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Abstract
Introduction: Green management is the effective and efficient use of all facilities, material and human resources 
to guide and control the organization to achieve environmental goals. The aim of this study was to design and 
psychometrics "Green Management Scale of Iranian Sports Venues and Facilities".
Methods: The present research is a methodological method that has been done in two parts: qualitative and 
quantitative. The statistical population in the present study included faculty members in the field of management 
of sports facilities and environment. In the qualitative section, 12 people (non-randomly selected by snowball 
method) were selected from the community. Data in the qualitative section were collected through semi-structured 
interviews. In the quantitative part, the Content Validity Index (Waltz & Bausell) and face validity were measured 
qualitatively by 15 people. The construct validity by exploratory factor analysis with 220 samples (non-random 
quota sampling) from the above population was measured. In addition, the criterion validity was calculated 
simultaneously with the "Green Resource Management Scale" in a sample of 30 people. Reliability was calculated 
by internal consistency method by calculating the Cronbach's coefficient and combined reliability by 30 people. 
Qualitative data were analyzed using content analysis and quantitative data in SPSS. 20. 
Results: From the findings of the qualitative section, the "Green Management Scale of Iranian Sports Venues and 
Facilities" with 43 terms was obtained. Then, in the quantitative part, by performing content and face validity, 
22 items remained on the scale. The results of construct validity were obtained by exploratory factor analysis 
of 21 items and 6 subscales and simultaneous criterion validity was 0.78. Reliability was calculated by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient between 0.70 to 0.87 and combined reliability 
between 0.83 to 0.91.
Conclusions: “Green Management Scale of Iranian Sports Venues and Facilities" with 21 items and 6 subscales 
is valid and reliable. It is suggested that this scale be used to measure the green management of Iranian sports 
venues and facilities. 
Keywords: Sport Venues, Sport Facilities, Sport Management, Green Management, Development of Instrument, 
Scale.
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چکیده
مقدمــه: مدیریــت ســبز بکارگیــری مؤثــر و کارآمــد همــه امکانــات، منابــع مــادی و انســانی بــرای هدایــت و کنتــرل ســازمان جهــت نیل 
بــه اهــداف زیســت محیطــی مــی باشــد. هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات 

ورزشــی ایــران" بــود. 
روش کار: پژوهــش حاضــر بــه روش روش شناســی اســت کــه در 2 بخــش کیفــی و کمــی انجــام گرفتــه اســت. جامعــه آمــاری در 
پژوهــش حاضــر شــامل اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت اماکــن و تاسیســات ورزشــی، محیــط زیســت و مدیریــت محیط زیســت از 
دانشــگاه هــای منتخــب و مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان بودنــد. در بخــش کیفــی، 12 تــن بــه روش غیرتصادفــی و بــه صــورت 
گلوله برفــی از جامعــه مذکــور، انتخــاب شــد. داده هــا در بخــش کیفــی بــا مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته جمــع آوری شــد. در بخــش کمــی، 
شــاخص روایــی محتــوای مقیــاس بــه روش Bausell&Waltz  و روایــی صــوری بــه روش کیفــی توســط 15 تــن ســنجیده شــد. روایــی 
ســازه، بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا 220 تــن )بــه روش نمونــه گیــری غیــر تصادفــی ســهمیه ای( از جامعــه فــوق بررســی شــد. 
بعــالوه، روایــی مالکــی همزمــان بــا "مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز" بــا  30 تــن محاســبه گردیــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بــا 30 تــن محاســبه شــد. داده هــای کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا و داده هــای کمــی 

در نــرم افــزار آمــاری اس پــی اس اس نســخه 20 انجــام شــد. 
ــا43 عبــارت بدســت آمــد.  یافته هــا: از یافتــه هــای بخــش کیفــی، "مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" ب
ســپس در بخــش کمــی بــا انجــام روایــی محتــوا و صــوری، 22 عبــارت در ایــن مرحلــه باقــی مانــد. نتایــج روایــی ســازه بــه روش تحلیــل 
عاملــی اکتشــافی 21 عبــارت و 6 زیرمقیــاس را نشــان داد. همبســتگی نمــره بیــن مقیــاس طراحــی شــده بــا ابــزار مــالک روایــی مالکــی 
همزمــان، 0/78 حاصــل شــد. پایایــی  بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بیــن 0/70 تــا 0/87 و  پایایــی ترکیبــی 

بیــن 0/83 تــا 0/91  حاصــل شــد. 
نتیجه گیــری: "مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــا 21 عبــارت و 6 زیرمقیــاس از روایــي و پایایــي مناســبی 
برخــوردار اســت. پیشــنهاد مي شــود از ایــن مقیــاس بــه منظــور ســنجش مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران بهــره گرفتــه 
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مقدمه
ــوده و  ــیده نب ــي پوش ــر کس ــي ب ــاي کنون ــت ورزش در دنی اهمی
گســترش ورزش و ایجــاد تحــرک در جوامــع شــهري بــه دالیــل 
ــد در  ــه بای ــود ک ــي ش ــوب م ــرورت محس ــك ض ــددي ی متع
برنامــه ریــزي همــه جانبــه توســعه انســاني، اجتماعــي، اقتصــادي، 
ــه کالمــي دیگــر توســعه پایــدار لحــاظ  بهداشــت و ســالمتی و ب
ــه  ــی )sport places( ب ــن ورزش ــر، اماک ــوی دیگ ــود )1(. از س ش
دلیــل نقــش قابــل توجهــی کــه در بــاال بــردن ســالمت جســمی 
و روانــی شــهروندان دارنــد، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن                  
ــه  ــن ب ــن اماک ــتند. ای ــرح هس ــهر مط ــطح ش ــا در س ــری ه کارب
ــر  ــد تاثیرپذی ــط زیســت مــی توانن ــی از چرخــه محی ــوان جزی عن
ــه  ــدم توج ــند. ع ــی باش ــت محیط ــایل زیس ــر مس ــذار ب و تاثیرگ
بــه مســایل زیســت محیطــی در فضاهــای ورزشــی باعــث بــروز 
ــی،  ــت محیط ــای زیس ــی ه ــل؛ آلودگ ــادی از قبی ــکالت زی مش
اســتفاده نادرســت از منابــع انــرژی، افزایــش هزینــه هــا و کاهــش 
کارایــی در اماکــن و تاسیســات ورزشــی مــی شــود )2(. نیــاز مبــرم 
ــرد  ــود عملک ــور و بهب ــی در کش ــای ورزش ــعه فعالیت ه ــه توس ب
فضاهــای ورزشــی و ضوابــط طراحــی فضاهــای جدیــد کــه نتیجــه 
آن ایجــاد فضاهــای مطلــوب بــا عملکــرد صحیــح اســت اهمیــت 
دســتیابی بــه راه حــل هــای مناســب بــرای ایجــاد محیطــی ســالم 
را در طراحــی و ســاخت اماکــن ورزشــی مشــخص می ســازد )1(. 
اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــه طــور روزافــزون در حال گســترش 
هســتند و بــر فضــای شــهر و کاربــری هــای تجــاری و مســکونی 
ــامل  ــرات ش ــن تاثی ــی از ای ــد. برخ ــر می گذارن ــود تاثی ــراف خ اط
تاثیــرات زیســت محیطــی اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــر محیــط 
اطــراف خــود مــی باشــد )3(. یکــی از عوامــل افزایــش بهــره وری 
از اماکــن و تاسیســات ورزشــی، شــناخت تاثیــرات ایــن اماکــن بــر 
فضــای شــهری اســت؛ آگاهــی از تاثیــرات زیســت محیطــی اماکن 
ــی محــل ســاخت،  ــه را در پیــش بین و تاسیســات ورزشــی، جامع
طراحــی و افزایــش بهــره وری از ایــن تاسیســات ورزشــی یــاری 

