، این پایه بر  

. گردیـد  گذاري نام اولیه نظري ساختار با مقایسه نیز و عاملی بار بیشترین ترتیب به ها مقیاس زیر این. دادند

 نسـخه  با ولجد این ساختار مقایسه. است شده داده نشان 5 جدول در ها آن از یک هر نام و عبارات تعداد

 عامـل  از عبـارت،  7 کالبـدي،  عامـل  از عبـارت،  5 ریزي، برنامه و مدیریت عامل از که دهد می نشان اولیه

 عامـل  از عبارت، 6 پژوهش، و آموزش عامل از عبارت، 2 انسانی، نیروي عامل از عبارت، 4 دانش، فرهنگ

 عـاملی  بـار  نداشـتن  علـت  بـه  عبارت 3 مقررات، و قوانین عامل از نهایت در و عبارت 4 نظارت، و کنترل

  .  شدند حذف بیشتر و عامل دو ذیل شدن بار یا) 30/0( حداقلی

  تعداد عبارت ها و عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه بهره وري سبز در ورزش: 5جدول

  نام عامل  عبارات  تعداد عبارات  عامل

  مدیریت و برنامه ریزي  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  7  اول

  کالبدي  18، 17، 16 ،15، 14  5  سوم

  فرهنگ و نگرش  39، 38، 37، 36  4  هفتم

  نیروي انسانی  35، 34، 33، 32  4  ششم

  آموزش و پژوهش  31، 30، 29، 28، 27، 26  6  پنجم

  کنترل و نظارت  13، 12، 11، 10، 9، 8  6  دوم

  قوانین و مقررات  25، 24، 23، 22، 21، 20، 19  7  چهارم

    

ورزش و در  زسـب وري بهـره  پیاده سازي در  ثرؤعوامل م مبنی بر شناسایی قیقتح سوال اولجهت پاسخ به 

 و هـا  عبـارت  تعـداد  و 4درجـدول  منـدرج  یافته چرخش ماتریس اساس بر -ها با یکدیگر نحوه ارتباط آن

 نگـرش،  و فرهنگ انسانی، نیروي کالبدي، ریزي، برنامه و مدیریت عامل هفت -5 جدول در مندرج عوامل
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 سبز وري بهره سازي پیاده در موثر عوامل عنوان به مقررات و قوانین و نظارت و کنترل وهش،پژ و آموزش

   .ارائه شده است 2عوامل ذکر شده در شکل  .گردید معرفی و شناسایی کشور ورزش در

 

 

 

 

  

  

  ورزش در سبز وري بهره) هاي مولفه( عوامل : 2شکل

 همبسـتگی گردیـد و   استفاده PLS با ساختاري معادالت سازي دلم از عوامل درونی ارتباط شناسایی براي 

 در متغیرهـا ایـن   همبسـتگی  مـاتریس . شـد  انجام ساختاري هاي مدل زیربناي عنوان به پژوهشی متغیرهاي

 .است شده ارائه 6 جدول

  پژوهشی متغیرهاي همبستگی ماتریس : 6 جدول

  8  7  6 5 4 3 2 1  متغیرها

        1مدیریت و برنامه  .1

       1 50/0**  کالبدي .2

      1 47/0** 52/0**  فرهنگ و نگرش .3

     1 46/0** 46/0** 50/0**  نیروي انسانی .4

      1 53/0** 58/0** 49/0** 49/0**  آموزش و پژوهش .5

      1 56/0** 43/0** 45/0** 49/0** 48/0**  کنترل و نظارت .6

    1 48/0** 51/0** 41/0** 49/0** 46/0** 44/0**  قوانین و مقررات .7

  1 75/0** 75/0** 79/0** 71/0** 72/0** 73/0** 77/0**  بهره وري سبز .8
        *P05/0≤  **P01/0≤  

 
 بیضر نیشتریب). P≥01/0(داشت  رهایمتغ یتمام نیب يروابط مثبت و معنا دارنشان از  6یافته هاي جدول

ـ ن انیآن م نیکمتر و) r=58/0(آموزش و پژوهش  فرهنگ و نگرش با انیم ها، اسیمق خرده یهمبستگ  يروی

و  تیریمـد  و )r=79/0( نیشـتر یآمـوزش و پـژوهش ب   .مشاهده شـد ) r=41/0( و مقررات نیبا قوان یانسان

ي کالبـد  عوامـل  ،)r=75/0(و مقـررات   نیقـوان ، )r=75/0( کنترل ونظـارت  عوامل ،) r=77/0( يزیبرنامه ر

بهره وري سبز 

 در ورزش

پژوهش و آموزش  

انسانی نیروي  

نگرش و فرهنگ  

مقررات و قوانین  

 کالبدي

ریزي برنامه و مدیریت  

نظارت و کنترل  
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)73/0=r(، ونگرش فرهنگ عوامل )72/0=r (یانانس يروین و )71/0=r( پیاده سازي  را با یهمبستگ نیکمتر

  .ندشتسبز دا يبهره ور استراتژي

سـبز در ورزش   يثر بهـره ور ؤعوامل مـ  يبند تیاولو بر یپاسخ به سوال دوم پژوهش مبن درادامه جهت  

