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 مقاله پژوهشی

وزارت   یطی محستیعملکرد ز ةدهند عوامل سوق یری تفس -یارائة مدل ساختار

 1ورزش و جوانان 
 

 3راسخ  ، نازنین2صابونچی رضا  ، 1یمهتاب اقتدار

 

 ران یبروجرد، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالمواحد بروجرد ،    ،ی ورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   نویسندة)  رانی بروجرد، ا  ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم  ،ی ورزش  تیریمداستادیار  .  2

 ران یتهران، ا   ،یو علوم ورزش  یبدن  تیپژوهشگاه ترب  ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  3

 

  08/03/1399تاریخ پذیرش:                               1398/ 26/12تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

وزارت ورزش    یطیمحستیعملکرد ز  ةدهندسوقعوامل  تفسیری  -ارائة مدل ساختاریپژوهش حاضر با هدف  

ماری این پژوهش  . نمونة آی و کیفی( انجام شدآمیخته )کمّطراحی و اجرا شد. این پژوهش با روش  و جوانان  

شامل   کیفی  بخش  کمّ  14در  بخش  در  و  بودند  خبرگان  از  آماری  نفر  نمونة  از    58  شاملی  و  نفر  مدیران 

ج  و  ورزش  وزارت  ابزار جمعبودوانان  کارشناسان  در  ند.  اطالعات  پرسشنامة  آوری  و  مصاحبه  پژوهش  این 

خبرگان، روایی سازه با   وایی این پرسشنامه با بررسی نظرهایسؤال بود. روایی محت  41ساخته با  پژوهشگر

تحلیل  وبرای تجزیه.  ده از محاسبة آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شدبررسی تحلیل عاملی و پایایی با استفا

  . و معادالت ساختاری استفاده شد  سازی ساختاری تفسیری های آماری مدلهای پژوهش حاضر از روشداده

 لیتحلوه یروند تجز  یتمام  استفاده شد.  .ی.اید.ویمکس ک افزار  نرمتحلیل بخش کیفی پژوهش از  وتجزیه  برای

نتایج پژوهش حاضر    انجام گرفت.سه    نسخة  .اس.ال.پیو    20. نسخة  اس.اس.پی.اس  یافزارهاها در نرمداده

زیرساخت عامل  هفت  که  داد  جهت نشان  انسانی،  منابع  مدیریتی،  بسترهای  فنی،  محیطی،  های  گیری 

محیطی در  عملکرد زیست  دهندةازجمله عوامل سوقسازی  های قانونی، نیروهای انگیزشی و فرهنگحمایت

گیری های قانونی و جهتکه از این بین سه عامل بسترهای مدیریتی، حمایت  وزارت ورزش و جوانان هستند

که تمامی روابط پژوهش نشان داد    ج ینتا  .کلیدی و زیرساختی در روند ارتقای سایر عوامل دارند  محیطی نقش

 .  ، دارای تأثیر معنادارند96/1دلیل برخورداری از میزان تی بیشتر از  مدل پژوهش به
 

 . پایدار گیری محیطی، توسعةجهتمحیطی، زیست کلیدی: واژگان

 
1. Email: mahtabeghtedari@gmail.com 

2. Email: saboonchi.reza@yahoo.com 

3. Email: n.rasekh6663@gmail.com 
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 مقدمه 
  حفاظت از.  ستین  دهیپوش  یحفظ آن بر کس  یسالم و ضرورت تالش برا  ستیزطیمح  تیاهم  امروزه

در    ،لیدلنیهمبه  یست؛ن  ریپذکشورها و مردم امکان  ی بدون مشارکت تمام  نیزم  ةکر  ستیزطیمح

 ظدر حف  یو ... بر اصل مشارکت عموم  12دستور کار    و،یر  یةجمله اعالماز  یالمللنیب  یاسناد حقوق

  یبنداسناد و جمع  نیا  ةمطالع. با  (12،  2013،  ردمان و مگیور    ،1کی تأکید شده است )رنو  ستیزطیمح

 ی ند از: حق دسترساسه مؤلفه عبارت   نی. اشودیم  نییتع  یمشارکت عموم  یالزم برا   ةها سه مؤلفآن

ز اطالعات  فر  ،یطیمحستیبه  در  عموم  تصم  یسازمیتصم  ندیامشارکت  همچن  یریگمیو   نیو 

ادار   یدسترس مراجع  به  توسل  قضا  یو  تکسیرویا2)جابور  ستیزطیمح  ةدر حوز  یی و  و    ، گویندان، 

 از  هاآن   نداشتنآگاهی  دلیلبه  هاانسان  اقدامات  از  ایعمده  بخش  ، قطعطور  به.  (130،  2013،  فریتز

  آن  در  ما  که  محیطی  و  عتطبی  به تفاوتیبی  این  شد.  خواهند  اهآن  دچار  آینده  در  که  است  مخاطراتی

  مدیریت  قابلیت  صنعتی  تحوالت  و   جمعیت  افزایش  با  تا  شود  برطرف  زودتر  بسیار  باید  ،کنیم می  زندگی

 وضعیت   به  بازگشت  و  بازتولید  قابلیت  انسانی  هایریه  مانند  طبیعی  هایعرصه  باشد.  داشته  لکنتر  و

  ،زوان  و ،اوهیماه  3)ایگباوبوا است  واجب   و  الزم  بسیار  تخریب  این  ترک  بنابراین،  ؛ندارند  را  خود  پیشین

است که اگر به آن پرداخته   نیزم در    یمشکل اصل  ستیزطیمح  یآلودگ  ،طرفی  از  (.3004  ،2017

انواع آلودگ  منجر  نوع بشر  انقراض به  طور بالقوهتواند بهینشود، م  از  از    ی کیهوا    ی ها، آلودگیشود. 