.)4( می دهــد 
ــایر  ــون س ــی )همچ ــات ورزش ــن و تاسیس ــداث اماک ــالوه، اح بع
اماکــن( مســائل و تاثیــر ســوء زیســت محیطــی عظیمــی را 
ــژه  ــه وی ــی ب ــن ورزش ــداث اماک ــرو اح ــد، از این ــی کن ــاد م ایج
بــرای بناهایــی بــا مقیــاس بــزرگ و بــا ضمائمــی چــون فضــای 
پارکینــگ و جــاده هــای دسترســی، مرحلــه ای حســاس در 
فرآینــد برنامــه ریــزی و ســاخت و ســاز بــوده و انتخــاب نامناســب                                      
مــی توانــد مقدمــه ای بــر مشــکالت زیســت محیطــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی باشــد )5(. همچنیــن، برگــزاری رویدادهــای ورزشــی 

ــرات  ــد اث ــي توان ــی م ــات ورزش ــن و تاسیس ــداث اماک ــا اح و ی
ــر                                                                                          ــزرگ ب ــرات ب ــا خط ــي ت ــاي جزئ ــه تهدیده ــي از جمل گوناگون
اکوسیســتم ها داشــته باشــد، میــزان و شــدت این تأثیرات بســتگي 
بــه نــوع و انــدازه رویــداد ورزشــی و یــا اماکن و تاسیســات ورزشــی 
ــاختن  ــا س ــي ی ــداد ورزش ــك روی ــزي ی ــه ری ــذا برنام دارد )6(. ل
اماکــن و تأسیســات ورزشــي نیازمنــد رعایــت قوانیــن و مقــررات 
حفاظــت محیــط زیســت اســت )7(. طراحــی اماکــن ورزشــی بــه 
عنــوان یــك چالــش بــزرگ بــرای مهندســین معمــاری محســوب 
مــی شــود، چــرا کــه بایســتی ضــرورت ســاخت یــك مرکــز چنــد 
منظــوره جهــت اســتفاده تعــداد بیشــتری از کاربــران لحــاظ گــردد 
)8(. بــرای تبدیــل شــدن اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــه اماکــن 
ســبز، نیــاز بــه مدیریــت ســبز )green management( اســت )9(. 
مدیریــت ســبز بکارگیــری مؤثــر و کارآمــد همــه امکانــات، منابــع 
مــادی و انســانی بــرای هدایــت و کنتــرل ســازمان جهــت نیــل بــه 
اهــداف زیســت محیطــی بــا هــدف ایجــاد مقبولیــت اجتماعــی و 
حفــظ محیــط زیســت اســت )10(. بعبــارت دیگــر، اماکــن ورزشــی 
ســبز، بــه اماکنــی اطــالق مــی شــود کــه ســاختار آن بتوانــد ضمن 
بوجــود آوردن هماهنگــی بیــن 3 عامــل توجیــه پذیــری اقتصــادی، 
توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی و رعایــت حقــوق اجتماعــی و 
فرهنگــی کــه عوامــل مهــم توســعه پایــدار هســتند، بیــش تریــن 
ــذا، در  ــرای عمــوم داشــته باشــد. ل ــرداری را ب ــن بهــره ب و بهتری
پــی مطــرح شــدن تبعــات زیســت محیطــی حاصــل از توســعه و 
بــه طبــع آن، وارد شــدن توجیهــات زیســت محیطــی در محاســبات 
اقتصــادی و پیدایــش دانــش اقتصــاد محیــط زیســت، تبعــات منفی 
ــی و  ــع طبیع ــر مناب ــدت آن ب ــرات درازم ــه و تاثی ــی برنام رشــد ب
ــت )11(.  ــرار گرف ــات ق ــدر توجه ــانی درص ــع انس ــالمتی جوام س
مدیریــت ســبز بــر تصمیماتــی کــه در محدودیــت هــای محیطــی 
بــا تأکیــد بــر حفاظــت از منابــع طبیعــی در بهبــود کیفیــت زندگــی 
ــه مــی شــود، اشــاره دارد  ــراد گرفت ــای ســطح ســالمتی اف و ارتق

