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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  2بخــش 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
گلولهبرفــی 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&Waltzو روایــی صــوری بــه روش کیفــی توســط  15تــن ســنجیده شــد .روایــی
ســازه ،بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا  220تــن (بــه روش نمونــه گیــری غیــر تصادفــی ســهمیه ای) از جامعــه فــوق بررســی شــد.
بعــاوه ،روایــی مالکــی همزمــان بــا "مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز" بــا  30تــن محاســبه گردیــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بــا  30تــن محاســبه شــد .داده هــای کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا و داده هــای کمــی
در نــرم افــزار آمــاری اس پــی اس اس نســخه  20انجــام شــد.
یافتههــا :از یافتــه هــای بخــش کیفــی" ،مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــا 43عبــارت بدســت آمــد.
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  21عبــارت و  6زیرمقیــاس را نشــان داد .همبســتگی نمــره بیــن مقیــاس طراحــی شــده بــا ابــزار مــاک روایــی مالکــی
همزمــان 0/78 ،حاصــل شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بیــن  0/70تــا  0/87و پایایــی ترکیبــی
بیــن  0/83تــا  0/91حاصــل شــد.
نتیجهگیــری" :مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــا  21عبــارت و  6زیرمقیــاس از روايــي و پايايــي مناســبی
برخــوردار اســت .پيشــنهاد ميشــود از ايــن مقیــاس بــه منظــور ســنجش مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران بهــره گرفتــه
شو د .
کلید واژه ها :اماکن ورزشی ،تاسیسات ورزشی ،مدیریت ورزشی ،مدیریت سبز ،طراحی ابزار ،مقیاس.
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و یــا احــداث اماکــن و تاسیســات ورزشــی مــي توانــد اثــرات
گوناگونــي از جملــه تهديدهــاي جزئــي تــا خطــرات بــزرگ بــر
اكوسيســتم ها داشــته باشــد ،ميــزان و شــدت اين تأثيرات بســتگي
بــه نــوع و انــدازه رویــداد ورزشــی و یــا اماکن و تاسیســات ورزشــی
دارد ( .)6لــذا برنامــه ريــزي يــك رویــداد ورزشــي يــا ســاختن
اماکــن و تأسيســات ورزشــي نيازمنــد رعايــت قوانيــن و مقــررات
حفاظــت محيــط زيســت اســت ( .)7طراحــی اماکــن ورزشــی بــه
عنــوان یــک چالــش بــزرگ بــرای مهندســین معمــاری محســوب
مــی شــود ،چــرا کــه بایســتی ضــرورت ســاخت یــک مرکــز چنــد
منظــوره جهــت اســتفاده تعــداد بیشــتری از کاربــران لحــاظ گــردد
( .)8بــرای تبدیــل شــدن اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــه اماکــن
ســبز ،نیــاز بــه مدیریــت ســبز ( )green managementاســت (.)9

مقدمه
اهميــت ورزش در دنيــاي كنونــي بــر كســي پوشــيده نبــوده و
گســترش ورزش و ايجــاد تحــرك در جوامــع شــهري بــه داليــل
متعــددي يــك ضــرورت محســوب مــي شــود كــه بايــد در
برنامــه ريــزي همــه جانبــه توســعه انســاني ،اجتماعــي ،اقتصــادي،
بهداشــت و ســامتی و بــه كالمــي ديگــر توســعه پايــدار لحــاظ
شــود ( .)1از ســوی دیگــر ،اماکــن ورزشــی ( )sport placesبــه

دلیــل نقــش قابــل توجهــی کــه در بــاال بــردن ســامت جســمی
و روانــی شــهروندان دارنــد ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
کاربــری هــا در ســطح شــهر مطــرح هســتند .ایــن اماکــن بــه
عنــوان جزیــی از چرخــه محیــط زیســت مــی تواننــد تاثیرپذیــر
و تاثیرگــذار بــر مســایل زیســت محیطــی باشــند .عــدم توجــه
بــه مســایل زیســت محیطــی در فضاهــای ورزشــی باعــث بــروز
مشــکالت زیــادی از قبیــل؛ آلودگــی هــای زیســت محیطــی،
اســتفاده نادرســت از منابــع انــرژی ،افزایــش هزینــه هــا و کاهــش
کارایــی در اماکــن و تاسیســات ورزشــی مــی شــود ( .)2نیــاز مبــرم
بــه توســعه فعالیتهــای ورزشــی در کشــور و بهبــود عملکــرد
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 میســازد (.)1
اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــه طــور روزافــزون در حال گســترش
هســتند و بــر فضــای شــهر و کاربــری هــای تجــاری و مســکونی
اطــراف خــود تاثیــر میگذارنــد .برخــی از ایــن تاثیــرات شــامل
تاثیــرات زیســت محیطــی اماکــن و تاسیســات ورزشــی بــر محیــط
اطــراف خــود مــی باشــد ( .)3یکــی از عوامــل افزایــش بهــرهوری
از اماکــن و تاسیســات ورزشــی ،شــناخت تاثیــرات ایــن اماکــن بــر
فضــای شــهری اســت؛ آگاهــی از تاثیــرات زیســت محیطــی اماکن
و تاسیســات ورزشــی ،جامعــه را در پیــش بینــی محــل ســاخت،
طراحــی و افزایــش بهــره وری از ایــن تاسیســات ورزشــی یــاری
میدهــد (.)4
بعــاوه ،احــداث اماکــن و تاسیســات ورزشــی (همچــون ســایر
اماکــن) مســائل و تاثیــر ســوء زیســت محیطــی عظیمــی را
ایجــاد مــی کنــد ،از اینــرو احــداث اماکــن ورزشــی بــه ویــژه
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 ( .)5همچنیــن ،برگــزاری رویدادهــای ورزشــی