 ی اگلخانه  یمقدار گازها  شیافزا  هایاثر از  زین  نیزمن  شدگرمدارد.  نیاز    یاست که به توجه فور  یموارد

که   هواست  در  شدبیشتر  موجود  مشکل  با  را  م  د یمردم  و  )گویندان  ندک یمواجه  کاروالیو  آزودو،   ،

 . ( 17، 2015، 4ماچادو 

  داریپا  ةتوسع  مباحث مرتبط با  نیترعمده  از  یکیعنوان  به  یطیمحستیز  لئو مسا  ستیزطیامروزه مح

  ات یمقتض و ها ستیابشیپ  تیبه توسعه مستلزم رعا دنیکه رسی اگونهبه ؛ اندکرده دایپ  یاژهیو گاه یجا

ل مختلفی نیاز  مسائ  دلیلهای اخیر به در سال  (.130،  2013جابور و همکاران،  )  آن است  مرتبط با

ها  سازمان. امروزه  ها فکر کنندها به مسائل مختلف اقتصادی ازجمله کاهش هزینه شده است که سازمان

زیست نیز  های گوناگونی ازجمله جامعه و محیط های مختلف به جنبهدادن فعالیتانجام  باید برایمی

 
1. Renwick, Redman & Maguire 

2. Jabbour, Govindan, Teixeira & Freitas 

3. Aigbavboa, Ohiomah & Zwane 

4. Govindan, Azevedo, Carvalho & Cruz-Machado  
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 از ابزارهای یکی نوان ع به  زیستمحیط اثرهای ارزیابی و بررسی کاربرد.  (25،  2014،  1)والکر   کنندتوجه  

معمول بوده   توسعه درحال  و یافتهتوسعه  کشورهای از در بسیاری  قبل دهة  سه از زیستمحیط  مدیریت

لیلی هایبازی پایان از پس  1994سال   در  .است از  حفاظت به آن در که  نروژ هامر زمستانی 

 برنامة با همکاری  نامةموافقت  المپیک  المللیبینة  کمیت  رئیس شد،  خاصی توجه  زیست محیط

و  ورزش کمیسیون  1995سال   در ،اساسبراین  کرد؛   امضا  راالملل  بین  سازمان زیستمحیط

 در سال  همین  در  جهانی اولین کنفرانس و شد  تشکیل  المپیک  المللیبین  کمیتة  در  زیست محیط

  آگاهی افزایش  با هدف اقداماتی اجرای  کمیسیون  این  تشکیل  از  هدف شد.  برگزار سوئیس لوزان  شهر 

 عرصة بر  ورزشی هایفعالیت  مخرب اثرهای منظور کاهشبه  تالش و ورزش  مجامع در  زیستمحیط  از

 و  ورزش از بعد المپیزم  سومین رکن عنوانبه  ستـزییط ـمح ،حاضردرحال .ی استیعـهای طبمحیط

 (. 107، 2015، نرمنو ، لنگفورد  2)هیگز  است مطرح فرهنگ

  هایسازمانده است تا نقش  زیست سبب شهای مختلف ازجمله محیط کارکردهای ورزش در حوزه

ده است تا وع سبب شضمو. این  محیطی بیش از پیش نمایان شودورزشی در پیشیرد اهداف زیست

های مدون  به علت نبود برنامه وعضزیست در ورزش انجام شود، اما این موهایی در حوزة محیطتالش

،  . از طرفیشودورت علمی دنبال نمیصهای جامع در این حوزه بهپژوهش و دقیق و همچنین نبود  

زیست سازمانعملکرد  بهمحیطی  ورزشی  مهم های  از  یکی  و  عنوان  ورزش  حوزة  در  مسائل  ترین 

وع  ضعنوان یک موی بهطیمحست ی ز. بهبود عملکرد  شودمند دنبال نمیصورت دغدغهزیست به محیط

  سویدانگل،  (2009)  گودینارجلوو  ، بیشاب  3ی لیدمدنظر قرار گرفته است. های مختلف  مهم در پژوهش

زیست  محیط  ( اشاره کردند که رفتار شهروندی سازمانی دربارة2017)  5گ و وان(  2010)  4یو پوجار

 (2013و همکاران )  کینویر ،(2012)  6وانگر   شود.ها میمحیطی سازمانعملکرد زیست  سبب ارتقای

وان در برخی جنبه2016)  7برگ   و  از(  انسانی  بههای  را در جهت  انسانی  منابع  بود جمله مدیریت 

،  8جمله فردی )کیم ها عواملی از. همچنین برخی پژوهش محیطی مهم قلمداد کردند عملکرد زیست

 
1.Wakler 

2. Higgs, Langford & Norman 

3. Dailye, Bishop & Govindarajulu 

4. Dangelico & Pujari 

5. Wang 

6. Zhu 

7. Vanderberg 

8. Kim 
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فرهنگ2017  ،)( روسکوی 2017،  1دوبی سازی  )  (، 2019،  2؛  قانونی  س2010َ،  3دون مسائل    ، 4تو؛ 

نیو2017 و هئو  ؛2012،  6)چانگیری محیطی  ، جهت (2019،  5؛ ون و  (، مدیریت سبز  2019،  7یو 

رهبری )2012،  8را یکسیت) و همکاران،  (،  آموزش2015دوبی   ،) ( و همکارانیدشتها  (،  2015،  نژاد 

وورلزیرساخت و  )داویدسون  زیست  ای ارتق  جهتدر  (  2001،  9ها  سازمانعملکرد  مهم  محیطی  ها 

محیطی کرد زیستمختلفی در بهبود عملهای  دهد که جنبهمیها نشان  . بررسی پژوهشقلمداد کردند

، ارائة  روهای محیطی و فرهنگی متفاوت است؛ ازاینبا توجه به تفاوتامر  که این    اندها دخیلسازمان

محیطی و همچنین شفافیت دربارة عوامل مؤثر در این  بهبود عملکرد زیست  مدلی بومی در راستای

 .  شوددرک می زمینه

اند.  ای برخوردار بودهان گستردهجمله وزارت ورزش و جوانان همواره از مخاطب های ورزشی ازسازمان