نتـایج تحلیـل در   . استفاده شدي ریمس يمدل ساز جیبراساس نتا عملکرد -تیاهم سیماتر لیاز تحل ،کشور

  .آمده است 7 دولج

  عملکرد -یتاهم یلتحل : 7جدول

  سازه
  عملکرد  اهمیت

  اولویت ها
  رتبه  ضریب  رتبه  ضریب

  6  4  198/76  5  181/0  مدیریت و برنامه ریزي

  7  1  620/76  6  176/0  کالبدي

  3  5  339/75  4  185/0  فرهنگ و نگرش

  2  7  203/73  4  185/0  نیروي انسانی

  1  6  902/74  1  215/0  آموزش و پژوهش

  5  2  287/76  2  201/0  کنترل و نظارت

  4  3  266/76  3  190/0  قوانین و مقررات

  

که آموزش و پژوهش داراي بیشـترین اهمیـت و عامـل کالبـدي داراي کمتـرین       نشان داد  7نتایج جدول  

رد در بعد عملکرد نیز کالبدي داراي بیشترین عملکرد و نیروي انسـانی داراي کمتـرین عملکـ   . اهمیت است

آمـوزش و پـژوهش، نیـروي انسـانی، فرهنـگ و نگـرش، قـوانین و         عوامـل  بر این اساس به ترتیب .است

بهـره   استراتژيهاي  کالبدي در اولویت مؤلفهمقررات، کنترل و نظارت، مدیریت و برنامه ریزي و در نهایت 

  .وري سبز در ورزش کشور قرار گرفتند

 انسـانی  نیـروي  تربیـت . معرفـی شـدند   ثرؤیـک از عوامـل مـ   گویه هاي هـر   ،بر اساس یافته هاي تحقیق  

 و منـابع  جـویی  صرفه در جدید فناوري انواع تحلیلی بررسی سبز، وري بهره تحصیلی گرایش با دانشگاهی

 بررسـی  افـراد،  وایمنـی  زنـدگی  کیفیـت  بر سبز وري بهره سازي پیاده و توسعه مثبت اثرات بررسی انرژي،

 ویژگـی  تبیین و تشریح سبز، وري بهره اهداف و استراتژي آموزش ورزش، عجام برنامه تدوین راهکارهاي

 تخصـیص  .بـود  »آموزش و پـژوهش « مؤلفۀ زیر ترین ازمهم ترتیب به ورزشی مطلوب خدمات و کاال هاي

و  مربیـان  کارگیري سبز، به وري بهره استراتژي مجري مدیران کارکنان و به رفاهی تسهیالت و کافی حقوق

مهـم   از به ترتیـب  ورزش مدیران تجربه تخصصی و تحصیالت کارآزموده، میزان کارآمد و یورزش مدیران
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 نسبت افراد نگرش تغییر پذیري، مسئولیتتعهد و روحیه ترویج. شدند ذکر »انسانی نیروي« لفۀؤم زیر ترین

 ترویج ي،کار فضاي در اندیشیدن سبز فرهنگ ترویج ورزش، پایدار توسعه در آن نقش و سبز وري بهره به

 »ونگـرش  فرهنـگ « مؤلفه هاي گویه ترین مهم از ترتیب به ورزش، در هزینه وکاهش جویی صرفه فرهنگ

 هـدایتگر  نظـام  و اصول ارائه و تنظیم ورزشی، درفضاهاي محیطی زیست دهی امتیاز نامه آیین تنظیم .بودند

 تشـویقی  و حمـایتی  هاي سیاست خاذات آن، به دراقدام کارگزاران همه الزام و سبز وري بهره  استراتژي در

 تعیـین  انـرژي،  و منـابع  مصرف کاهش جهت الزم ومعیارهاي ضوابط تعیین سبز، وري بهره مجریان جهت

 منـع  مقـررات  اعمـال  ورزشی، اماکن از برداري بهره و احداث طراحی، روند در ایمنی معیارهاي و ضوابط

 در شـده  ارائـه  خـدمات  و کـاال  کیفیـت  العمـل  وردست تنظیم و تبیین بالخره و صوتی هاي مزاحمت ایجاد

 مـنظم  تعمیـر  و وارسـی  .مـی باشـد   »مقـررات  و قوانین« هاي مؤلفه زیر ترین مهم از ورزشی، هاي سازمان

 زیسـت  هـاي  شـاخص  بـا  منطبـق  نیاز مورد ورزشی وتجهیزات وسایل تهیه بر نظارت تجهیزات، و وسایل

 اي دوره ارزیـابی  گیـري،  اندازه هاي شاخص استخراج و یینتع جهانی، فدراسیون هاي استاندارد و محیطی

 مـدیریت  و برداري بهره ساخت، فرایند در کافی نظارت و ارزیابی نظارتی، هاي لیست چک تدوین و منظم

 الخرهاب و هوا تهویه و گرمایشی سرمایشی، هاي سیستم روشنایی، کیفیت بازبینی و کنترل ورزشی، فضاهاي

 .است »ونظارت کنترل«گویه هاي  ترین مهم از ترتیب به آن، کرد هزینه نحوه و تباراتاع بر کنترل و نظارت