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 ( .)10بعبــارت دیگــر ،اماکــن ورزشــی
ســبز ،بــه اماکنــی اطــاق مــی شــود کــه ســاختار آن بتوانــد ضمن
بوجــود آوردن هماهنگــی بیــن  3عامــل توجیــه پذیــری اقتصــادی،
توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی و رعایــت حقــوق اجتماعــی و
فرهنگــی کــه عوامــل مهــم توســعه پایــدار هســتند ،بیــش تریــن
و بهتریــن بهــره بــرداری را بــرای عمــوم داشــته باشــد .لــذا ،در
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
رشــد بــی برنامــه و تاثیــرات درازمــدت آن بــر منابــع طبیعــی و
ســامتی جوامــع انســانی درصــدر توجهــات قــرار گرفــت (.)11
مدیریــت ســبز بــر تصميماتــی کــه در محدودیــت هــای محيطــی
بــا تأکيــد بــر حفاظــت از منابــع طبيعــی در بهبــود کيفيــت زندگــی
و ارتقــای ســطح ســامتی افــراد گرفتــه مــی شــود ،اشــاره دارد
(.)12
در زمینــه اماکــن ورزشــی ســبز ،پژوهــش هــای متعــددی انجــام
پذیرفتــه اســت .بعنــوان مثــال ،بوژمهرانــی و رضــوی ( )13مطالعــه
ای را بــا عنــوان راهکارهــاي توســعه فرهنــگ زيســت محيطــي در
ورزش انجــام دادنــد .یافتــه هــا نشــان داده  36راهــکار بــه دســت
آمــده بــا اســتفاده از کدگــذاري هــاي بــاز و محــوري در ســه حيطه
اصلــي  -1آموزشــي و پژوهشــي -2 ،مديريتــي و ســاختاري و -3
فرهنگــي و ملــي دســته بنــدي و ده راهــکار کــه بيشــترين تکــرار
و اولويــت را دارا بودنــد بــه ترتيــب آورده شــدند .در بررســی
پژوهــش بوژمهرانــی و رضــوی ( )13روشــن اســت کــه بــا هــدف
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مدیریــت رفتــاری ســبز ( )green behavioral managementو

پژوهــش حاضــر ،متفــاوت اســت و ابــزاری کــه در پژوهــش حاضــر
طراحــی شــده ،مــی توانــد قابلیــت ســنجش مدیریــت ســبز اماکــن
ورزشــی را داشــته باشــد؛ در حالیکــه در پژوهــش بوژمهرانــی و
رضــوی ( )13راهکارهــاي توســعه فرهنــگ زيســت محيطــي در
ورزش ارائــه شــده اســت .جعفــری و همــکاران ( )14بــا عنــوان
بررســی موانــع طراحــی و ســاخت اماکــن ورزشــی ســبز از دیــدگاه
کارشناســان پژوهشــی انجــام دادنــد .نتایــج حاصــل از روش تحلیل
سلســله مراتبــی  23عبــارت و  4زیرمقیــاس (مدیریتــی ،شــناختی،
اقتصــادی و اجرایــی) را نشــان داد .علیرغــم اینکــه پژوهــش
جعفــری و همــکاران ( )14در زمینــه اماکــن ورزشــی ســبز بــوده
ولــی در زمینــه ابــزار طراحــی و اســتفاده شــده (ابــزار نامگــذری
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»
بــود .همچنیــن ،ســپهوند و همــکاران ( )15بــا عنــوان طراحــی
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
انجــام دادنــد 14 .عامــل را در مدیریــت منابــع انســانی ســبز در
ســازمان هــای ورزشــی شناســایی نمودنــد کــه عبارتنــداز :چشــم
انــداز اســتراتژیک ،آگاهــی زیســت محیطــی افــراد ،خالقیــت و
نــوآوری ،هماهنگــی فرایندهــای منابــع انســانی ،توانایــی مدیریــت
تغییــر ،پشــتیبانی مدیــران و ســهامداران ،تامیــن منابــع ،حمایــت
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 ( )15همانطــور کــه مشــهود اســت ،هــدف و نتایــج در
راســتای مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ســازمان هــای ورزشــی
بــوده اســت؛ همچنیــن ،ابــزار طراحــی شــده  14زیرمقیــاس (ابــزار
نامگــذاری نشــده) ،در جهــت ســنجش مدیریــت منابــع انســانی
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
هرانکــی ( )16پژوهشــی بــا عنــوان بررســی تأثیــر مــدل ســه
شــاخگی ( )Three-Branch Modelبــر نــوآوری اجتماعــی
(مطالعــه مــوردی یــک شــرکت وابســته بــه صنایــع خودروســازی)
انجــام دادنــد .مقیاســی در مطالعــه طراحــی شــد (ابــزار طراحــی
شــده نامگــذاری نشــده) .ابــزار دارای  33عبــارت و  3زیرمقیــاس
مدیریــت ســاختاری ســبز (،)green structural management