تأثیرگذاری سازمانکلیطوربه اجتماعی  ،  فرهنگی، سیاسی و  اقتصادی،  ابعاد  بر  جامعه  های ورزشی 

محیطی جامعه منظور بهبود وضعیت زیست هایی بههای ورزشی تالش سبب شده است تا امروزه سازمان

  هشدارهاییهای ورزشی  سازمان  امروزهسبب شده است تا    وعضمو(. این  368،  2010،  10)مالن   کنند

جمله اززیستی در رویدادهای ورزشی مهم ورزشی در سطح جهان  های محیطمنظور بهبود آموزش به  را

(، جام  2198،  2013،  12لندن )کیم   2012(، المپیک  477،  2017،  11قطر )هواجنه   2020جام جهانی  

فوتبال  جهان )دی  2010ی  المپیک  99،  2011،  13ث آفریقای جنوبی  )مول  2008(،  ،  2010،  14پکن 

امر مهم  این  وع بازگوکنندةضمو. این  ( انجام دهد2، 2006، 15آتن )تزیرالیس 2004( و المپیک 511

بوژمهرانی و رضوی .  محیطی تأثیرگذارند همواره بر بهبود مسائل زیست  های ورزشیاست که محیط

 
1. Dobay 

2. Roskoy 

3. Don 

4. Sawt 

5. Van & Neww 

6. Chan 

7. Ue & Heow 

8. Tecsira 

9. Davidson & Vorel 

10. Mallen 

11. Hayajneh 

12. Kim 

13. Death 

14. Mol 

15. Tziralis 
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وانان نقش  محیطی در ورزش، وزارت ورزش و جاند که برای توسعة فرهنگ زیست( اشاره کرده2015)

علمی  شواهد  نیاز است  محیطی در وزارت ورزش و جوانانمهمی دارد. در مسیر بهبود عملکرد زیست

محیطی در حالی است که شواهد علمی جامعی در حوزة توسعة عملکرد زیست ن  ای  مناسبی ایجاد شود؛

به  ورزش  سازمان خصوص  در  ازدر  ورزشی  ندارد.های  وجود  جوانان  و  ورزش  وزارت  این خأل   جمله 

های ورزشی محیطی در سازمانزیست  مسائلتوجه به    پژوهشی سبب شده است در مرحلة اول دغدغة

 عملکرد ابهامات اساسی در مسیر بهبود همچنین   وجود نداشته باشد وجمله وزارت ورزش و جوانان  از

سارانی  العات  طمجمله  های مختلفی ازر وزارت ورزش و جوانان ایجاد شود. در پژوهشمحیطی دزیست 

است و  وع اشاره شده ضبه این مو(  2018) شعبانی مقدمو  ، عیدی (، اختیاری2017یبی )ا(، غ 2016)

اززیست در سازمانهای عملکردی در حوزة محیطمشخص شده است که ضعف له  جمهای ورزشی 

ی است که وزارت ورزش و جوانان این در حال  های تابعه وجود دارد؛وزارت ورزش و جوانان و سازمان

در جامعه  ی  اه جوانان، مخاطبان گستردههای مربوط بود برخی جنبهعنوان متولی اصلی ورزش و بهببه

سترده  های گامور خود در سطح کشور سازمان  دادنانجام  دارد. از طرفی وزارت ورزش و جوانان برای

از ادارات   ای گستردهو فراوانی دارد که این امر سبب شده است وزارت ورزش و جوانان دارای شبکه 

فدراسیون همچنین  و  خود  هیئتتابعة  و  ورزشی  افزونهای  باشد.  ورزشی  برگزاری   این،برهای 

المللی همگی بازگوکنندة حجم  در سطوح ملی و بین  هارویدادهای ورزشی مختلف در تمامی رشته

ارت ورزش و  وز ده است  سبب ش  امر د در وزارت ورزش و جوانان است. این های موجوگستردة فعالیت

زارتخانه در توسعة  کارکردهای این واول    محیطی دو نقش بارز داشته باشد:جوانان دربارة مسائل زیست 

زیست  برنامهمفرهنگ  مدیریت  دوم  و  برنامهحیطی  این  منفی  اثرهای  کاهش  برای  خود  بر های  ها 

 زیست. محیط

 محیطی نیازمند شناخت مسائل زیست  به اهداف وزارت ورزش و جوانان دربارة شک دستیابی  بدون

برخورداری از مخاطبان    دلیلبههای ورزشی  محیطی است. سازمانعوامل بهبوددهندة عملکرد زیست

همواره   زیستگسترده  مسائل  بر  فراوانی  دارتأثیر  زیستمحیطی  عملکرد  توسعة  در  مند.  حیطی 

میسازمان ورزشی  تأ های  بر  تواند  بهثیرگذاری  باشد؛  داشته  خود  عملکرد  عبارتیمحیط  تأثیرات   ،

سازمانزیست  سبمیورزشی    های محیطی  زیستب  تواند  مسائل  به  توجه  این  پایداری  در  محیطی 

یری گای صوتی و آب و هوا و همچنین شکل ههای بسیار، ایجاد آلودگیایجاد زباله.  ها شودسازمان

محیط از  حفاظت  نامناسب  از فرهنگ  زیست زیست  مشکالت  سازمانجمله  در  ورزشی محیطی  های 
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ناظریکیانی)  اندوزارتخانه ایجاد شدهه این  های مربوط بواسطة برنامههستند که به ،  شهاب پورو    ، 

خوبی مشهود است. محیطی بهارت ورزش و جوانان به مسائل زیستجدی وز  یتوجهبی  (.3،  2019

وع ضمواین    دهندةنشان   وزارت ورزش و جوانان  داریپاة  و توسع  ستیزط یدفتر محجدی    نکردنفعالیت

،  . از طرفیکندمحیطی توجه جدی نمیمقولة توسعة زیست مهم است که وزارت ورزش و جوانان به  

پیشطرح  این وزارتخانه در حوزة محیط پهای  این زیست که  اافتاده در  ایجاد تغییرات جدی در  در 