 کنندگان تامین و مالی حامیان با تعامل و همکاري مؤثرکارکنان، و یافته سازمان مشارکت جهت ریزي برنامه

 برخـورداري  کارآمـد،  زیست نظام بر مبتنی مدیریتی سبک طراحی محیطی، زیست هاي پروژه در اولیه مواد

 ایمنـی،  قبال در ورزشی مدیران عملکرد ها، سازمان سایر با تعامل محیطی، زیست دانش از ورزشی مدیران

 بـراي  کافی بودجه اختصاص و بینی پیش بالخره و آنان از فکري مشارکت کسب و کارکنان آسایش و رفاه

    »ریـزي  برنامـه  و مـدیریت « بخـش  مؤلفـۀ  زیر ترین مهم از ورزشی فضاهاي مدیریت و نگهداري، ساخت،

 احـداث  ضـرورت  بـه  توجـه  اجتماعی، و فرهنگی شرایط مالحظه  فضاها، پذیري توسعه قابلیت .می باشد

 معیارهاي و ها استاندارد به توجه نیز و ورزشی اماکن پذیري  انعطاف و پذیري انطباق جدید، ورزشی فضاي

  .گردید بیان »کالبدي« عوامل هاي شاخص ترین مهم از ترتیب به نظر، مورد ورزشی رشته المللی بین

 بـا  مؤلفـه،  هـر  هـاي  گویه همراه به -و اهمیت ضرایب بزرگی به توجه با -شده شناساییهفتگانه  املوع  

 ارائـه  3 شـکل  و در چیـدمان  )ساعت هاي عقربه درجهت اي دایره صورت به( تحقیق مفهومی مدل عنوان

  .است شده
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 بینی آن و نیز از پیش براي بررسی برازش مدل هاي ساختاري و قدرت   Q2و   R2در ضمن از معیارهاي 

و  99/0نتایج ضرایب استخراجی آن به ترتیب . مدل استفاده شد کلی به منظور ارزیابی) GoF(برازش معیار

 مطلـوب بـودن  و ) 36/0>58/0( مدل قوي برازش نشان دهنده آمده، دست به) GoF )58/0   ومقدار 52/0

  .ارائه شده است 8عیارهاي مذکور در جدول م. آن بود

  برازش مدل معیارهاي بررسی:  8جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق: 3شکل

    

  وضعیت  ضریب استخراجی  معیار

  مطلوب  R2  99/0معیار 

  مطلوب  Q2    52/0معیار 

 استراتژي

بهره وري 

 سبز

 آموزش و پژوهش

 نگرش فرهنگ و

 کنترل و نظارت مقررات و قوانین

 برنامه ریزي مدیریت و

 رفاهی، تسهیالت حقوق و تخصیص

 ورزشی مدیران و مربیان بکارگیري

، تحصیالت و تجربه در  کارآزموده

  ...بخش هاي متعدد ورزش

 شرایط ورزشی، فضاهاي پذیري وسعهت

 احداث واجتماعی، ضرورت فرهنگی

 و پذیري انطباق  جدید، ورزشی فضاي

  اماکن ورزشی پذیري انعطاف

 مسئولیت روحیه ترویج

 تغییر وتعهد، پذیري

 ترویج مدیران، نگرش

 و اندیشیدن سبز فرهنگ

 وکاهش جویی صرفه

 ...ورزش در هزینه

 بر نظارت و کنترل تجهیزات، و وسایل تعمیر و وارسی

 جهانی، استخراج ي ها شاخص اساس بر ها آن تهیه

 ...و ساخت فرایند در نظارت و ارزیابی هاي شاخص

یافته در اماکن  تخصیص اعتبارات کنترل و نظارت بر

 ورزشی

 مشارکت جهت ریزي برنامه

 مالی ، باحامیان کارکنان،تعامل

 زیست مدیریتی سبک طراحی

 ها، سازمان  با تعامل کارآمد،

 بودجه و اختصاص بینی پیش

 ...درفرایتدطراحی و کافی

انسانی نیروي کالبدي  

،  یتی، ضوابط حما یطیمح ستیز یده ازینامه امت نییآ

 ،یضوابط طراح ،يمنابع وانرژ تیریمد يها اریمع نییتع

 جادیا از اماکن، مقررات منع ياحداث و بهره بردار

 ...ی و در اماکن ورزش یصوت يمزاحمت ها

 تشکیل رشته دانشگاهی بهره وري سبز،

 برنامه جدید، هاي بکارگیري فناوري

 کاال محیطی، معرفی ویژگی زیست جامع

... وخدمات مطلوب ورزشی  
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. اسـت  شـده  ارائـه  9ل جـدو  در محاسـبه و  سبز وري بهره هفتگانه سازه روي بر نشانگرها عاملی بارهاي  

 در( 96/1 از هـا  آن بـا  متنـاظر  هـاي  سـازه  روي بـر  نشـانگرها  تمامی در t ضرایب که دهد می نشان نتایج