مدیریــت زمینــه ای ســبز ()green background management
مــی باشــد« .مقیــاس مدیریــت منایــع ســبز» مختــص مدیریــت
منابــع ســبز در صنعــت خودروســازی و در جامعــه آمــاری یــک
شــرکت خودروســازی (عنــوان شــرکت گــزارش نشــده) طراحــی
شــده اســت .لــذا ،جهــت ســنجش مدیریــت ســبز اماکــن و
تاسیســات ورزشــی ایــران نمــی توانــد کاریــرد داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه بررســی پژوهشــگران ،ابــزاری کــه مدیریــت ســبز
اماکــن و تاسیســات ورزشــی را بســنجد ،یافــت نگردیــد .بنابرایــن،
بــا توجــه بــه ایــن خــا پژوهشــی ،هــدف از انجــام پژوهــش
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  2بخــش
کیفــی و کمــی انجــام گرفتــه اســت ( .)17روش پژوهــش در
بخــش کیفــی مصاحبــه ســاختارمند بــود .جامعــه آمــاری شــامل:
اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت اماکــن و تاسیســات
ورزشــی ،محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت (از دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد شــاهرود ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه ارومیــه،
دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه شــیراز) ،مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و
جوانــان (شــهر مشــهد ،اســتان گیــان ،اســتان آذربایجــان شــرقی)
بودنــد .نمونــه هــای ایــن بخــش از پژوهــش ،بــه تعــداد  12تــن
بــه صــورت غیرتصادفــی و بــا روش گلولهبرفــی انتخــاب شــدند .
بــه ایــن صــورت کــه هــر مصاحبــه شــونده ،نفــر بعــدی را معرفــی
مــی کــرد .نمونــه گیــری تــا زمانــی اســتفاده شــد کــه مصاحبههــا
بــه نقطــۀ اشــباع رســید و دادههــای جدیــدی بــه پژوهشــگران،
منتقــل نشــد ( .)18الزم بــه ذکــر اســت کــه در هــر  2بخــش
کیفــی و کمــی معیارهــای ورود شــامل مــواردی شــامل ایــن موارد
بــود کــه در ســال  1399عضــو هیئــت علمی دانشــگاه /مدیر ارشــد
اداره کل ورزش و جوانــان باشــند ،رشــته تحصیلــی ایشــان مدیریت
اماکــن و تاسیســات ورزشــی یــا محیــط زیســت باشــد .معیارهــای
خــروج نیــز عبــارت بــود از اینکــه در حیــن انجــام پژوهــش ،در
کالس هــای آموزشــی مرتبــط بــا پژوهش شــرکت نداشــته باشــند.
سواالت مصاحبه به شرح ذیل بود:
 -1از نظر شما مفهوم کلی مدیریت سبز چیست؟
 -2جایــگاه مدیریــت ســبز در تربیــت بدنــی و ورزش چیســت؟
(رابطــه بیــن مدیریــت ســبز و تربیــت بدنــی)
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کامــل بــر روی کاغــذ پیادهســازی شــدند .در پایــان هــر مصاحبــه
اقــدام بــه کدگــذاری دادههــا شــد تــا مفاهیــم اولیــه اســتخراج
شــوند .رونــد انجــام کار بــه ایــن شــرح بــود -1 :مــرور داده هــا
 -2تدویــن راهنمــای کدگــذاری  -3ســازماندهی داده هــا -4
طبقــه بنــدی داده هــا  -5کدگــذاری بــاز -6کدگــذاری محــوری
 -7تدویــن گــزارش نهایــی تحلیــل داده هــای کیفــی (.)19
داده هــای کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوا انجــام شــد.
در بخــش کمــی پژوهــش نیــز ،جامعــه آمــاری شــامل اعضــای
هیئــت علمــی رشــته مدیریت اماکــن و تاسیســات ورزشــی ،محیط
زیســت و مدیریــت محیــط زیســت (از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
علــوم و تحقیقــات تهــران ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود،

 -3جایــگاه مدیریــت ســبز در اماکــن ورزشــی چیســت؟ (رابطــه
بیــن مدیریــت ســبز و اماکــن و تاسیســات ورزشــی)
 -4شــاخص و مولفــه هــای مدیریــت ســبز چیســت؟ (عوامــل
تاثیرگــذار بــر مدیریــت ســبز)
 -5وضعیــت موجــود اماکــن و تاسیســات ورزشــی کشــور از نظــر
مدیریــت ســبز چگونــه اســت؟
 -6علــل مهــم پیــاده ســازی مدیریــت ســبز در اماکــن ورزشــی
چیســت؟
 -7ایجــاد چــه شــرایطی بســتر و زمینــه مناســبی را بــرای پیــاده
ســازی و بکارگیــری مدیریــت ســبز در اماکــن ورزشــی فراهــم می
ســازد؟

دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه ارومیــه ،دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه
شــیراز) ،مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان (شــهر مشــهد،
اســتان گیــان ،اســتان آذربایجــان شــرقی) بــود کــه نمونــه هــای
هــر بخــش در محــل مربوطــه بــه تفصیــل آورده خواهــد شــد.
جهــت گــردآوری داده هــای ایــن بخــش ،مجوزهــای الزم از
دانشــگاه هــای ذیربــط و اداره کل ورزش و جوانــان ذکــر شــده
فــوق دریافــت گردیــد .داده هــای ایــن بخــش بــه صــورت
غیرحضــوری جمــع آوری شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه «مقیــاس
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
کتبــی موافقــت نامــه دریافــت شــده بــود.
جهــت ســنجش شــاخص روایــی محتــوا »،مقیــاس مدیریــت ســبز
اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران» در اختیــار  15تــن از اعضــای
هیئــت علمــی رشــته مدیریــت اماکــن و تاسیســات ورزشــی،
محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت از (دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد شــاهرود ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه ارومیــه ،دانشــگاه تبریز،
دانشــگاه شــیراز) و مدیــران ارشــد اداره کل ورزش و جوانــان (شــهر
مشــهد ،اســتان گیــان ،اســتان آذربایجــان شــرقی) قــرار داده شــد.
از متخصصیــن نامبــرده ،خواســته شــد تــا بــر پایــه شــاخص روایــی
محتــوای  )20( Bausell & Waltzمیــزان 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  3معیــار
مربــوط بــودن ،ســاده بــودن و واضــح بــودن بــر اســاس طیــف
لیکــرت  4درجــه ای =1( ،غیرمرتبــط =2 ،تــا حــدودی مرتبــط،
 =3مرتبــط و  =4کامــا مرتبــط) اظهــار نظــر نماینــد .اگــر نمــره
شــاخص روایــی محتــوا کمتــر از  70درصــد بدســت آمــده بــود،

 -8چــه عواملــی (مثبــت /منفــی) در پیــاده ســازی مدیریــت ســبز
در اماکــن ورزشــی دخیــل هســتند؟
 -9بکارگیــری مدیریــت ســبز در امــکان و تاسیســات ورزشــی
کشــور چــه پیامدهــای مثبــت یــا منفــی دارد؟
 -10پیــاده ســازی مدیریــت ســبز در اماکــن و تاسیســات ورزشــی
بــا چــه موانــع و چالــش هایــی مواجــه اســت؟
 -11چــه 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
هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
تهــران و دانشــگاه تبریــز (در رشــته هــای مدیریــت اماکــن و
تاسیســات ورزشــی ،محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت)،
مصاحبــه بــه صــورت حضــوری و در محــل کار ایشــان انجام شــد،
امــا ســایر نمونــه هــا بــه دلیــل وجــود شــرایط پیــش آمــده از
بیمــاری کرونــا ،تمایــل بــه پاســخدهی بــه ســواالت بــه صــورت
غیرحضــوری داشــتند .لــذا ،بــا ایشــان یــا طــی تمــاس تلفنــی
برقــرار شــد .ســپس ســواالت مصاحبــه مطــرح شــد و پاســخ هــا
دریافــت مــی شــد .بــه  2روش پاســخ هــا ثبــت شــد -1 .در حیــن
مکالمــه تلفنــی پاســخ هــا بــر روی کاغــذ ثبــت مــی شــد -2 .و
یــا از طریــق نــرم افــزار واتســاپ ســواالت مصاحبــه را ارســال و
نمونــه هــا بــه صــورت ضبــط صــدای خــود ،پاســخ خــود را ارســال
مــی نمودنــد .مصاحبههــا بــه مــدت  60الــی  100دقیقــه (در طــی
تابســتان ســال  ،)1399بــا هــر کــدام از مصاحبــه شــوندگان بــه
طــول انجامیــد .دادههــای حاصــل از مصاحبــه 11 ،مصاحبــه بــه
اشــباع نظــری رســید ،امــا بــرای اطمینــان بیشــتر تــا  12مصاجبــه
ادامــه یافــت.
پــس از پایــان هــر مصاحبــه ،نظــرات و پاســخ نمونــه ها بــه صورت
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ورزشــی ایــران» بــا تعــداد  30تــن از جامعــه مذکــور (بــه روش
غیرتصادفــی در دســترس) ،محاســبه شــد .ابــزار مــاک انتخــاب
شــده« ،مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز» (Green Resources
 )Management Scaleبــود  .روایــی و پایایــی «مقیــاس مدیریــت
منابــع ســبز» در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی
( )16مــورد تاییــد گــزارش شــده بــود .در نهایــت ،پایایــی مقیــاس
بــه  2روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و
پایایــی ترکیبــی ســنجیده شــد .نمونــه هــای ایــن بخــش شــامل
 30تــن از دانشــگاه هــای ذکر شــده فــوق و مدیــران ارشــد اداره کل
ورزش و جوانــان مناطــق ذکــر شــده فــوق بودنــد کــه بــه روش
غیرتصادفــی در دســترس انتخــاب شــده بودنــد.
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
باقــی بمانــد.
تحلیــل داده هــای بخــش کمــی در نــرم افــزار آمــاری اس پی اس
اس نســخه  20انجام شــد.