.)12(
ــددی انجــام  ــه اماکــن ورزشــی ســبز، پژوهــش هــای متع در زمین
پذیرفتــه اســت. بعنــوان مثــال، بوژمهرانــی و رضــوی )13( مطالعــه 
ای را بــا عنــوان راهکارهــاي توســعه فرهنــگ زیســت محیطــي در 
ورزش انجــام دادنــد. یافتــه هــا نشــان داده 36 راهــکار بــه دســت 
آمــده بــا اســتفاده از کدگــذاري هــاي بــاز و محــوري در ســه حیطه 
اصلــي 1- آموزشــي و پژوهشــي، 2- مدیریتــي و ســاختاري و 3- 
فرهنگــي و ملــي دســته بنــدي و ده راهــکار کــه بیشــترین تکــرار 
ــی  ــدند. در بررس ــب آورده ش ــه ترتی ــد ب ــت را دارا بودن و اولوی
پژوهــش بوژمهرانــی و رضــوی )13( روشــن اســت کــه بــا هــدف 
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پژوهــش حاضــر، متفــاوت اســت و ابــزاری کــه در پژوهــش حاضــر 
طراحــی شــده، مــی توانــد قابلیــت ســنجش مدیریــت ســبز اماکــن 
ــی و  ــش بوژمهران ــه در پژوه ــد؛ در حالیک ــته باش ــی را داش ورزش
ــگ زیســت محیطــي در  رضــوی )13( راهکارهــاي توســعه فرهن
ــوان  ــا عن ــکاران )14( ب ــری و هم ــده اســت. جعف ــه ش ورزش ارائ
بررســی موانــع طراحــی و ســاخت اماکــن ورزشــی ســبز از دیــدگاه 
کارشناســان پژوهشــی انجــام دادنــد. نتایــج حاصــل از روش تحلیل 
سلســله مراتبــی 23 عبــارت و 4 زیرمقیــاس )مدیریتــی، شــناختی، 
اقتصــادی و اجرایــی( را نشــان داد. علیرغــم اینکــه پژوهــش 
ــوده  ــه اماکــن ورزشــی ســبز ب جعفــری و همــکاران )14( در زمین
ــزار نامگــذری  ــزار طراحــی و اســتفاده شــده )اب ــه اب ــی در زمین ول
نشــده( در خصــوص موانــع طراحــی و ســاخت اماکن ورزشــی ســبز 
بــوده اســت؛ در حالیکــه، هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی و روان 
ســنجی »مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی« 
ــی  ــوان طراح ــا عن ــکاران )15( ب ــپهوند و هم ــن، س ــود. همچنی ب
مــدل مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ســازمان هــای ورزشــی بــا 
اســتفاده از رویکــرد مــدل ســازی ســاختاری تفســیری، پژوهشــی 
در زمینــه مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ســازمان هــای ورزشــی 
ــبز در  ــانی س ــع انس ــت مناب ــل را در مدیری ــد. 14 عام ــام دادن انج
ســازمان هــای ورزشــی شناســایی نمودنــد کــه عبارتنــداز: چشــم 
ــت و  ــراد، خالقی ــی اف ــت محیط ــی زیس ــتراتژیك، آگاه ــداز اس ان
نــوآوری، هماهنگــی فرایندهــای منابــع انســانی، توانایــی مدیریــت 
ــع، حمایــت  ــران و ســهامداران، تامیــن مناب ــر، پشــتیبانی مدی تغیی
محیــط پیرامــون ســازمان، مصــرف بهینــه انــرژی، حــس نشــاط و 
معنــاداری کارکنــان، بــروز رفتــار شــهروندی، توســعه پایــدار، ایجاد 
مزیــت رقابتــی، بهبــود زیســت محیطــی. در پژوهــش ســپهوند و 
همــکاران )15( همانطــور کــه مشــهود اســت، هــدف و نتایــج در 
راســتای مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ســازمان هــای ورزشــی 
بــوده اســت؛ همچنیــن، ابــزار طراحــی شــده 14 زیرمقیــاس )ابــزار 
ــع انســانی  ــت مناب نامگــذاری نشــده(، در جهــت ســنجش مدیری
ســبز در ســازمان هــای ورزشــی بــود؛ در حالــی کــه، در پژوهــش 
حاضــر هــدف طراحــی و روان ســنجی »مقیــاس مدیریــت ســبز 
اماکــن و تاسیســات ورزشــی« مــی باشــد. دهکــردی و کشــتکار 
ــه  ــدل س ــر م ــی تأثی ــوان بررس ــا عن ــی ب ــی )16( پژوهش هرانک
اجتماعــی  نــوآوری  بــر   )Three-Branch Model( شــاخگی 
)مطالعــه مــوردی یــك شــرکت وابســته بــه صنایــع خودروســازی( 
ــزار طراحــی  ــه طراحــی شــد )اب ــد. مقیاســی در مطالع انجــام دادن
ــارت و 3 زیرمقیــاس  ــزار دارای 33 عب شــده نامگــذاری نشــده(. اب
 ،)green structural management( ــبز ــاختاری س ــت س مدیری

ــبز )green behavioral management( و  ــاری س ــت رفت مدیری
 )green background management( مدیریــت زمینــه ای ســبز
مــی باشــد. »مقیــاس مدیریــت منایــع ســبز« مختــص مدیریــت 
ــك  ــاری ی ــه آم ــازی و در جامع ــت خودروس ــبز در صنع ــع س مناب
ــوان شــرکت گــزارش نشــده( طراحــی  شــرکت خودروســازی )عن
ــن و  ــبز اماک ــت س ــنجش مدیری ــت س ــذا، جه ــت. ل ــده اس ش
ــد.  ــته باش ــرد داش ــد کاری ــی توان ــران نم ــی ای ــات ورزش تاسیس
ــزاری کــه مدیریــت ســبز  ــه بررســی پژوهشــگران، اب ــا توجــه ب ب
اماکــن و تاسیســات ورزشــی را بســنجد، یافــت نگردیــد. بنابرایــن، 
ــش  ــام پژوه ــدف از انج ــی، ه ــال پژوهش ــن خ ــه ای ــه ب ــا توج ب
حاضــر طراحــی و روان ســنجی »مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و 

تاسیســات ورزشــی ایــران« مــی باشــد. 

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه روش روش شناســی اســت کــه در 2 بخــش 
ــش در  ــت )17(. روش پژوه ــه اس ــام گرفت ــی انج ــی و کم کیف
بخــش کیفــی مصاحبــه ســاختارمند بــود. جامعــه آمــاری شــامل: 
ــات  ــن و تاسیس ــت اماک ــته مدیری ــی رش ــت علم ــای هیئ اعض
ورزشــی، محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت )از دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران، دانشــگاه آزاد 
ــه،  ــگاه ارومی ــران، دانش ــگاه ته ــاهرود، دانش ــد ش ــالمی واح اس
دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه شــیراز(، مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و 
جوانــان )شــهر مشــهد، اســتان گیــالن، اســتان آذربایجــان شــرقی( 
ــه تعــداد 12 تــن  ــد. نمونــه هــای ایــن بخــش از پژوهــش، ب بودن
بــه صــورت غیرتصادفــی و بــا روش گلوله برفــی انتخــاب شــدند . 
بــه ایــن صــورت کــه هــر مصاحبــه شــونده، نفــر بعــدی را معرفــی                                        
مــی کــرد. نمونــه گیــری تــا زمانــی اســتفاده شــد کــه مصاحبه هــا 
ــه پژوهشــگران،  ــدی ب ــه نقطــۀ اشــباع رســید و داده هــای جدی ب
ــش  ــر 2 بخ ــه در ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــد )18(. الزم ب ــل نش منتق
کیفــی و کمــی معیارهــای ورود شــامل مــواردی شــامل ایــن موارد 
بــود کــه در ســال 1399 عضــو هیئــت علمی دانشــگاه/ مدیر ارشــد 
اداره کل ورزش و جوانــان باشــند، رشــته تحصیلــی ایشــان مدیریت 
اماکــن و تاسیســات ورزشــی یــا محیــط زیســت باشــد. معیارهــای 
ــن انجــام پژوهــش، در                                                                              ــود از اینکــه در حی ــارت ب ــز عب خــروج نی
کالس هــای آموزشــی مرتبــط بــا پژوهش شــرکت نداشــته باشــند.