  )1392 رضازاده، و داوري( .هستند معنادار و بوده بزرگتر) 05/0سطح

  در ورزش سبز وري بهره هفتگانه سازه روي بر نشانگرها عاملی بارهاي : 9جدول

 tمقادیر   محتواي نشانگرها  سازه

ي
یز

 ر
مه

رنا
و ب

ت 
ری

دی
م

  

  57/24 .ورزش کشور در »کارآمد زیست«نظام  بر مبتنی مدیریتی سبک طراحی
  55/19 کشور ورزش در آنها مساعدت و ظرفیت از استفاده جهت »سبز وري بهره«مبحث  در سازمانها  با تعامل

  73/29 آن دراجراي بهره وري سبز کارگیري و به »محیطی زیست«دانش از کشور ورزشی مدیران برخورداري
  39/26 سبز وري بهره استراتژي اجراي مشتریان در و کارکنان مشارکت جهت ریزي برنامه

  71/27 و سازندگان اماکن ورزشی...اولیه مواد کنندگان تامین و مالی باحامیان وتعامل همکاري
  96/11 .ازآنان فکري مشارکت و کسب کارکنان آسایش و ایمنی، رفاه قبال در ورزشی مدیران ردعملک

  72/16بر  یورزش يفضاها تیریومد ری،تعميساخت،نگهدار يبرا یواختصاص بودجه کاف ینیب شیپ. 7

ي
بد

کال
  

  56/22  .درازمدت آن هاي هزینه به نظر با »جدید ورزشی فضاي«احداث  ضرورت به توجه. 14
  24/23  .نظر مورد ورزشی رشته  المللی وبین جهانی معیارهاي و ها استاندارد به توجه. 15
  90/28  .ورزشی فضاهاي واحداث طراحی در منطقه  واجتماعی فرهنگی شرایط به توجه. 16

  15/35  .آینده در کنندگان استفاده یتجمع با آن تناسب و شده طراحی ورزشی فضاهاي پذیري توسعه. 17
  23/25  .کاربران مختلف سنی هاي گروه نیازهاي با کشور ورزشی اماکن پذیري انعطاف و پذیري انطباق. 18

گ
هن

فر
 و 

گر
ن ش
  

  69/25 ورزشی کشور هاي دستگاه کاري درفضاي اندیشیدن سبز فرهنگ ترویج. 36
  77/23سبز،  يبهره ور ياستراتژ يساز ادهیتحقق و پ: مهم که نیبه ا جامعه افراد و مدیران نگرش تغییر. 37
  26/35افراد جامعه نسبت  ریو سا ورزشی مدیران و کارکنان بین در وتعهد پذیري مسئولیت روحیه ترویج. 38
  13/15در خصوص  تیو احساس مسئول ورزشی هاي دستگاه هزینه وکاهش جویی رفهص فرهنگ ترویج. 39

ي 
رو

نی

ی
سان

ان
  

  05/30 .کشور ورزش سرپرستان و ،مدیران کارکنان تخصصی تحصیالت میزان. 32
  28/26 .ورزش متعدد هاي بخش در شاغل سرپرستان و مدیران کارکنان، تجربه میزان. 33

  10/37بهره  ياستراتژ مجریان و کارکنان، مدیران براي رفاهی تسهیالت سایر و کافی حقوق تخصیص. 34
  19/29  به جهت ارائه کاال وخدمات مناسب کارآزموده و کارآمد ورزشی مدیران و مربیان کارگیري به. 35

ش
وه

پژ
و 

ش 
وز

آم
  

  19/15و استفاده کنندگان  انیسبز به کارکنان ،متقاض يبهره ور اهداف و استراتژي زشآمو و سازي آگاه. 26
  56/32اماکن  تیریجهت مد»  سبز وري بهره «تحصیلی  گرایش با دانشگاهی انسانی نیروي تربیت. 27

  66/18استفاده کنندگان از ...و زندگی کیفیت رب سبز وري بهره سازي پیاده و توسعه مثبت اثرات بررسی. 28
  46/30در بخش  . منابع جویی صرفه افزایش در استفاده مورد جدید هاي فناوري انواع تحلیلی بررسی. 29
  95/19 ستیز يها یخط و مش نییبه منظور تع هماهنگ و جامع هاي برنامه تدوین راهکارهاي بررسی. 30

  81/16جهت عرضه به  مناسب ورزشی خدمات و کاال مطلوب هاي ویژگی تبیین و بررسی،تشریح. 31

ت
ار

نظ
و 

ل 
تر

کن
  

  77/19سبز در ورزش  يبهره ور ...دوره اي منظم و گیري، ارزیابی اندازه هاي شاخص استخراج و تعیین. 8
  53/19 یورزش ياماکن و فضاهاو مدیریت  ...برداري  بهره ساخت، فرایند در کافی نظارت و ارزیابی. 9
  21/20 یطیمح ستیز يبا شاخص ها  منطبق نیاز مورد ورزشی وتجهیزات وسایل برتهیه نظارت و کنترل. 10