.  اندحیطیممسائل زیست  ربارةجمله مشکالت موجود در وزارت ورزش و جوانان د، ازبودند  ناتوان  حوزه

ازجمله  ایجاد طرح آن   یورزش  ون ی فدراس  در هرانقراض  درحال   جانورانشدن  نمادهایی  فراموشی  و 

این   ها و وزارت ورزش و جوانان دربارةندادن اقدامات جدی از سوی فدراسیون انجام  حاضر ودرحال

  برهای تیم ملی فوتبال و ماندگارنبودن آن  ایرانی بر لباس  درج تصویر یوزپلنگ  همچنین  و  جانوران

محیطی  ها و اقدامات ابتدایی وزارت ورزش و جوانان در حوزة زیست، ازجمله طرحتیم ملی فوتبال  البسة

شک محیطی لحاظ شده است. بدونویکرد توجه نمادین به مسائل زیستتنها ردر این اقدامات،  است؛  

تواند تغییرات اساسی در  از سوی وزارت ورزش و جوانان نمی ها برنامهها و  شدن این چنین طرح لحاظ

اساسی در    یر رویةیدهد که تغوع نشان میضمحیطی این سازمان ایجاد کند. این موعملکرد زیست 

فعالیت توسعة  برای  جوانان  و  ورزش  زیستوزارت  است.  های  ضروری  که  شکمحیطی  نیست  ی 

تواند  می  وزارت ورزش و جوانان  ی طیمحستیعملکرد زبهبود در    ایجادکنندة بودن عوامل  نامشخص

محیطی دچار مشکالت  ین وزارتخانه دربارة توسعة عملکرد زیستهای موجود در اسبب شود فعالیت

 ی طیمحست یعملکرد زدر  بهبود    ایجاد   نبود دغدغه، دانش و آگاهی دربارة  ،عبارتیای شود؛ بهعمده

حاضر با    الت موجود در این سازمان سبب شده است تا پژوهش عنوان مشکبه  وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش   یطیمحست یعملکرد زبهبود در    ایجادکنندة عوامل  تفسیری    -هدف ارائة مدل ساختاری

جوانان   استو  این  حاضر  پژوهش  اصلی  سؤال  بنابراین،  شود؛  اجرا  و  ساختاری  طراحی  مدل    - که 

   ؟چگونه استوزارت ورزش و جوانان  یطیمحستیعملکرد ز بهبود در ندةنایجادکعوامل تفسیری 

 

 پژوهش روش
حاضر    پژوهشروش  د.  صورت میدانی انجام شکاربردی است که به  هایپژوهش   حاضر از نوع  پژوهش

 پژوهش  یآمار  ة. جامعدی اجرا شکم  صورت کیفی و  آمیخته بود که بهها  داده  یآورگرد  از نظر روش

وهش تجربه و  موضوع پژ که دربارة  بودند مدیریت ورزشی ةحوز خبرگانشامل در بخش کیفی حاضر 

د. این  اده ش گیری هدفمند استفاز روش نمونه  ها منظور شناسایی این نمونهآگاهی الزم را داشتند. به
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عنوان نمونه در بخش کیفی نفر به  14به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت    نگیری تا رسیدنمونه

یار از معیارهای مختلف  های بخش کیفی پژوهش یک یا چند معبرای انتخاب نمونه.  شدندمشخص  

از الزم  آگاهی  و  شغلی  تجربة  داشتن  مسائل  و  شامل  دربارة  دانش  داشتن  جوانان،  و  ورزش  زارت 

آماری در    ةهمچنین جامعاستفاده شد.    شدهمطالعهداشتن تحصیالت مرتبط با حوزة  محیطی،  زیست 

  پژوهش وزارت ورزش وجوانان بودند که به موضوع    و کارشناسان  مدیرانشامل    پژوهش ی  بخش کم 

شان مشخص و  های سازمانی، تجارب، پیشینة علمی و عملیساس پستااشراف داشتند. این افراد بر

  ند.خص شدمش  پژوهش  عنوان نمونةنفر به   58،  گیری دردسترسساس روش نمونهبرا.  انتخاب شدند

جوانان و همچنین تجارب و   ضمن بررسی تمامی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ومنظور،  بدین

ها  های ثانویه و برقراری ارتباط با نمونهنفر اولیه شناسایی شدند. پس از بررسی  70های آنان،  فعالیت

مشخص شدند.    پژوهش  عنوان نمونةنفر به  57میزان دانش و آگاهی آنان از موضوع پژوهش،  و بررسی  

حاضر همکاری کردند؛  پژوهش با  نفر   40، شپژوه های آوری پرسشنامهو جمعتوزیع ت پس از نهایدر

 .وتحلیل شدشده تجزیهپرسشنامة تکمیل   40، پژوهش ی  های بخش کم بنابراین، از میان پرسشنامه

ای بود که با توجه به  پژوهشگرساخته   ةپرسشنامو  ساختارمند  های نیمه مصاحبهشامل    پژوهشابزار  

  41کلی این پرسشنامه حاوی  طورین پرسشنامه به دو شکل طراحی شد. به، اپژوهشاهداف و روش  

شنامه در دو این پرس  پرداخت.میی  طیمحست یعملکرد زبر بهبود    مؤثرعوامل  بود که به بررسی    سؤال

های این  سؤالدر حالت اول    طراحی شد:  پژوهشدر    شده استفادههای آماری  حالت با توجه به روش

در    سازی ساختاری تفسیری طراحی شد؛ صورت مقایسة زوجی با توجه به الگوی مدلپرسشنامه به

دوم   به  هایسؤال حالت  توجه  با  پرسشنامه  شد  این  تنظیم  ساختاری  معادالت  ها  سؤال که    روش 

هفت    هایبا استفاده از نظر  شنامهپرسدو    نیا  ییمحتوا  ییرواارزشی لیکرت بود.  صورت طیف پنج به