سواالت مصاحبه به شرح ذیل بود:
1- از نظر شما مفهوم کلی مدیریت سبز چیست؟

ــی و ورزش چیســت؟  ــت بدن ــت ســبز در تربی ــگاه مدیری 2- جای
)رابطــه بیــن مدیریــت ســبز و تربیــت بدنــی(
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ــت ســبز در اماکــن ورزشــی چیســت؟ )رابطــه  ــگاه مدیری 3- جای
ــن مدیریــت ســبز و اماکــن و تاسیســات ورزشــی( بی

ــل  ــت؟ )عوام ــبز چیس ــت س ــای مدیری ــه ه ــاخص و مولف 4- ش
ــبز( ــت س ــر مدیری ــذار ب تاثیرگ

5- وضعیــت موجــود اماکــن و تاسیســات ورزشــی کشــور از نظــر 
مدیریــت ســبز چگونــه اســت؟ 

ــاده ســازی مدیریــت ســبز در اماکــن ورزشــی  6- علــل مهــم پی
چیســت؟ 

7- ایجــاد چــه شــرایطی بســتر و زمینــه مناســبی را بــرای پیــاده 
ســازی و بکارگیــری مدیریــت ســبز در اماکــن ورزشــی فراهــم می 

ســازد؟
8- چــه عواملــی )مثبــت/ منفــی( در پیــاده ســازی مدیریــت ســبز 

در اماکــن ورزشــی دخیــل هســتند؟
ــی  ــات ورزش ــکان و تاسیس ــبز در ام ــت س ــری مدیری 9- بکارگی

ــی دارد؟ ــا منف ــت ی ــای مثب ــه پیامده ــور چ کش
10- پیــاده ســازی مدیریــت ســبز در اماکــن و تاسیســات ورزشــی 

بــا چــه موانــع و چالــش هایــی مواجــه اســت؟
11- چــه راهکارهایــی را در راســتای توســعه پایــدار زیســت 
محیطــی و پیــاده ســازی مدیریت ســبز در اماکن ورزشــی پیشــنهاد 

مــی کنیــد؟
در بخــش کیفــی، روش کار بــه ایــن شــرح بــود کــه بــا اعضــای 
ــات  ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم هیئ
ــن و  ــت اماک ــای مدیری ــته ه ــز )در رش ــگاه تبری ــران و دانش ته
تاسیســات ورزشــی، محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت(، 
مصاحبــه بــه صــورت حضــوری و در محــل کار ایشــان انجام شــد، 
ــده از  ــش آم ــرایط پی ــود ش ــل وج ــه دلی ــا ب ــه ه ــایر نمون ــا س ام
بیمــاری کرونــا، تمایــل بــه پاســخدهی بــه ســواالت بــه صــورت 
ــی  ــاس تلفن ــی تم ــا ط ــان ی ــا ایش ــذا، ب ــتند. ل ــوری داش غیرحض
برقــرار شــد. ســپس ســواالت مصاحبــه مطــرح شــد و پاســخ هــا 
دریافــت مــی شــد. بــه 2 روش پاســخ هــا ثبــت شــد. 1- در حیــن 
مکالمــه تلفنــی پاســخ هــا بــر روی کاغــذ ثبــت مــی شــد. 2- و 
ــرم افــزار واتســاپ ســواالت مصاحبــه را ارســال و  ــا از طریــق ن ی
نمونــه هــا بــه صــورت ضبــط صــدای خــود، پاســخ خــود را ارســال 
مــی نمودنــد. مصاحبه هــا بــه مــدت 60 الــی 100 دقیقــه )در طــی 
ــه  ــا هــر کــدام از مصاحبــه شــوندگان ب تابســتان ســال 1399(، ب
طــول انجامیــد.  داده هــای حاصــل از مصاحبــه،  11 مصاحبــه بــه 
اشــباع نظــری رســید، امــا بــرای اطمینــان بیشــتر تــا 12 مصاجبــه  

ادامــه یافــت.
پــس از پایــان هــر مصاحبــه، نظــرات و پاســخ نمونــه ها بــه صورت 

کامــل بــر روی کاغــذ پیاده ســازی شــدند. در پایــان هــر مصاحبــه 
ــتخراج  ــه اس ــم اولی ــا مفاهی ــد ت ــا ش ــذاری داده ه ــه کدگ ــدام ب اق
ــود: 1- مــرور داده هــا  ــه ایــن شــرح ب ــد انجــام کار ب شــوند. رون
2- تدویــن راهنمــای کدگــذاری 3- ســازماندهی داده هــا 4- 
طبقــه بنــدی داده هــا 5- کدگــذاری بــاز 6-کدگــذاری محــوری 
7- تدویــن گــزارش نهایــی تحلیــل داده هــای کیفــی )19(.                                                                                                                                   

ــوا انجــام شــد.  ــه روش تحلیــل محت داده هــای کیفــی ب
ــاری شــامل اعضــای  ــه آم ــز، جامع در بخــش کمــی پژوهــش نی
هیئــت علمــی رشــته مدیریت اماکــن و تاسیســات ورزشــی، محیط 
زیســت و مدیریــت محیــط زیســت )از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
علــوم و تحقیقــات تهــران، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد شــاهرود، 
ــگاه  ــز، دانش ــگاه تبری ــه، دانش ــگاه ارومی ــران، دانش ــگاه ته دانش
شــیراز(، مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان )شــهر مشــهد، 
اســتان گیــالن، اســتان آذربایجــان شــرقی( بــود کــه نمونــه هــای 

هــر بخــش در محــل مربوطــه بــه تفصیــل آورده خواهــد شــد.
ــای الزم از  ــش، مجوزه ــن بخ ــای ای ــردآوری داده ه ــت گ جه
ــده  ــر ش ــان ذک ــط و اداره کل ورزش و جوان ــای ذیرب ــگاه ه دانش
ــورت  ــه ص ــش ب ــن بخ ــای ای ــد. داده ه ــت گردی ــوق دریاف ف
ــاس  ــه »مقی ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــع آوری ش غیرحضــوری جم
مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران« طراحــی شــده 
از طریــق پســت الکترونیکــی بــرای نمونــه هــا ارســال و دریافــت 
گردیــد. شــایان ذکــر اســت کــه از کلیــه ی نمونــه هــا بصــورت 