  81/18به ویژه در اماکن (هوا تهویه و گرمایشی مایشی،سر هاي روشنایی، سیستم کیفیت بازبینی و کنترل. 11
  53/28 و مسابقات نیپس از انجام تمر ورزشی تجهیزات و وسایل روزانه ترمیم و ،تعمیر معاینه، وارسی. 12
  04/18اماکن ... آن درطی فرایند طراحی و کرد هزینه ونحوه یافته تخصیص اعتبارات بر کنترل و نظارت. 13

ت
را

قر
 م

 و
ن

انی
قو

  

  60/24در سبز يور بهره ياستراتژ يساز ادهیوپ یابیجهت دست هدایتگر نظامی و اصول ارائه و تنظیم. 19
  15/26پایبند به ...و مالکان، مدیران از)تشویقی هاي سیاست(حمایت جهت الزم وتمهیدات ضوابط اتخاذ. 20

  80/30به مجریان  بهتر تسهیالت ارائه و ورزشی فضاهاي به محیطی زیست دهی یازامت نامه آیین تنظیم. 21
  41/19آن در اماکن  بهینه مدیریت و وانرژي منابع مصرف کاهش جهت الزم ومعیارهاي ضوابط تعیین. 22
  25/20... تجهیزات ، ماکنا از برداري وبهره احداث طراحی، روند در ایمنی معیارهاي و ضوابط تعیین. 23

  30/17 يتوسط سازمان ها شده ارائه وخدمات کاال کیفیت خصوص در العملی دستور وتنظیم تبیین. 24
  74/20  کشور ورزشی هاي فضا و اماکن در صوتی هاي مزاحمت ایجاد منع مقررات اعمال. 25
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   بحث ونتیجه گیري

 نگرش، و فرهنگ انسانی، نیروي پژوهش، و هش نشان می دهد که هفت عامل آموزشاز این پژو نتایج به دست آمده  

 در سـبز  وري بهـره  اسـتراتژي  سـازي  پیـاده  در کالبـدي  و ریزي برنامه و مدیریت نظارت، و کنترل مقررات، و قوانین

   .مؤثر می باشد ورزش

این یافته ها با نتـایج سـایر    .پژوهش بود و آموزشدر بهره وري سبز، ) مؤلفه(ترین عامل اردر پژوهش حاضر اثر گذ  

 جهـت  هـا  مهارت و توسعه آگاهی به ضرورت افزایش) 23: 2015( 1، براتیسادا این زمینه در .تحقیقات همخوانی دارد

 و آمـوزش عامـل  ) 186: 1394( همکـاران  و فـالح  .است داشتهاشاره  )سبز وري بهره بر تمرکز با( سبز توسعه يارتقا

 مسیر در اول گام را سازي آگاه )2017(اینمیکساي  .ندکرد ذکر سبز وري بهره اصلی لفۀؤم سومین نوانع به را پژوهش

به نقل از هورسان (دانسته است  ضروري سبز وري بهره رشد براي را آن هاي ابزار از اطالع و معرفی پایدار وري بهره

 اقتصـادي، (  اهـداف  و آموزش سازي آگاه طریق از ،آموزش و پژوهش عامل رسد می نظر به. ) 85:1396، و همکاران

 خدمات و عرضه کاال موجب و می دهد افزایش را کار نیروي تولید قدرت سبز، وري بهره) محیطی زیست و اجتماعی

مورد  آموزشی هاي دوره برگزاري و کارکنان توسعه و آموزش بر تمرکز با بنابراین. شود می تري ارزنده و بهتر ورزشی

می توان تمهیدات الزم بـراي  نیز انجام پژوهش هاي کاربردي و بنیادي مرتبط، و  کار مناسب هاي روش خابنتا و نیاز

   .آورد فرآهم را بهره وري سبزپیاده سازي استراتژي 

ت ربا نگـاهی بـه تحقیقـات صـو    . می باشد انسانی نیروي) مؤلفه(عامل  ،در پیاده سازي بهره وري سبزدوم اولویت    

 نـدري  تحقیقات در انسانی نیروي عامل .می شود که نتایج این تحقیقات همراستا با پژوهش حاضر استگرفته روشن 

 وري بهـره  در ثرؤمـ  عوامـل  عنـوان  بـه ) 18:1390( همکاران و پور فروغی و )175:1389( پور غالمرضا ،)199:1388(

 انسـانی  نیـروي ) 59:1391( همکاران و ینبآرم. است گردیده بیان همدان و مازندران لرستان، هاي استان ورزشی اماکن

 معرفـی  کرمان استان سرپوشیده فضاهاي و اماکن وري بهره افزایش در ثرؤم عامل دومین عنوان به) اهمیت لحاظ به( را

 از را ورزشی اماکن از گانکنند استفاده تعداد و ماهر انسانی نیروي) 154: 1395( صوفی رضایی و مسجدي. است کرده

انسـانی   نیروي) 147: 1390(زمانی . است نموده اعالم اصفهان شهرداري ورزشی اماکن وري بهره افزایش ثرؤم عوامل

                                                           
١. Bratasida  
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 سالمت )2010: 49( سوهایزا و لوگاموسو .معرفی نمود سایپا شرکت در سبز وري بهره نظام ءجز چهارمین عنوان به را

و  گانـدهی  ،همچنین. سبز دانستند وري بهره دبهبو موجب را انسانی نیروي مشارکت سطح افزایش و کارکنان ایمنی و