شد  دانشگاه استاد   پابررسی  ن  نیا  ییای.  محاسب  زیپرسشنامه  از  استفاده  برای کرونباخ    یآلفا  ةبا 

معادالت ساختاری برابر   امةو برای پرسشن  83/0  برابر باسازی ساختاری تفسیری  پرسشنامة روش مدل

سازی ساختاری های آماری مدلاز روش  پژوهش های  وتحلیل دادهتجزیهبرای    دست آمد. به  80/0  با

ش تفسیر استفاده  ساختاری  معادالت  و  براید.  ی  کیفی  وتجزیه  همچنین  بخش  از   پژوهش تحلیل 
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کافزار  نرم شد.  1. یا.ید.ویمکس  تجز  یتمام استفاده  در    پژوهش  یکم   یهاداده  لی تحلوهیروند 

   انجام گرفت.نسخة سه  3. اس.ال.پی  و 20نسخة  2.اس.اس.پی.اس یافزارهانرم

 

 نتایج 

 نشان داده شده است. پژوهشهای های توصیفی مربوط به نمونهیافته  شمارة یکجدول در 
 

 پژوهشهای توصیفی یافته  – 1جدول 
Table 1 - Descriptive Findings of the Research 

 شناختی های جمعیتویژگی
Demographic Characteristics 

 هاگروه
Groups 

Frequency Percentage 

 پژوهش بخش کیفی 

Qualitative Part 

of Research 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Male 

11 78.6 

 زن 

Female 
3 21.6 

 سطح تحصیالت 
Level of 

Educatio 

 دکتری
Ph.D. 

10 71.4 

 ارشد کارشناسی

Masters 
4 28.6 

 پژوهش ی بخش کم 

Quantitative Part 

of the Research 

 جنسیت

Gender 

 مرد
Male 

30 75 

 زن 
Female 

10 25 

 تحصیالت سطح 
Level of 

Educatio 

 دکتری

Ph.D. 
21 52.5 

 ارشد کارشناسی
Masters 

14 35 

 کارشناسی 
Expert 

5 12.5 

 

 
1. Maxqda 

2. SPSS 

3. PLS 
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 4/21مرد و  درصد    6/78شامل    پژوهشهای بخش کیفی  نشان داد که نمونه  پژوهش نتایج توصیفی  

  .درصد بیشترین تعداد بودند   71/ 4افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با  د. همچنین  زن بودن   درصد

درصد از    75نشان داد که  ی  در بخش کم   پژوهش  وصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونةنتایج ت

  پژوهش های توصیفی  نتایج یافتههمچنین  .  درصد زنان بودند  25مردان و    پژوهش در    کنندگانشرکت

درصد بیشترین    5/52، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با  پژوهشهای نشان داد که از میان نمونه

محیطی در وزارت ورزش و جوانان از  بر بهبود عملکرد زیست  مؤثرشناسایی عوامل  برای  .  تعداد بودند

از انجامد.  روش کیفی و اجرای مصاحبه استفاده ش از ها، ویژگیکدگذاریشدن  پس  های مستخرج 

 ارائه شده است. پژوهش نتایج بخش کیفی  شمارة دو  جدول  در .بندی شدها مشخص و جمعمصاحبه
 

 چهارم( )مصاحبة  هامصاحبه ای از کدگذاری اولیةنمونه -2جدول  
Table 2 - Sample of the Initial Coding of the Interviews (Fourth Interview) 

 ردیف  عبارت معنایی  کدهای اولیه 

زیستبدون جذب متخصصان  بهمحیطی میشک عملکرد  از هر  باید  به دور  و  واقعی  صورت 

فعالیت بررسیگونه  همین  شود.  بررسی  شعارگونه  واسطة  بهها  های 

های مختلف وزارت ورزش  تواند سبب شود بخششده میهای اعمالنظارت

محیطی متعهد کنند. از طرفی  و جوانان خود را برای توسعة عملکرد زیست

انجام برای  متخصصانی  وزارتخانه  این  در  است  حتی  نیاز  و  ارزیابی  دادن 

سابقة طوالنی    کار گرفته شوند؛ چراکه این وزارتخانهاجرای سایر موارد به

محیطی ندارد و قبول کنیم که مهارت و دانش کافی  در زمینة مسائل زیست

 در این زمینه وجود ندارد.

1 

  یهاتینظارت بر فعال  یارتقا

شده  یزی ربرنامه یطیمحستیز

 در سازمان 

2 

  ی مال یهاو پاداش زی جوا جادیا

  ة حوز  نفعاال  برای

 در سازمان ی طیمحستیز

بهبه وزارتخانه  این  در  رقابتی  فضای  ایجاد  مهم،  مسئلة  منظور  عنوان یک 
توان از ارائة جوایز نقدی در پاسخ  می  مثالا بهبود عملکرد محیطی مهم است؛  

های فعال  محیطی استفاده کرد. یا معرفی افراد و گروههای زیستبه تالش
جوانان در جهت  تواند فضای رقابتی را در وزارت ورزش و  در این حوزه می

زیست عملکرد  نیز  افزایش  وزارتخانه  نماند  ناگفته  کند.  ایجاد  محیطی 
ایجاد کند؛  می این خصوص  انگیزشی در  بهبود پوشش گیاهی    مثالا تواند 

درحال نظرم  به  )که  جوانان  و  ورزش  ندارد(  وزارت  بدی  وضعیت  حاضر 
عملکرد  می بهبود  جهت  در  کارکنان  برای  انگیزشی  نیروی  تواند 

 محیطی ایجاد کند. زیست

3 

سازمان با   ة کارکنان نمون  یمعرف

  یطیمحستیتوجه به عملکرد ز 

 آنان 

4 

سبز سازمان با   یفضا بهبود

 یاهی پوشش گ
5 
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 ها )مصاحبة چهارم( ای از کدگذاری اولیة مصاحبهنمونه -2جدول ادامة 
Table 2 - Sample of the Initial Coding of the Interviews (Fourth Interview) 