ــود. ــه دریافــت شــده ب ــی موافقــت نام کتب
جهــت ســنجش شــاخص روایــی محتــوا ،«مقیــاس مدیریــت ســبز 
اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران« در اختیــار 15 تــن از اعضــای 
ــی،  ــات ورزش ــن و تاسیس ــت اماک ــته مدیری ــی رش ــت علم هیئ
محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت از )دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران، دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد شــاهرود، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه ارومیــه، دانشــگاه تبریز، 
دانشــگاه شــیراز( و مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان )شــهر 
مشــهد، اســتان گیــالن، اســتان آذربایجــان شــرقی( قــرار داده شــد. 
از متخصصیــن نامبــرده، خواســته شــد تــا بــر پایــه شــاخص روایــی 
محتــوای  Bausell & Waltz )20( میــزان مربــوط بــودن، واضــح 
بــودن و ســاده بــودن هــر عبــارت را مشــخص نماینــد. روش کار 
نیــز بــه ایــن صــورت بــود کــه: در مــورد هــر عبــارت، بــا 3 معیــار 
ــف  ــر اســاس طی ــودن ب ــودن و واضــح ب ــودن، ســاده ب ــوط ب مرب
ــط،  ــدودی مرتب ــا ح ــط، 2= ت ــه ای، )1= غیرمرتب ــرت 4 درج لیک
3= مرتبــط و 4= کامــال مرتبــط( اظهــار نظــر نماینــد. اگــر نمــره 
شــاخص روایــی محتــوا کمتــر از 70 درصــد  بدســت آمــده بــود، 
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عبــارت غیرقابــل قبــول بــوده و بایســتی حــذف مــی گردیــد، اگــر 
بیــن70 تــا 79 درصــد بــود، عبــارت بــه اصــالح و بازنگــری نیــاز 
داشــت و اگــر باالتــر از 79 درصــد بــود، عبارت مناســب تشــخیص 
داده مــی شــد )20(. همچنیــن، روایــی صــوری مقیــاس بــه روش 
ــوا(  ــی محت ــور )در بخــش روای ــن مذک ــی، توســط متخصصی کیف
ــوص  ــود را در خص ــرات خ ــه نظ ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

شــیوایی و قابــل درک بــودن عبــارت هــا ارائــه دهنــد. 
ــل  ــاس، از روش تحلی ــازه مقی ــی س ــن روای ــرای تعیی ــالوه، ب بع
عاملــی اکتشــافی اســتفاده شــد کــه رابطــه درونــی تعــداد زیــادی 
ــای دارای                                                                                                     ــد و متغیره ــی ده ــرار م ــی ق ــورد بررس ــر را م متغی
همبســتگی هــای هــم جهــت را در قالــب عامــل خالصــه مــی کند، 
اســتفاده شــد. جهــت تعــداد نمونــه هــای ایــن بخــش، بــا توجــه بــه 
ــارت وجــود 3-10  ــه ازای هــر عب اینکــه برخــی از متخصصــان ب
ــذا بــرای هــر عبــارت مقیــاس  تــن را کافــی دانســته انــد )21(، ل
طراحــی شــده 10 تــن در نظــر گرفتــه شــد. لــذا، مقیــاس طراحــی 
ــوق و  ــده ف ــر ش ــای ذک ــگاه ه ــن از دانش ــار220 ت ــده در اختی ش
مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان مناطــق ذکــر شــده فــوق 
قــرار داده شــد. بــا توجــه بــه تعــداد متفــاوت گــروه هــای موجــود 
در جامعــۀ آمــاری، از روش نمونــه گیــری غیــر تصادفــی ســهمیه 
ای اســتفاده شــد. تــا بــر اســاس پاســخ هــای آن هــا تعــداد عوامل و 

عبــارات زیرمجموعــه هــر عامــل مشــخص گــردد. 
تعییــن  منظــور  بــه  همزمــان  مالکــی  روایــی  همچنیــن، 
ــات  ــن و تاسیس ــبز اماک ــت س ــاس مدیری ــی »مقی ــی مالک روای

ــه روش  ــور )ب ــه مذک ــن از جامع ــداد 30 ت ــا تع ــران« ب ورزشــی ای
ــزار مــالک انتخــاب  غیرتصادفــی در دســترس(، محاســبه شــد. اب
 Green Resources( »ــبز ــع س ــت مناب ــاس مدیری ــده، »مقی ش
Management Scale( بــود . روایــی و پایایــی »مقیــاس مدیریــت 

منابــع ســبز« در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی 
)16( مــورد تاییــد گــزارش شــده بــود. در نهایــت، پایایــی مقیــاس 
بــه 2 روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و 
پایایــی ترکیبــی ســنجیده شــد. نمونــه هــای ایــن بخــش شــامل 
30 تــن از دانشــگاه هــای ذکر شــده فــوق و مدیــران ارشــد اداره کل 
ــه روش  ــد کــه ب ــان مناطــق ذکــر شــده فــوق بودن ورزش و جوان

ــد. ــی در دســترس انتخــاب شــده بودن غیرتصادف
مالحظــات اخالقــی در مطالعــه حاضــر در هــر دو بخــش کیفــی 
و کمــی عبــارت بــود از اینکــه: بــرای شــرکت در پژوهــش 
رضایــت کامــل داشــته و فــرم رضایــت آگاهانــه را تکمیــل نماینــد، 
مشــخصات آن هــا بصــورت محرمانــه و امانــت نــزد پژوهشــگران 

ــد.  باقــی بمان
تحلیــل داده هــای بخــش کمــی در نــرم افــزار آمــاری اس پی اس 

اس نســخه 20 انجام شــد.

یافته ها
مشــخصات جمعیــت شــناختی نمونــه هــای بخش کیفــی پژوهش 

در )جدول 1( آورده شــده اســت.

 جدول 1 . ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
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ــه هــا در بخــش کمــی نیــز،  مشــخصات جمعیــت شــناختی نمون
بطــور خالصــه بــه ایــن شــکل بــود کــه 66/82 درصــد را مــردان 
ــد دارای  ــد. 85/09 درص ــکیل دادن ــان تش ــد را زن و 33/18 درص
مــدرک دکتــری و 14/91 درصــد هــم دارای مــدرک کارشناســی 

ارشــد بودنــد.
در ایــن پژوهــش، یافتــه هــای بخــش کیفــی )نتایــج مصاحبــه ها( 
بــه همــراه مــرور متــون انجــام شــده در بــاره موضــوع پژوهــش، 
ــه  ــکار گرفت ــاس ب ــی مقی ــت طراح ــی جه ــوان چارچوب ــه عن ب
شــدند. ابتــدا در ایــن قســمت “مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و 
تاسیســات ورزشــی ایــران”، بــا 43 عبــارت طراحــی گردید. ســپس 
ــوای                   ــی محت ــاخص روای ــه ش ــر پای ــاس ب ــوای مقی ــی محت روای
Bausell & Waltz )20( بررســی گردیــد و پــس از بررســی میــزان 