عبــارت غیرقابــل قبــول بــوده و بایســتی حــذف مــی گردیــد ،اگــر
بیــن 70تــا  79درصــد بــود ،عبــارت بــه اصــاح و بازنگــری نیــاز
داشــت و اگــر باالتــر از  79درصــد بــود ،عبارت مناســب تشــخیص
داده مــی شــد ( .)20همچنیــن ،روایــی صــوری مقیــاس بــه روش
کیفــی ،توســط متخصصیــن مذکــور (در بخــش روایــی محتــوا)
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نظــرات خــود را در خصــوص
شــیوایی و قابــل درک بــودن عبــارت هــا ارائــه دهنــد.
بعــاوه ،بــرای تعییــن روایــی ســازه مقیــاس ،از روش تحلیــل
عاملــی اکتشــافی اســتفاده شــد کــه رابطــه درونــی تعــداد زیــادی
متغیــر را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و متغیرهــای دارای
همبســتگی هــای هــم جهــت را در قالــب عامــل خالصــه مــی کند،
اســتفاده شــد .جهــت تعــداد نمونــه هــای ایــن بخــش ،بــا توجــه بــه
اینکــه برخــی از متخصصــان بــه ازای هــر عبــارت وجــود 3-10
تــن را کافــی دانســته انــد ( ،)21لــذا بــرای هــر عبــارت مقیــاس
طراحــی شــده  10تــن در نظــر گرفتــه شــد .لــذا ،مقیــاس طراحــی
شــده در اختیــار 220تــن از دانشــگاه هــای ذکــر شــده فــوق و
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 گيــری غیــر تصادفــی ســهميه
ای اســتفاده شــد .تــا بــر اســاس پاســخ هــای آن هــا تعــداد عوامل و
عبــارات زیرمجموعــه هــر عامــل مشــخص گــردد.
همچنیــن ،روایــی مالکــی همزمــان بــه منظــور تعییــن
روایــی مالکــی «مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات

یافتهها
مشــخصات جمعیــت شــناختی نمونــه هــای بخش کیفــی پژوهش
در (جدول  )1آورده شــده اســت.

جدول  . 1ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
شماره مصاحبه شونده

رشته تحصیلی

شغل

سن (سال)

سابقه شغلی

شماره 1

مدیریتورشی

هیات علمی

45

16

شماره 2

مدیریتورزشی

هیات علمی

58

29

شماره 3

محیط زیست

هیات علمی

48

18

شماره 4

محیط زیست

کارشناس

49

25

شماره 5

مدیریتورزشی

هیات علمی

59

26

شماره 6

مدیریتورزشی

هیات علمی

36

8

شماره 7

مدیریت ورزشی

مدیرورزشی

38

11

شماره 8

محیط زیست

هیات علمی

60

31

شماره 9

محیط زیست

هیات علمی

65

30

شماره 10

مدیریتورزشی

هیات علمی

63

24

شماره11

مدیریتورزشی

مدیر ورزشی

60

30

شماره 12

مدیریتورزشی

مدیر ورزشی

53

24
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کــه نمــره آن هــا کمتــر از  75درصــد 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.
بــراي كشــف عوامــل مهــم و بررســی اعتبــار ســازه “مقیــاس
مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران” بــر اســاس
مقیــاس طراحــی شــده از نتايــج مرحلــهي كيفــي پژوهــش از روش
تحليــل عاملــي اكتشــافي اســتفاده شــد .مناســب بــودن تعــداد
داده هــا جهــت اجــرای تحلیــل عاملی بــا اســتفاده از معیــار KMO
و همچنیــن میــزان همســانی واریانــس هــا بــا اســتفاده از آزمــون
بارتلــت انــدازه گیــری شــد .نتایــج ایــن آزمــون در (جــدول )2ارائــه
شــده اســت.

مشــخصات جمعیــت شــناختی نمونــه هــا در بخــش کمــی نیــز،
بطــور خالصــه بــه ایــن شــکل بــود کــه  66/82درصــد را مــردان
و  33/18درصــد را زنــان تشــکیل دادنــد 85/09 .درصــد دارای
مــدرک دکتــری و  14/91درصــد 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،
بــه عنــوان چارچوبــی جهــت طراحــی مقیــاس بــکار گرفتــه
شــدند .ابتــدا در ایــن قســمت “مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و
تاسیســات ورزشــی ایــران” ،بــا  43عبــارت طراحــی گردید .ســپس
روایــی محتــوای مقیــاس بــر پایــه شــاخص روایــی محتــوای

 )20( Bausell & Waltzبررســی گردیــد و پــس از بررســی میــزان
مربــوط بــودن ،واضــح بــودن و ســاده بــودن عبــارات 22 ،عبــارت

جدول  :2معیار KMOو آزمون بارتلت
0/88

معیار KMO

آزمون بارتلت

مندرجــات (جــدول  )2نشــان مــی دهــد کــه مقــدار معیــار KMO

χ2

2422/93

درجه آزادی

231

p-value

P>0/001

اســاس دیــدگاه نظــری ،پژوهشــگر عامــل هــای زیربنایــی را 6
عامــل اختیــار کــرد و بــه کمــک ایــن  6عامــل تحلیــل عاملــی
را انجــام داد .بــا رســم نمــودار ســنگریزه ای مشــاهده شــد کــه
تغییــرات مقــدار ویــژه بــرای الگــو هــای بیشــتر از  7عامــل تقریبــا
ثابــت مــی باشــد.