 و لونو .اشاره داشتند سبز تامین زنجیره هاي طرح موفقیت براي انسانی فنی تخصص به ضرورت )96:2015( همکاران

 و بـه نقـل از هورسـان   ( دانسـتند  مـؤثر  سـبز  وري بهـره  رشـد  در را انسـانی  منـابع  کیفیت عامل هم) 2017( ١هاریانی

انگیـزه و   بـا  سـابقه،  بـا  کارکنـانی  داشتن به آنان توجه و مدیران مرتبط تخصص رسد می نظر به).  21:1396همکاران،

 تـأثیر  افـراد  عملکرد بردن باال و ورزشی سازمان هاي اهداف پیشبرد در کار محیط در صمیمانه جوي ایجاد و نگر مثبت

 آمدن بوجود سبب عملکرد، اساس بر داشپا و دستمزد و حقوق پرداخت مناسب سیستم وجود ،همچنین. دارد بسزایی

 يهـا  یاسـت س يالزم است جهـت اجـرا   لذا .)126 :1394، کیانی(  شود می سازمان وري بهره افزایش و رقابت حس

  .شودتوجه  یهوشمند سازمان ورزش يها ییبه عنوان دارا یانسان یرويسبز به ن يکارآمد بهره ور

نتایج  .سبز در ورزش را به خود اختصاص داد وري بهره سازي پیاده دراولویت سوم  ،نگرش و فرهنگ) مؤلفه( عامل  

 و حفـظ  ایجـاد  )5: 1390( همکـاران  و مهریـزي  حسـینی  حـاج . بـود این بخش در راستاي یافته هاي سایر تحقیقات 

 کـار  محـیط  در صـمیمانه  جوي ایجاد)  83: 1391( همکاران و صالحی و نساجی صنایع فرایند کل در پرسنل انگیزش

 - اجتمـاعی  عوامل) 12: 1394( جعفري. ندکرد بیان سازمان وري بهره در گذار تاثیر عوامل از مدیران را و کارکنان بین

 عامـل ) 186: 1394( و همکـاران  فـالح . دانسـته اسـت   مـؤثر  سبز وري بهره در را زیست محیط از حفاظت و فرهنگی

 هاریـانی  و لونـو  ،همچنین .معرفی کردند تهران مترو زمانسا در سبز وري بهره اصلی مؤلفۀ دومین عنوان به را فرهنگ

 را فرهنگ عامل) 240: 1396(زاده طهران  و معمار يجعفر و گذار اثر سبز وري بهره رشد در را فرهنگ عامل )2017(

 تو مشـارک  اندیشـیدن  سبز تفکر ترویج که رسد می نظر به .تندثر دانسؤمو بهره وري کارکنان  سبز وري بهره رشد در

 و کارکنانبیشتر مسئولیت احساس باعث سبز وري بهره هاي برنامه و اهداف تعیین و ها گیري تصمیم در کارکنان دادن

 رفتارهـاي  کننده تعیین عامل فرهنگ که گفت توان میواقع  در. شودمی  سازمان کارایی و وري بهره افزایش در نهایت

: 1390، زاده اکبـر  و ادهمـی (باشـد   مـی  مهم عامل این از گرفته نشات افراد تک تک رفتارهاي و است جامعه در افراد

  .قرار گیرد مد نظر بایدجهت پیاده سازي استراتژي بهره وري سبز  از این رو .)56

                                                           
١ .Lelono & Haryani 
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 و شـی  هـویی . مـی باشـد   مقـررات  و قوانین) مؤلفه(ورزش، عامل  در سبز وري بهره سازي پیاده اولویت چهارم در   

 وشـمس  کـامرال  و دانسـته  مرتبط سبز وري بهره با مثبت طور به را کیاستراتژ مقررات اذاتخ) 105: 2017(  همکاران

 عـدم  و دولت هاي انگیزه کمبود و ارشد مدیریت از حمایت نبود سبز، وري بهره به مربوط قوانین فقدان) 191: 2017(

) 186: 1394( وهمکـاران  فـالح  یـق تحق در .ندا نموده قلمداد سبز هاي برنامه هاي چالش ترین مهم از را مالی حمایت

 هـاي  یافته. است شده معرفی تهران مترو سازمان در سبز وري بهره لفهؤم ترین اصلی عنوان به مقررات و قوانین لفهؤم

 درسـت  براي تالش و مقررات و قوانین رعایت که نمود اذعان و باید است مولفه این عمق و گستردگی بیانگر تحقیق،

 رسد می نظر به.  دارد وري بهره مفهوم به اشاره خود که شود می سازمان شکوفایی و رشد تداوم، عثبا کارها دادن انجام

 وري بهره استراتژي سازي پیاده جهت - باالدستی هاي سازمان ازسوي ها نامه آیین وتنظیم ها دستورالعمل ارائه لزوم که

 دلیـل شـاید  . است گرفته قرار نگرش و فرهنگ و یانسان نیروي پژوهش، و آموزش از تر پایین هاي اولویت در – سبز

 الـزام  کـه  بسـا  و چه است مدیریت و نگرش طرز بیشتر آن که چرا ،استسبز  وري بهره ماهیت و مفهوم به مربوط آن