مربــوط بــودن، واضــح بــودن و ســاده بــودن عبــارات، 22 عبــارت 

کــه نمــره آن هــا کمتــر از 75 درصــد بــود، حــذف گردیدنــد و 21 
عبــارت باقــی مانــد. پــس از مطالعــه نظــرات متخصصیــن در مورد 
روایــی صــوری نیــز، از طریــق ویرایــش مطالــب مبهــم و اضافــه 

نمــودن مطالــب ضــروری، روایــی صــوری نیــز لحــاظ گردیــد.
ــاس  ــازه “مقی ــار س ــی اعتب ــم و بررس ــل مه ــف عوام ــراي کش ب
ــر اســاس  ــران” ب ــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ای مدیری
مقیــاس طراحــی شــده از نتایــج مرحلــه ي کیفــي پژوهــش از روش 
ــداد                                                                                              ــودن تع ــب ب ــد. مناس ــتفاده ش ــافي اس ــي اکتش ــل عامل تحلی
 KMO  داده هــا جهــت اجــرای تحلیــل عاملی بــا اســتفاده از معیــار
و همچنیــن میــزان همســانی واریانــس هــا بــا اســتفاده از آزمــون 
بارتلــت انــدازه گیــری شــد. نتایــج ایــن آزمــون در )جــدول2( ارائــه 

شــده اســت. 

جدول 2:  معیارKMO و آزمون بارتلت 

KMO 0/88معیار

آزمون بارتلت

2χ2422/93

231درجه آزادی

p-valueP>0/001

 KMO مندرجــات )جــدول 2( نشــان مــی دهــد کــه مقــدار معیــار
ــت  ــك اس ــك نزدی ــه ی ــدار ب ــن مق ــون ای ــت. چ ــر 0/88 اس براب
ــرای تحلیــل عاملــی کافــی  ــه ب ــذا تعــداد نمون )بزرگتــر از 0/6(. ل
مــی باشــد. همچنیــن مقــدار احتمــال )ســطح معنــاداری( آزمــون 
ــل  ــد تحلی ــی ده ــه نشــان م ــر از 0/01 اســت ک ــت کوچکت بارتل
ــر  ــت. ب ــب اس ــی مناس ــاختار عامل ــایی س ــرای شناس ــی ب عامل

ــی را 6  ــای زیربنای ــل ه ــگر عام ــری، پژوهش ــدگاه نظ ــاس دی اس
ــی  ــه کمــك ایــن 6 عامــل تحلیــل عامل ــار کــرد و ب عامــل اختی
ــه  ــودار ســنگریزه ای مشــاهده شــد ک ــا رســم نم را انجــام داد. ب
تغییــرات مقــدار ویــژه بــرای الگــو هــای بیشــتر از 7 عامــل تقریبــا 

ثابــت مــی باشــد.

 

شکل 1: نمودار سنگ ریزه برای تعداد عامل های "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران"

در نهایــت 21 عبــارت  در 6 زیــر مقیــاس  شــامل فرهنــگ ســازی 
مدیریــت ســبز، چالــش هــا و ضعــف هــا، قانونمنــدی مدیریت ســبز، 
تغییــر ســاختارها، دســتیابی بــه ســاختارهای مطلــوب و آمــوزش، 

اســتخراج شــد. 
ــه تــك تــك  ــوط ب ــزان تبییــن واریانــس مرب ــه بعــد، می در مرحل
متغیرهــا توســط عوامــل انتخــاب شــده بررســی شــد. ایــن امــر از 
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میــزان اشــتراک مربــوط بــه متغیرهــا اســتخراج مــی شــود. لــذا، بــا 
ایــن 21 عبــارت، مراحــل بعــدي تحلیــل عاملــي پیگیري شــد. این 
نتیجــه بیانگــر توانایــی عوامــل تعییــن شــده در تبییــن واریانــس 
ــای  ــر باره ــر مقادی ــکا ب ــا ات ــال ب ــت. ح ــه اس ــای مطالع متغیره
ــی  ــوان متغیرهای ــا چرخــش وریماکــس عوامــل، مــی ت ــی ب عامل
ــایی  ــد شناس ــل را دارن ــر روی عوام ــی ب ــار عامل ــترین ب ــه بیش ک

کــرده و بــر اســاس پیشــینه ي مطالعــه نــام گــذاري کــرد. ماتریس 
بارهــای عاملــی بــا چرخــش وریماکــس در )جــدول 3( آمده اســت. 
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن جــدول و بــر اســاس پیشــینه پژوهــش، 
ــت ســبز اماکــن و  ــاس مدیری ــرای "مقی ــده ب ــل بدســت آم عوام

ــر نام گــذاري شــد. ــه صــورت زی ــران" ب تاسیســات ورزشــی ای

جدول3: ماتریس بارهای عاملی بعد از چرخش واریماکس )فقط بارهای عاملی مورد استفاده آورده شده است(

عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عبارت

0/81جهت فرهنگ سازی مدیریت سبز فضاهای رسانه ای ایجاد شود.. 1
بیــن مدیــران در زمینــه مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی فرهنــگ . 2

0/82ســازی الزم انجــام شــود

بــرای مدیــران اماکــن ورزشــی، قبــل از انتســاب شــان، دوره هــای آموزشــی . 3
0/78مدیریــت ســبز برگــزار شــود.

ــن و . 4 ــت اماک ــه مدیری ــی الزم  در زمین ــالت تخصص ــران دارای تحصی از مدی
0/71تاسیســات ورزشــی اســتفاده شــود.

بــرای طــرح هــای مرتبــط بــا مدیریــت ســبز در اماکــن و تاسیســات ورزشــی . 5
0/73بودجــه ای اختصــاص داده شــود.

ــات . 6 ــن و تاسیس ــبز اماک ــت س ــران مدیری ــب نظ ــی صاح ــرات تخصص از نظ
ــود. ــتفاده ش ــی اس 0/76ورزش

ــبز در . 7 ــت س ــه مدیری ــرفته در زمین ــورهای پیش ــی کش ــای بررس ــه ه از یافت
ــود. ــتفاده ش ــی اس ــات ورزش ــن و تاسیس 0/76اماک

از فنــاوری کشــورهای پیشــرفته در زمینــه مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات . 8
0/78ورزشــی اســتفاده شــود

مدیــران اماکــن و تاسیســات ورزشــی بایــد در طــول مدیریــت خــود، از مولفــه . 9
0/80هــای مدیریــت ســبز اســتفاده نماینــد.  