 ردیف  عبارت معنایی  کدهای اولیه 

  ی قانون  یهادستورالعمل جادیا

بهبود عملکرد   منظور به

 در سازمان  یطیمحستیز

زیست عملکرد  بهبود  جهت  در  کلیدی  و  مهم  موارد  از  در  یکی  محیطی 

بهسازمان اگر  قانون  است.  قانونی  مسائل  را  ها،  خود  حمایت  از  صراحت 

اعالم کند، میعملکرد زیست را در جهت  تواند جریان سازندهمحیطی  ای 

های قانونی و  محیطی ایجاد کند. وقتی دستورالعملبهبود عملکرد زیست

عملکرد   که  است  طبیعی  ندارد،  وجود  باره  این  در  شفافی  قوانین 

محیطی موضوعی مهم در وزارت ورزش و جوانان تلقی نخواهد شد.  زیست

اند. ارزیابی در سازمان ایجاد  موارد مثل یک زنجیره به هم متصل   همة این

های حقوقی و قانونی  شود، قوانین وجود داشته باشد و درنهایت دستورالعمل

خاطر  توان یک کارمند یا بخش را بهمشخص باشد؛ آن وقت است که می

از مسائل زیستتخطی از قانون و حمایت بازخواست کرد.  نکردن  محیطی 

برخورد قاطع با متخلفان زمانی مهم و کارآمد است    ایجاد   ل تنبیه از مسائ 

به نیز  دنبال آن در وزارت ورزش و جوانان وجود داشته  که مسائل قانونی 

 باشد. 

6 

شفاف در مسائل   ن یقوان  جادیا

 در سازمان  یطیمحستیز
7 

متخلف  افراد قاطع با   برخورد

 در سازمان  یطیمحستیز
8 

از    یبانک اطالعات  جادیا

ها، دانش و تجارب  مهارت

 ست یزطیمح ةکارکنان در حوز 

 

ها،  برای مثال آیا در وزارت ورزش و جوانان بانک اطالعات دربارة ظرفیت

محیطی  های موجود در حوزة زیستها و ضعفطورکلی قوتها و بهتوانمندی

به دارد؟  ایجاد  وجود  الزمة  بانک  این  نه!  حتم  عملکرد  طور  در  بهبود 

 محیطی است. زیست

9 
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 ها )مصاحبة چهارم( ای از کدگذاری اولیة مصاحبهنمونه -2جدول ادامة 
Table 2 - Sample of the Initial Coding of the Interviews (Fourth Interview) 

 ردیف  عبارت معنایی  کدهای اولیه 

  یهاتهیها و کمکارگروه جادیا

  منظور بهدر سازمان   یتخصص

 یطیمحستیعملکرد ز ی ارتقا

 

زیست عملکرد  توسعة  مشکالت  برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  محیطی 

مسائل   توسعة  برای  صوری  را  بخش  یک  اینکه  داریم.  نیز  مدیریتی 

محیطی ایجاد کنیم و مدتی بعد آن را تعطیل کنیم که اتفاقی رخ  زیست

ها را با نام حیوانات  آید زمانی برخی فدراسیونیادم می  مثالانداده است! یا  

دانم، اما تأثیرگذار  ها را خوب میمنقرض لقب داده بودند. این فعالیتدرحال

نیست. چرا تأثیرگذار نیست؟ چون برآمده از یک کمیته یا تشکیالت مدون  

به   این سازمان  نظرم  به  نیست.  و جوانان  ورزش  وزارت  در  و ساختارمند 

صورت  به  صرفاا ها )نه  ها و کمیتهایت ساختاری در قالب ایجاد کارگروهحم

ها نظارت  ها و کمیتهصورت عملی( نیاز دارد. بر این کارگروهصوری بلکه به

ساختار را    های اینگیریها ایده و فعالیت طلب کنیم. تصمیم شود و از این

از نوع  فردی به گروهی تبدیل کنیم. توان وزارت ورزش و جوانان در حوزة  

براساس  زیست و  کنیم  مشخص  شفافانه  را  کمیتهمحیطی  این  در  ها  آن 

محیطی وزارت ورزش و جوانان را مشخص کنیم. این امر  های زیستاولویت

محیطی نیاز دارد. با مشکالتی  شک به مدیری متعهد به مسائل زیستبدون

نظرم مدیران این  که وزارت ورزش و جوانان در حوزه به  های دیگر دارد، 

د باشند. این تعهد ذهنی  محیطی متعه باید اول به مسائل زیستسازمان می

آن تعهد  این  داشتن  برای  است.  عملی  بلکه  و  نیست؛  مسائل  به  باید  ها 

ها اشراف داشته  محیطی در سازمانالمللی زیستاستانداردهای ملی و بین

باشند. باید از قوانین و مقررات موجود در این حوزه شناخت کافی داشته  

 باشند.

10 

  یهایریگمیتصم جادیا

  یهابرنامهبارة در  یمشارکت

 در سازمان  یطیمحستیز

 

11 

ارشد    رانیکامل مد  تعهد

  نیها و قوان استی سازمان به س

مسائل   بارةدر یللالمنیب 

 یطیمحستیز

12 

 

برای  .  ستخراج عوامل و بررسی فراوانی هریک از عوامل پرداخته شدکدهای اولیه به ا  پس از بررسی

در جدول  استفاده شد.    1شده از روش آنتروپی شانونای استخراج یک از کدهبررسی ضریب اهمیت هر

شده، مقدار آنتروپی و ضریب اهمیت  ای محوری، فراوانی کدهای استخراجهسه نتایج کدگذاری  شمارة

 .  نشان داده شده استشده کدهای استخراج 
 

 
1. Shannon Entropy 
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روپی و ضریب اهمیت  شده، مقدار آنتاستخراجوری، فراوانی کدهای های محهای کدگذارییافته -3جدول 