   .باشد نداشته چندانی تاثیر آن به اقدام در کارگزاران

 بخـش  این نتایج. جاي گرفت ورزش در سبز وري بهره سازي پیادهپنجم  در اولویت ،نظارت و کنترل) مؤلفه( عامل   

ـ آرم و )175: 1389( پـور  غالمرضا ،)119: 1388( ندري پژوهش هاي یافته با  بخـش کـه  ) 58: 1391(همکـاران   و ینب

 کرده عنوان کرمان و مازندران لرستان، هاي استان ورزشی اماکن وري بهره در ثرؤم عامل عنوان به را ارزیابی و نظارت

 عوامـل  تـرین  مهم از را عملکرد ارزیابی لفهؤم )240: 1396( طهران زاده معمار و جعفري همچنین. انی دارد، همخواند

 را وکنترل نظارت عامل) 105: 2017(  همکاران و شی هویی. کردند معرفی انسانی نیروي و سازمان وري بهره در ثرؤم

 تـر،  پـایین  اولویـت  در مولفـه  ایـن  گـرفتن  قرار دالیل از یکی شاید  .است دانسته مرتبط سبز وري بهره با مثبت بطور

 سـبز  وري بهـره  در )محیطـی  زیسـت  مالحظـات  با مطابق( نظر مد هاي مالك و موجود هاي شاخص نبودن مشخص

 بـه عنـوان   نظـارت  لفـه کنتـرل و  ؤم. گردند بیان شفاف طور به ها مالك و تعیین ،وظایف شرح پس باید. باشد ورزش

   تحقق برنامه هاي اسـتراتژي بهـره وري سـبز    موجب فرایند سازمان هاي ورزشی تمام در جاد نظممطمئن، با ای ابزاري

  . می شود

 پور فروغی دراین راستا،. ریزي می باشد برنامه و مدیریت مؤلفه ،پیاده سازي بهره وري سبز در ورزشدر عامل ششم  

. اند کرده اعالم همدان ورزشی اماکن وري بهره در رثؤم عامل را ریزي برنامه و مدیریت بخش) 18: 1390( همکاران و
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 در ثرؤمـ  اصلی لفهؤم دو عنوان به مجزا طور به را »ریزي برنامه« وعوامل »مدیریت« عوامل) 175: 1389( پور غالمرضا

 عنـوان  بـه  را مدیریت بخش) 58: 1391( همکاران و ینبو آرم کرد اعالم مازندران ورزشی اماکن وري بهره هاي شیوه

) 96: 2015(همکـاران   و گانـدهی  .معرفی کردنـد  کرمان استان سرپوشیده ورزشی اماکن وري بهره در عامل ثرترینؤم

 و فـالح  تحقیـق  در .نمودنـد  مطـرح  سـبز  تـامین  زنجیره هاي طرح موفقیت در مؤثر عوامل از را مدیریتی باالي تعهد

 .گرفته است قرار چهارم جایگاه در بندي رتبه لحاظ و از اصلی هاي لفهؤم جزو مدیریت مؤلفه) 186: 1394( همکاران

طهـران   زاده معمـار  و جعفري و تأیید مورد وري بهره بر مدیریتی عوامل اثر) 11: 1396( همکاران و راستگو درتحقیق

 و 1ژیانـگ  .دانسـتند  ثرؤمـ  کارکنان وري بهره در را مدیریت وسبک شغل وضوح سازمانی، حمایت لفهؤم) 240:1396(

، 2هـرو  ژیانـگ، جـین فیلیـپ و   (نمودند  عنوان ساختاري تغییرکارایی مستلزم را سبز وري بهره رشد )2017( انهمکار

 و صـحیح  مـدیریتی  سـبک  اتخاذ با لیکن گرفته، ترجاي پایین هاي اولویت در لفهؤم این که این علیرغم  .)37:  2017

 . آورد فراهم را سبز وري بهره استراتژي سازي پیاده موجبات توان می اصولی ریزي برنامه

 پـژوهش  راسـتاي  در تحقیق بخش این نتایج .قرار دارد کالبدي) مؤلفه( عامل ،در آخرین اولویت از نظر تاثیر گذاري  

 وري بهـره  در ثرؤم عامل عنوان به را کالبدي بخش بوده که )18: 1390( همکاران و پور فروغی و) 119: 1388(ندري 

 صـوفی  رضـایی  و مسـجدي  و )175: 1389( پور غالمرضا همچنین. کردند بیان همدان و نلرستا استان ورزشی اماکن

 شـهرداري  و مازنـدران  اسـتان  ورزشـی  امـاکن  وري بهره در موثر عامل عنوان به را تجهیزات و امکانات) 154:1395(

 تکنولـوژي،  پیشـرفت  مستلزم را کالن سطح در سبز وري بهره رشد) 37: 2017( همکاران و ژیانگ. برشمردند اصفهان

 قـرار  اولویـت  آخرین در اهمیت حیث از لفهؤم این که این علیرغم .دانستند ساختاري کارایی تغییر و فنی کارایی تغییر