برابــر  0/88اســت .چــون ایــن مقــدار بــه یــک نزدیــک اســت
(بزرگتــر از  .)0/6لــذا تعــداد نمونــه بــرای تحلیــل عاملــی کافــی
مــی باشــد .همچنیــن مقــدار احتمــال (ســطح معنــاداری) آزمــون
بارتلــت کوچکتــر از  0/01اســت کــه نشــان مــی دهــد تحلیــل
عاملــی بــرای شناســایی ســاختار عاملــی مناســب اســت .بــر

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

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

اســتخراج شــد.
در مرحلــه بعــد ،میــزان تبییــن واریانــس مربــوط بــه تــک تــک
متغیرهــا توســط عوامــل انتخــاب شــده بررســی شــد .ایــن امــر از
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میــزان اشــتراک مربــوط بــه متغیرهــا اســتخراج مــی شــود .لــذا ،بــا
ايــن  21عبــارت ،مراحــل بعــدي تحليــل عاملــي پيگيري شــد .اين
نتيجــه بیانگــر توانایــی عوامــل تعییــن شــده در تبییــن واریانــس
متغیرهــای مطالعــه اســت .حــال بــا اتــکا بــر مقادیــر بارهــای
عاملــی بــا چرخــش وریماکــس عوامــل ،مــی تــوان متغیرهایــی
کــه بیشــترین بــار عاملــی بــر روی عوامــل را دارنــد شناســايی

كــرده و بــر اســاس پيشــينه ي مطالعــه نــام گــذاري كــرد .ماتريس
بارهــای عاملــی بــا چرخــش وریماکــس در (جــدول  )3آمده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج ايــن جــدول و بــر اســاس پيشــينه پژوهــش،
عوامــل بدســت آمــده بــرای "مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و
تاسیســات ورزشــی ایــران" بــه صــورت زيــر نامگــذاري شــد.

جدول :3ماتریس بارهای عاملی بعد از چرخش واریماکس (فقط بارهای عاملی مورد استفاده آورده شده است)
عبارت

عامل 1

عامل 2

عامل 3

.1

1جهت فرهنگ سازی مدیریت سبز فضاهای رسانه ای ایجاد شود.

0/81

.2

2بیــن مدیــران در زمینــه مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی فرهنــگ
ســازی الزم انجــام شــود

0/82

.3

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

0/78

.4

4از مدیــران دارای تحصیــات تخصصــی الزم در زمینــه مدیریــت اماکــن و
تاسیســات ورزشــی اســتفاده شــود.

0/71

.5

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

0/73

.6

6از نظــرات تخصصــی صاحــب نظــران مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات
ورزشــی اســتفاده شــود.

0/76

.7

7از یافتــه هــای بررســی کشــورهای پیشــرفته در زمینــه مدیریــت ســبز در
اماکــن و تاسیســات ورزشــی اســتفاده شــود.

0/76

.8

8از فنــاوری کشــورهای پیشــرفته در زمینــه مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات
ورزشــی اســتفاده شــود

0/78

.9

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

0/80

1010نیــاز اســت کــه در اماکــن و تاسیســات ورزشــی از تکنولــوژی مدیریــت ســبز
بهــره گرفتــه شــود.

0/74

1111دســتورالعمل هایــی بــرای ارائــه بــه مدیــران اماکــن و تاسیســات ورزشــی در
راســتای مدیریــت ســبز تدویــن و ارائــه شــود.

0/76

1212پروتکل هایی جهت اجرای مدیریت سبز توسط وزارت ورزش طراحی شود.

0/70

عامل 4

1313برای بکارگیری مدیریت سبز در اماکن و تاسیسات ورزشی از فناوری های الزم
استفاده شود.

0/80

1414شاخص های مدیریت سبز در اماکن ورزشی بکارگیری و استفاده شود.

0/87

1515تجهیــزات مرتبــط بــا مدیریــت ســبز جهــت بکارگیــری در اماکــن و تاسیســات
ورزشــی ارتقــا یافتــه و بــه روز شــود.

0/83

عامل 5

1616برای مدیران اماکن و تاسیسات ورزشی دوره های آموزشی تخصصی مدیریت
سبز برگزار شود.

0/72

1717بــه صــورت سلســله مراتبــی ،مســئولین بــر عملکــرد مدیــران مربوطــه نظــارت
الزم را بــرای بکارگیــری مدیریــت ســبز داشــته باشــند.