   شدهکدهای استخراج
Table 3- Findings of Axial Coding, Frequency of Extracted Codes, Entropy Value 

and Significance Coefficient of Extracted Codes 

 فراوانی عوامل 
مقدار 

 آنتروپی

ضریب 

 اهمیت 

های  زیرساخت

 فنی

در وزارت ورزش و   شده استفاده  یهایتکنولوژ یارتقا

 جوانان 
9 548297/0 061319/0 

عملکرد    در  بهبود  بارة در  یفن  یهاییراهنما  جادیا

 در سازمان  یطیمحستیز
10 718273/0 080328/0 

  ی هاتیفعال  ی ارتقا  ربارة د   یفن  یهارساختی ز  یارتقا

 یطیمحستیز
12 903226/0 101013/0 

 069883/0 624870/0 9 و امکانات سازمان   زات یتجه وبینواقص و ع  رفع

 079387/0 709858/0 10 ی سازمان  یپسماندها ت یر یمد  بارةدر  یزی ربرنامه

 079387/0 709858/0 10 در سازمان  ی بر مصرف انرژ  تی ری و مد نظارت

بسترهای  

 مدیریتی

از مسائل   تی حما برای   یمنابع مال جادیا

 یطیمحستیز
10 794847/0 088892/0 

در سازمان   یتخصص یهاتهیها و کمکارگروه جادیا

 ی طیمحستیعملکرد ز یارتقا منظور به
9 620087/0 069348/0 

ها و  استیارشد سازمان به س  رانیکامل مد  تعهد

 یطیمح ستیمسائل ز بارةدر  یلالملنیب  ن یقوان 
8 344736/0 038554/0 

 یطیحم ستیز  یهاتینظارت بر فعال  یارتقا

 شده در سازمان یزی ربرنامه
9 538103/0 060179/0 

  ی هابرنامه  بارةدر  یمشارکت یهایریگمیتصم جادیا

 در سازمان  یطیمحستیز
10 718273/0 080328/0 
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شده، مقدار آنتروپی و ضریب استخراجهای محوری، فراوانی کدهای های کدگذارییافته -3جدول ادامة 

   شده اهمیت کدهای استخراج
Table 3- Findings of Axial Coding, Frequency of Extracted Codes, Entropy Value 

and Significance Coefficient of Extracted Codes 

 فراوانی عوامل 
مقدار 

 آنتروپی

ضریب 

 اهمیت 
 عوامل 

بسترهای  

 مدیریتی

حوز  یهاتیاولو   تیشفاف در  مسائل    ةسازمان 

 یطیمحستیز
11 808044/0 090368/0 

 101013/0 903226/0 12 در سازمان  یتیر یثبات مد  یارتقا

ب   یارتقا سازمان  یالمللنیروابط  برای  تراز  هم  یهابا 

 یطیمح ستیمشترک ز یاه تیفعال دادنانجام
9 525590/0 087908/0 

آگاه  توجه دانش،  ارزش  ،یبه  و  افراد    یاهمهارت 

 ی کارگمارهدر زمان جذب و ب  ستیزطیمح بارةدر
13 757382/0 126676/0 

 منابع انسانی 

مد  و  کارکنان  بهبود    برایسازمان    ن رایآموزش 

 ی طیمحستیز  یهاتیفعال
12 625933/0 104690/0 

حوز  جذب در  فعال  در    ستیزطیمح  ةمتخصصان 

 سازمان 
14 916423/0 153276/0 

آگاهمهارت  یاب ی ارز و  مسائل  از  کارکنان    یها 

 صورت منظم و مدون به یطیمحستیز
8 260522/0 043574/0 

خبره    استفاده مدرسان  مسائل    منظور بهاز  آموزش 

 در سازمان  یطیحم ستیز
12 627690/0 104984/0 

 منابع انسانی 

اطالعات  جادیا مهارت  یبانک  تجارب  از  و  دانش  ها، 

 087981/0 526028/0 10 ست یزطیمح ةکارکنان در حوز 

  ی هاتیفعال  ی بررس  برایخبره    ابان ی ارز  ی کارگمارهب 

 128102/0 765908/0 13 در سازمان  یطیمحستیز
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شده، مقدار آنتروپی و ضریب کدهای استخراجهای محوری، فراوانی  های کدگذارییافته -3جدول ادامة 

   شده اهمیت کدهای استخراج
Table 3- Findings of Axial Coding, Frequency of Extracted Codes, Entropy Value 

and Significance Coefficient of Extracted Codes 

 فراوانی عوامل 
مقدار 

 آنتروپی

ضریب 

 اهمیت 
 عوامل 

گیری  جهت

 محیطیزیست

فعال  ران ی مد  تیحما  از  سازمان    ی هاتیارشد 

 یطیحم ستیز
13 746661/0 124883/0 

سازمان    جادیا مختلف  ارکان  در    منظور بهدغدغه 

 یطیمحستیعملکرد ز ی ارتقا
8 226755/0 037926/0 

برنامهکردن  مکتوب و    ی طیمحستی ز  یهااهداف 

 خانه ارکان مختلف وزارت ی سازمان در تمام
9 669168/0 084084/0 

سازمان    یهابخش  ن یب   یرقابت  یفضا  جادیا مختلف 

فعال  کردن شرویپ  منظور به در    ی هاتیآنان 

 یطیمحستیز

11 925124/0 112551/0 

سازمان   جادیا فعال  ی پست  به    ی هاتیمربوط 

 خانه در وزارت یطیمحستیز
10 776911/0 097622/0 

  جاد ی ابرای    ی و سازمان   یبخشنیب   یهایهمکار  جادیا

 ست یز طیمح ةاهداف مشترک در حوز
12 994654/0 124982/0 

های  حمایت

 قانونی 

عملکرد  برای    یقانون   یاه دستورالعمل  جادیا بهبود 

 در سازمان  یطیمحستیز
9 632379/0 079461/0 

راستا  نیقوان   یبرخکردن  منعطف در  مقررات    ی و 

حما  فعال  ی قانون   یهاتیبهبود    ی هاتیاز 

 در سازمان  یطیمحستیز

10 850121/0 106821/0 

ز   نی قوان   جادیا مسائل  در  در    یطیمحستیشفاف 

 سازمان 
8 523980 065840/0 

با   برخورد ز   افراد  قاطع  در    یطیمحستیمتخلف 

 سازمان 
11 886910/0 111444/0 

نیروهای  

 انگیزشی 

پاداش  زیجوا   جادیا ة  حوز  ن فعاال  برای  یمال  یهاو 

 در سازمان  یطیمحستیز
9 748308/0 094028/0 

فعال  توجه ارز  یطیمحستیز   ی هاتیبه    ی هایاب ی در 

 افراد   یپست سازمان  یمربوط به ارتقا
9 517393/0 065013/0 
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شده، مقدار آنتروپی و ضریب فراوانی کدهای استخراجهای محوری، های کدگذارییافته -3جدول ادامة 