 اهمیـت  حائز عوامل از ورزشی فضاهاي نگهداري و تعمیرات ساخت، طراحی، در تاثیرش ي گستره دلیل به اما ،گرفته

  .گیرد قرار توجه ویژه مورد هستند، باید کشور ورزش مهم ارکان از ورزشی اتوتأسیس اماکن کهو از آن جا  است

 ،پیاده سازي بهره وري سبز در ورزش در اثر گدازلفه ؤبه یافته هاي تحقیق مبنی بر وجود هفت م توجه با مجموع در   

اجـراي اسـتراتژي بهـره     درست، بسترهاي الزم براي پیشنهاد می شود مدیران سازمان هاي ورزشی با اتخاذ تصمیمات

به ایجاد ساز و کارهاي آموزشی و پژوهشی به منظور تحقق این مهم می باید به طور مستمر  .وري سبز را فراهم آورند

                                                           
١. Zhiyang  
٢. Zhiyang, Jean-Philippe &Hervé 
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 بـراي  اقـدامات  مهمتـرین  از یکیو پژوهش  آموزش چرا که ،پرداختسبز  يایجاد، حفظ و تداوم بهره وردر راستاي 

   .محسوب می شودسازمان هاي ورزشی  يافزایش بهره ور و کارآمدي افزایش

 از توانـد  مـی  تخصـص  و دانش صاحب انسان و استرناپذی با نیروي انسانی انکار سبزوري  ارتباط بهره نظر به این که

در  هوشـمند  هـاي  دارایـی  عنـوان  به  »انسانی نیروي«لفه ؤم شود به می نماید، پیشنهاد را استفاده بهترین سازمان منابع

 فرهنـگ . اسـت  بسیار مشکل فرهنگ،مقوله  به توجه بدون وري سبز بهره اجراي .شود ویژهورزشی توجه سازمان هاي 

برنامه ریـزي الزم جهـت نهادینـه شـدن      پیشنهاد می شود لذا .است افراد نگرش و فرهنگ از گرفته هم نشات سازمان

 - بـه سـوي بهـره وري سـبز    جامعه  ياعضا يبه عنوان عامل حیاتی به منظور هدایت رفتارها - نگرش و فرهنگ لفهؤم

   .صورت پذیرد

، پیشنهاد سازمان هاي ورزشی استابزار مطمئنی براي رشد و توسعه و بهره وري  ،نظارت و کنترل عامل نظر به این که

در راسـتاي  الزم با همکاري دستگاه هاي ورزشـی  دقیق نظارتی به همراه قوانین و مقررات  ستور العمل هايد می شود

ي هـا  مهـارت  بایـد بهره وري سبز  يهمچنین براي بهبود و ارتقا .گردد و جهت اجرا ابالغ تهیههره وري سبز اهداف ب

   .انجام گیرد آن يو برنامه ریزي الزم جهت ارتقا ییشناساورزشی  مورد نیاز مدیرانفنی 

 المللـی  بـین  معیارهـاي  و هـا  استاندارد به توجه اجتماعی هر منطقه با و فرهنگی شرایط همچنین سعی شود با مالحظه

ارکـان مهـم   بـه عنـوان    - اماکن و تأسیسات ورزشـی  صرفه از به مقرون و بهینه امکان استفادة نظر، مورد ورزشی رشته

  .محقق گردد و زمینه اجراي هر چه سریعتر بهره وري سبز در ورزش فراهم آید - ورزش کشور
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  منابع

 ،تهران شهر زیست محیط حفظ بر موثر فرهنگی عوامل بررسی« ).1390( .الهام اکبرزاده، ؛اعبدالرض ادهمی 

  .37- 62صص ،1شماره .جوانان مطالعات شناسی جامعه نشریه .»)تهران 18 و 5 مناطق :موردي مطالعه(
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The research is to design a strategic model for effective factors in implementing green 
productivity strategy in sport. The present research was Descriptive -analytical and 
carried out in mixed method (qualitative-quantitative). The statistical population in the 
qualitative phase included ٢٠ environmental experts and sports management professors 
and at the quantitative phase of all sports managers and environmental experts and 
university professors.Since the statistical society was non countable and varied, ٣٥٧ 
people were chosen through purposeful sampling, judgment  method and mastering 
research.In qualitative phase, through semi-structured interviews, the data were collected 
and, after encoding, a researcher-made questionnaire with ٣٩ questions was prepared. 
The formal validity and normal distribution of variables were verified and the reliability 
coefficient of the questionnaire was ٠٫٨٦. In data analysis, using SPSS.١٦ software, a 
significant level (P ≤٠٫٠٥) was used. To test the pattern and identify the relationship 
between variables from structural equation modeling and to rank the importance of each 
of the components, Matrix-importance-performance analysis was used.The results of the 
research identified seven factors of education and research, human resources, culture 
and attitude, laws and regulations, control and supervision, management and planning 
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and physical as factors affecting green productivity in sport. Also, there were positive 
and meaningful relationships between all variables. Therefore, the implementation of the 
green productivity strategy in sport requires attention to the factors mentioned above. 

 

 Key Words: Strategic Model, Green Productivity, Green Productivity Strategy and 
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