0/83

1818بکارگیــری سیســتم تشــویق بــرای مدیرانــی کــه از مدیریــت ســبز در اماکــن
و تاسیســات ورزشــی بهــره مــی برنــد.

0/73

عامل 6

1919یــک واحــد درســی و یــا ســرفصلی در درس اماکــن ورزشــی بــا عنــوان
مدیریــت ســبز اماکــن ورزشــی ،در رشــته تربیــت بدنــی ایجــاد شــود.

0/60

2020در همایشهــای علمــی ،بــه موضــوع مدیریــت ســبز توجــه ویــژه شــده و
پژوهشــگران بــه کار در ایــن حــوزه ترغیــب شــوند.

0/78

2121دورههــای آمــوزش عمومــی مدیریــت ســبز بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی
کارکنــان اماکــن ورزشــی برگــزار شــود.

0/81
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( )managementبــا  4عبــارت)1-4 :؛ عامــل  :2چالــش هــا و
ضعــف هــا (( )challenges and weaknessesبا  4عبــارت)5-8 :؛
عامــل  :3قانونمنــدي مديريــت ســبز (green management
( )Lawبــا  4عبــارت)9-12 :؛ عامــل  :4تغييــر ســاختارها (change
( )structuresبــا  3عبــارت)13-15 :؛ عامــل  :5دســتيابي بــه
ســاختارهاي مطلــوب (( )achieving the desired structuresبــا
 3عبــارت)16-18 :؛ عامــل  :6آمــوزش (( )educationبا  3عبارت:
 .)19-21بــرای بررســی روایــی مالکــی“ ،مقیــاس مدیریــت منابــع
ســبز” بــه عنــوان مقیــاس مــاک بــه کار بــرده شــد کــه ضریــب
همبســتگی بیــن نمــره  2مقیــاس  )P>0/001( 0/78بدســت آمــد.
ضریــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی هــر کــدام از
عامــل هــای مقیــاس نیــز جداگانــه محاســبه گردیــد کــه نتایــج
در (جــدول  )4آورده شــده اســت.

در نهایــت نتایــج روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی
 21عبــارت و  6زیرمقیــاس (فرهنــگ ســازی مدیریــت ســبز،
چالــش هــا و ضعــف هــا ،قانونمنــدی مدیریــت ســبز ،تغییــر
ســاختارها ،دســتیابی بــه ســاختارهای مطلــوب ،آمــوزش) را بــه
دســت داد.
نمــره گــذاری مقیــاس بــر اســاس طیــف لیکــرت  5درجــه ای
( =1خیلــی مخالفــم =2 ،مخالفــم =3 ،نــه مخالــف و نــه موافقــم،
 =4موافقــم و  =5خیلــی موافقــم) مــی باشــد .حداقــل نمــره
بدســت آمــده در ایــن مقیــاس  21و حداکثــر آن 105 ،مــی باشــد.
همچنیــن ،تفســیر نمــره بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نمــره :21-42
مدیریــت ســبز پاییــن؛ نمــره  :42 -63مدیریــت ســبز متوســط؛

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

جدول :4ضرایب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های “مقیاس مدیریت سبز اماکن ورزشی”
زیرمقیاس

تعداد عبارت ها

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

فرهنگسازی مدیریت سبز

4

0/87

0/91

چالشها و ضعفها

4

0/86

0/90

قانونمندی مدیریت سبز

4

0/86

0/90

تغيير ساختارها

3

0/82

0/89

دستيابي به ساختارهاي مطلوب

3

0/82

0/89

آموزش

3

0/70

0/83

مشــابه پرداختــه مــی شــود.
در ایــن راســتا ،پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی
( )16مشــابه تریــن پژوهــش مــی باشــد کــه ابــزار طراحــی شــده،
بــه ســنجش مدیریــت منابــع ســبز مــی پــردازد" .مقیــاس مدیریت
منابــع ســبز" طراحــی شــده در پژوهــش مبینــی دهکــردی و
کشــتکار هرانکــی ( )16دارای  33عبــارت و  3زیرمقیــاس مدیریــت
ســاختاری ســبز ،مدیریــت رفتــاری ســبز و مدیریــت زمینــه ای
ســبز می-باشــد .در مقابــل" ،مقیــاس مدیریــت ســبز اماکــن و
تاسیســات ورزشــی ایــران" طراحــی شــده در پژوهــش حاضــر،
دارای  21عبــارت و  6زیرمقیــاس فرهنــگ ســازی مدیریــت ســبز،
چالــش ها و ضعــف هــا ،قانونمنــدی مدیریت ســبز ،تغییر ســاختارها،
دســتیابی بــه ســاختارهای مطلــوب ،آمــوزش مــی باشــد .از ایــن
جهــت کــه در برخــی زیرمقیــاس هــا (مثــل مدیریــت ســبز)
مشــابه بــود و مــی تــوان از ایــن جهــت همســو دانســت .امــا
مهــم تریــن تفاوتی کــه بین ابــزار طراحــی شــده در پژوهــش حاضر
بــا ابــزار مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی ( )16وجــود دارد،
جامعــه مــورد اســتفاده مــی باشــد .بــه ایــن صــورت کــه "مقیــاس