نیــاز اســت کــه در اماکــن و تاسیســات ورزشــی از تکنولــوژی مدیریــت ســبز . 10
0/74بهــره گرفتــه شــود.

دســتورالعمل هایــی بــرای ارائــه بــه مدیــران اماکــن و تاسیســات ورزشــی در . 11
0/76راســتای مدیریــت ســبز تدویــن و ارائــه شــود.

0/70پروتکل هایی جهت اجرای مدیریت سبز توسط وزارت ورزش طراحی شود.. 12
برای بکارگیری مدیریت سبز در اماکن و تاسیسات ورزشی از فناوری های الزم . 13

0/80استفاده شود.

0/87شاخص های مدیریت سبز در اماکن ورزشی بکارگیری و استفاده شود.. 14
تجهیــزات مرتبــط بــا مدیریــت ســبز جهــت بکارگیــری در اماکــن و تاسیســات . 15

0/83ورزشــی ارتقــا یافتــه و بــه روز شــود.

برای مدیران اماکن و تاسیسات ورزشی دوره های آموزشی تخصصی مدیریت . 16
0/72سبز برگزار شود.

بــه صــورت سلســله مراتبــی، مســئولین بــر عملکــرد مدیــران مربوطــه نظــارت . 17
0/83الزم را بــرای بکارگیــری مدیریــت ســبز داشــته باشــند.

بکارگیــری سیســتم تشــویق بــرای مدیرانــی کــه از مدیریــت ســبز در اماکــن . 18
0/73و تاسیســات ورزشــی بهــره مــی برنــد.

ــوان . 19 ــا عن ــی ب ــن ورزش ــرفصلی در درس اماک ــا س ــی و ی ــد درس ــك واح ی
ــود. ــاد ش ــی ایج ــت بدن ــته تربی ــی، در رش ــن ورزش ــبز اماک ــت س 0/60مدیری

ــده و . 20 ــژه ش ــه وی ــبز توج ــت س ــوع مدیری ــه موض ــی، ب ــای علم در همایش ه
ــوند. ــب ش ــوزه ترغی ــن ح ــه کار در ای ــگران ب 0/78پژوهش

ــرای افزایــش آگاهــی عمومــی . 21 دوره  هــای آمــوزش عمومــی مدیریــت ســبز ب
0/81کارکنــان اماکــن ورزشــی برگــزار شــود.
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در نهایــت نتایــج روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
ــبز،  ــت س ــازی مدیری ــگ س ــاس )فرهن ــارت و 6 زیرمقی 21 عب
ــر  ــبز، تغیی ــت س ــدی مدیری ــا، قانونمن ــف ه ــا و ضع ــش ه چال
ــه  ــوزش( را ب ــوب، آم ــاختارهای مطل ــه س ــتیابی ب ــاختارها، دس س

ــت داد.  دس
ــه ای  ــرت 5 درج ــف لیک ــاس طی ــر اس ــاس ب ــذاری مقی ــره گ نم
)1= خیلــی مخالفــم، 2= مخالفــم، 3= نــه مخالــف و نــه موافقــم، 
ــره  ــل نم ــد. حداق ــی باش ــم( م ــی موافق ــم و 5= خیل 4= موافق
بدســت آمــده در ایــن مقیــاس 21 و حداکثــر آن، 105 مــی باشــد. 
همچنیــن، تفســیر نمــره بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نمــره 21-42: 
ــط؛  ــبز متوس ــت س ــره 63- 42: مدیری ــن؛ نم ــبز پایی ــت س مدیری

نمــره 63 و بــه بــاال: مدیریــت ســبز بــاال تفســیر مــی گــردد.
 cultivation of green( عامــل 1: فرهنــگ ســازي مدیریــت ســبز

ــا و         ــش ه ــل 2: چال ــارت: 4-1(؛ عام ــا 4 عب management( )ب

ضعــف هــا )challenges and weaknesses( )با 4 عبــارت: 8-5(؛ 
 green management( عامــل 3: قانونمنــدي مدیریــت ســبز
 change( ؛ عامــل 4: تغییــر ســاختارها)بــا 4 عبــارت: 12-9( )Law

structures( )بــا 3 عبــارت: 15-13(؛ عامــل 5: دســتیابي بــه 

ســاختارهاي مطلــوب )achieving the desired structures( )بــا  
3 عبــارت: 18-16(؛ عامــل 6: آمــوزش )education( )با  3 عبارت: 
21-19(. بــرای بررســی روایــی مالکــی، “مقیــاس مدیریــت منابــع 
ســبز” بــه عنــوان مقیــاس مــالک بــه کار بــرده شــد کــه ضریــب 
همبســتگی بیــن نمــره 2 مقیــاس P>0/001( 0/78( بدســت آمــد. 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی هــر کــدام از                           
عامــل هــای مقیــاس نیــز جداگانــه محاســبه گردیــد کــه نتایــج 

در )جــدول 4( آورده شــده اســت.

جدول4: ضرایب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های “مقیاس مدیریت سبز اماکن ورزشی”

پایایی ترکیبیضریب آلفای کرونباختعداد عبارت هازیرمقیاس

40/870/91فرهنگسازی مدیریت سبز
40/860/90چالشها و ضعفها

40/860/90قانونمندی مدیریت سبز
30/820/89تغییر ساختارها 

30/820/89دستیابي به ساختارهاي مطلوب 
30/700/83آموزش 

ــه ای  ــرت 5 درج ــف لیک ــاس طی ــر اس ــاس ب ــذاری مقی ــره گ نم
)1= خیلــی مخالفــم، 2= مخالفــم، 3= نــه مخالــف و نــه موافقــم، 
4= موافقــم و 5= خیلــی موافقــم( مــی باشــد حداقــل نمــره 
بدســت آمــده در ایــن مقیــاس 21 و حداکثــر آن، 105 مــی باشــد. 
همچنیــن، تفســیر نمــره بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نمــره 21-42: 
ــط؛  ــبز متوس ــت س ــره 63- 42: مدیری ــن؛ نم ــبز پایی ــت س مدیری

نمــره 63 و بــه بــاال: مدیریــت ســبز بــاال تفســیر مــی گــردد.

بحث
هــدف ایــن پژوهــش طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس مدیریــت 
ــود  ــج وج ــود. نتای ــران" ب ــی ای ــات ورزش ــن و تاسیس ــبز اماک س
ــبز،                            ــت س ــازی مدیری ــگ س ــاس )فرهن ــارت و 6 زیرمقی 21 عب
ــر  ــبز، تغیی ــت س ــدی مدیری ــا، قانونمن ــف ه ــا و ضع ــش ه چال
ســاختارها، دســتیابی بــه ســاختارهای مطلــوب، آمــوزش( را نشــان 
داد. بــا توجــه بــه اینکــه ابــزاری کــه بــه ســنجش میــزان مدیریــت 
ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران، باشــد، یافــت نگردیــد؛ 
لــذا، بــه ناچــار می بایســت بــه مقایســه نتایــج پژوهــش و ابزارهای 

ــه مــی شــود.  مشــابه پرداخت
ــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی  ــتا، پژوهــش مبین ــن راس در ای
)16( مشــابه تریــن پژوهــش مــی باشــد کــه ابــزار طراحــی شــده، 
بــه ســنجش مدیریــت منابــع ســبز مــی پــردازد. "مقیــاس مدیریت 
ــردی و  ــی دهک ــش مبین ــده در پژوه ــی ش ــبز" طراح ــع س مناب
کشــتکار هرانکــی )16( دارای 33 عبــارت و 3 زیرمقیــاس مدیریــت 
ــه ای  ــت زمین ــبز و مدیری ــاری س ــت رفت ــبز، مدیری ــاختاری س س
ــن و  ــبز اماک ــت س ــاس مدیری ــل، "مقی ــد. در مقاب ــبز می-باش س
ــر،  ــش حاض ــده در پژوه ــی ش ــران" طراح ــی ای ــات ورزش تاسیس
دارای 21 عبــارت و 6 زیرمقیــاس فرهنــگ ســازی مدیریــت ســبز،                                                                                                                        
چالــش ها و ضعــف هــا، قانونمنــدی مدیریت ســبز، تغییر ســاختارها، 
دســتیابی بــه ســاختارهای مطلــوب، آمــوزش مــی باشــد. از ایــن 
ــبز(  ــت س ــل مدیری ــا )مث ــاس ه ــی زیرمقی ــه در برخ ــت ک جه
ــا                             ــت. ام ــو دانس ــت همس ــن جه ــوان از ای ــی ت ــود و م ــابه ب مش
مهــم تریــن تفاوتی کــه بین ابــزار طراحــی شــده در پژوهــش حاضر 
ــا ابــزار مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی )16( وجــود دارد،  ب
جامعــه مــورد اســتفاده مــی باشــد. بــه ایــن صــورت کــه "مقیــاس 
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ــت  ــران" جه ــی ای ــات ورزش ــن و تاسیس ــبز اماک ــت س مدیری
ســنجش مدیریــت ســبز در اماکــن و تاسیســات ورزشــی طراحــی 
و قابــل اســتفاده مــی باشــد ولی"مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز" 
ــزار  طراحــی شــده در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار  اب
ــت  ــزان مدیری ــنجش می ــتفاده و س ــت اس ــی )16(، جه هرانک
ــت.  ــده اس ــی ش ــازی طراح ــت خودروس ــبز در صنع ــع س مناب
بعــالوه، در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی )16( 
ــاوت  ــر و متف ــی ت ــاس طراحــی شــده کل ــای مقی ــاس ه زیرمقی
ــبز" پژوهــش  ــع س ــت مناب ــاس مدیری ــای "مقی ــاس ه از زیرمقی
ــده                            ــی ش ــزار طراح ــش و اب ــالوه، پژوه ــد. بع ــی باش ــر م حاض
آن هــا در حــوزه مدیریــت صنعتــی انجــام شــده بــود. همچنیــن، 
ــردی و  ــی دهک ــش مبین ــده در پژوه ــرکت کنن ــای ش ــه ه نمون
کشــتکار هرانکــی )16( مربــوط بــه شــرکت وابســته بــه صنایــع 
خودروســازی بودنــد؛ ولــی نمونــه هــای پژوهــش حاضــر شــامل 
ــات  ــن و تاسیس ــت اماک ــته مدیری ــی رش ــت علم ــای هیئ اعض
ورزشــی، محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت )از دانشــگاه 
ــگاه آزاد  ــران، دانش ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح آزاد اس
ــه،  ــگاه ارومی ــران، دانش ــگاه ته ــاهرود، دانش ــد ش ــالمی واح اس
دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه شــیراز(، مدیــران ارشــد اداره کل ورزش 
ــان  ــتان آذربایج ــالن، اس ــتان گی ــهد، اس ــهر مش ــان )ش و جوان
شــرقی( بــود کــه از ایــن جهــت نیــز بــا پژوهــش حاضــر متفــاوت 
اســت. امــا در خصــوص ســنجش روایــی و پایایــی بیــن پژوهــش 
ــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی )16(  حاضــر و پژوهــش مبین
تفاوتــی وجــود نداشــت؛ زیــرا در هــر دو پژوهــش روایــی محتــوا، 
صــوری، ســازه، مالکــی و همچنیــن پایایــی همســانی درونــی و 
ثبــات ابــزار ســنجیده شــده بــود. در نهایــت، همانطــور کــه قابــل 

ــاوت هســتند. ــزار متف مشــاهده اســت اهــداف ســنجش 2 اب

نتیجه گیری 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه "مقیــاس مدیریــت ســبز 
اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــا 21 عبــارت و 6 زیرمقیاس 
ــنهاد  ــذا پیش ــد. ل ــی باش ــی م ــل قبول ــی قاب ــی و پایای دارای روای
ــت  ــزان مدیری ــنجش می ــت س ــاس، جه ــن مقی ــود از ای ــی ش م
ــه  ــود. ازجمل ــه ش ــره گرفت ــن و تاسیســات ورزشــی به ــبز اماک س
ــورد  ــن م ــه ای ــوان ب ــی ت ــای پژوهــش حاضــر، م ــت ه محدودی
اشــاره کــرد کــه ابــزار طراحــی شــده جهــت اســتفاده در اماکــن، 
تاسیســات و فضاهــای ورزشــی مــی باشــد و در اســتفاده از آن در 

ــاط نمــود.  ــد احتی ســایر اماکــن، بای

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل قســمتی از رســاله ســاجد پورحســن هریــس، 
دانشــجوی مقطــع دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد 
ــای  ــی آق ــه راهنمای ــوم و تحقیقــات تهــران، ب اســالمی واحــد عل
ــی 162410471  ــد پژوهش ــا ک ــا،  ب ــد صفانی ــی محم ــر عل دکت
آدرس                                                                                   بــه  پژوهشــیار  ســامانه  در   1400/3/23 تاریــخ  در 
https://ris.iau.ac.ir/ ثبــت گردیــده اســت. بدینوســیله از تمامــی 

ــد پژوهــش، سپاســگزاری می شــود. ــدگان در فراین مشــارکت کنن
 

تضاد منافع
ــزارش  ــی گ ــاد منافع ــه تض ــچ گون ــه هی ــن مقال ــندگان ای نویس
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