نمــره گــذاری مقیــاس بــر اســاس طیــف لیکــرت  5درجــه ای
( =1خیلــی مخالفــم =2 ،مخالفــم =3 ،نــه مخالــف و نــه موافقــم،
 =4موافقــم و  =5خیلــی موافقــم) مــی باشــد حداقــل نمــره
بدســت آمــده در ایــن مقیــاس  21و حداکثــر آن 105 ،مــی باشــد.
همچنیــن ،تفســیر نمــره بــه ایــن ترتیــب اســت کــه نمــره :21-42
مدیریــت ســبز پاییــن؛ نمــره  :42 -63مدیریــت ســبز متوســط؛
نمــره  63و بــه بــاال :مدیریــت ســبز بــاال تفســیر مــی گــردد.
بحث
هــدف ایــن پژوهــش طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس مدیریــت
ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــود .نتایــج وجــود
 21عبــارت و  6زیرمقیــاس (فرهنــگ ســازی مدیریــت ســبز،
چالــش هــا و ضعــف هــا ،قانونمنــدی مدیریــت ســبز ،تغییــر
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
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مدیریــت ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" جهــت
ســنجش مدیریــت ســبز در اماکــن و تاسیســات ورزشــی طراحــی
و قابــل اســتفاده مــی باشــد ولی"مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز"
ابــزار طراحــی شــده در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار
هرانکــی ( ،)16جهــت اســتفاده و ســنجش میــزان مدیریــت
منابــع ســبز در صنعــت خودروســازی طراحــی شــده اســت.
بعــاوه ،در پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی ()16
زیرمقیــاس هــای مقیــاس طراحــی شــده کلــی تــر و متفــاوت
از زیرمقیــاس هــای "مقیــاس مدیریــت منابــع ســبز" پژوهــش
حاضــر مــی باشــد .بعــاوه ،پژوهــش و ابــزار طراحــی شــده
آن هــا در حــوزه مدیریــت صنعتــی انجــام شــده بــود .همچنیــن،
نمونــه هــای شــرکت کننــده در پژوهــش مبینــی دهکــردی و
کشــتکار هرانکــی ( )16مربــوط بــه شــرکت وابســته بــه صنایــع
خودروســازی بودنــد؛ ولــی نمونــه هــای پژوهــش حاضــر شــامل
اعضــای هیئــت علمــی رشــته مدیریــت اماکــن و تاسیســات
ورزشــی ،محیــط زیســت و مدیریــت محیــط زیســت (از دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد شــاهرود ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه ارومیــه،
دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه شــیراز) ،مدیــران ارشــد اداره کل ورزش
و جوانــان (شــهر مشــهد ،اســتان گیــان ،اســتان آذربایجــان
شــرقی) بــود کــه از ایــن جهــت نیــز بــا پژوهــش حاضــر متفــاوت
اســت .امــا در خصــوص ســنجش روایــی و پایایــی بیــن پژوهــش
حاضــر و پژوهــش مبینــی دهکــردی و کشــتکار هرانکــی ()16
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
Research and Review. 2018; 7 (3): 15- 29. https://
media.neliti.com/media/publications/262584green-building-imperative-panacea-for-en8dd63a47.pdf
Solheim M.C.V, Boschma R, Herstad SJ.
Collected worker experiences and the
novelty content of innovation. Journal of
Research Policy. 2020; 49 (1): 103856103871.https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0048733319301751
https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103856
Bahmanpour H. [Guide to Sympathy with
Environmentally Friendly Athletes, National
Olympic Committee of Iran]. Festival for
selecting the best scientific works in the field of
sustainable management in sports. 2020. http://

مشــاهده اســت اهــداف ســنجش  2ابــزار متفــاوت هســتند.
نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه "مقیــاس مدیریــت ســبز
اماکــن و تاسیســات ورزشــی ایــران" بــا  21عبــارت و  6زیرمقیاس
دارای روایــی و پایایــی قابــل قبولــی مــی باشــد .لــذا پیشــنهاد
مــی شــود از ایــن مقیــاس ،جهــت ســنجش میــزان مدیریــت
ســبز اماکــن و تاسیســات ورزشــی بهــره گرفتــه شــود .ازجملــه
محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر ،مــی تــوان بــه ایــن مــورد
اشــاره کــرد کــه ابــزار طراحــی شــده جهــت اســتفاده در اماکــن،
تاسیســات و فضاهــای ورزشــی مــی باشــد و در اســتفاده از آن در
ســایر اماکــن ،بایــد احتیــاط نمــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل قســمتی از رســاله ســاجد پورحســن هریــس،
دانشــجوی مقطــع دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،بــه راهنمایــی آقــای
دکتــر علــی محمــد صفانیــا ،بــا کــد پژوهشــی 162410471
در تاریــخ  1400/3/23در ســامانه پژوهشــیار بــه آدرس
 /https://ris.iau.ac.irثبــت گردیــده اســت .بدینوســیله از تمامــی
مشــارکت کننــدگان در فراینــد پژوهــش ،سپاســگزاری میشــود.
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