   شده اهمیت کدهای استخراج
Table 3- Findings of Axial Coding, Frequency of Extracted Codes, Entropy Value 

and Significance Coefficient of Extracted Codes 

 فراوانی عوامل 
مقدار 

 آنتروپی

ضریب 

 اهمیت 
 عوامل 

نیروهای  

 انگیزشی 

نمون   یمعرف عملکرد  ة  کارکنان  به  توجه  با  سازمان 

 آنان  یطیمحستیز
8 319555/0 040153/0 

مد  یاطالعات  ی هاسامانه  جادیا بارة  در  یتی ر یو 

کارکنان و توجه به آن در    ی طیمحستیز  ی هاتیفعال

 ی سازمان  یهایریگم یتصم

14 971840/0 155311/0 

 123566/0 773203/0 13 یاه یسبز سازمان با پوشش گ یفضا بهبود

 سازی فرهنگ

مز  د یفوا از    یآگاه  ی ارتقا عملکرد    یها تی و 

 در سازمان  یطیمحستیز
13 766535/0 122501/0 

سو  یهاتیفعال  دادنانجام از  ارشد    رانیمد  یمنظم 

 یطیمحستیبهبود عملکرد ز   یسازمان در راستا
10 548404/0 087641/0 

شهروند  بهبود مسائل    بارةدر   یسازمان   یرفتار 

 در سازمان  یطیمحستیز
9 445752/0 071236/0 

ها  تی فعالبارة  در  ی مطالب علم  ی محتوای  و ارتقا  دیتول

 ی طیمحستیز  یهاو برنامه
8 355600/0 056829/0 

  در  ی جیو ترو یفرهنگ ی هاشی ها و همادوره یبرگزار

 در سازمان  ست یز طیمح زمینة
8 054831/0 343100/0 

 

های  زیرساختعامل  ه  هفت دستشده در قالب  شناسایی  عوامل،  پژوهشمطابق با نتایج بخش کیفی  

یک(  فنی شمارة  مدیریتی )عامل  بسترهای  شمارة   ،  انسانی( دو  )عامل  منابع  شمارة   ،  ،  (سه  )عامل 

، نیروهای انگیزشی  ( پنج  )عامل شمارة  های قانونی ، حمایت(چهار  )عامل شمارة  گیری محیطیجهت 

  نگارشتسهیل در    برای.  بندی شدند دسته  (هفت  )عامل شمارة  سازیو فرهنگ(  )عامل شمارة شش

دهی به  منظور ساختاربه  جای درج نام عوامل استفاده شد.به  یک از عواملشمارة هردرج  از    ،جدول

نتایج    چهار شمارة  جدول  در  د.  تفسیری استفاده شسازی ساختاری  ، از روش مدلشدهشناسایی  عوامل

 .ارائه شده است عواملهای  ها و اشتراک ها، ورودیمربوط به خروجی
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 شدههای عوامل شناساییها و اشتراکها، ورودیخروجی  -4جدول 
Table 4- Outputs, Inputs and Subscriptions of Identified Agents 

 تکرار
Repetition 

 عامل
Factor 

 خروجی  
Output 

 ورودی 
Input 

 اشتراک
Subscription 

 سطح
Level 

1 5 1-3-4-5-6-7 1-3-5 5-3-1 1 

1 4 2-3-4-5-6-7 2-3-4-5 5-4-3-2 1 

1 2 1-2-3-4-5-7 1-2-5 5-2-1 1 

2 7 1-3-6-7 1-3-7 7-3-1 2 

2 6 1-3-6-7 1-3-7 7-3-1 2 

3 3 3-1 3-1 3-1 3 

4 1 1 1 1 4 

  

سازی ساختاری تفسیری  شده مطابق با نتایج روش مدلشکل شمارة یک، مدل ساختاری مشخص در 

 . نشان داده شده است

 
 پژوهشتفسیری  -مدل ساختاری -1شکل 

Figure 1- Structural-Interpretive Model of Research 

 

های  شاخص  باابتدا    ،رود؛ ازایناز معادالت ساختاری انجام ش  ،یدر بخش کم   عواملبررسی این    برای

این  نتایج  پرداخته شد.    پژوهشهای  بودن توزیع دادهبه بررسی وضعیت طبیعی  چولگی و کشیدگی
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بود که این امر سبب شد    -3+ و  3و کشیدگی خارج از دامنة  ها نشان داد که میزان چولگی  شاخص

 پژوهش های  وتحلیل دادهبرای تجزیه حاضر غیرطبیعی مشخص شود؛ بنابراین    پژوهش های  ادهتوزیع د

   .حاضر از آمار ناپارامتری استفاده شد

اندازهشکل میزان ضرایبهای شمارة دو و شمارة سه مدل  را نشان   پژوهش تی   داریمعنا  گیری و 

 د. ن دهمی

 

 
گیری پژوهش مدل اندازه -2شکل   

Figure 2 - Research Measurement Model 

 

شناسایی عوامل  میان  که  شد  مشخص  دو  شمارة  شکل  با  عوامل  مطابق  با  سطح  یک  در  شده 

روابط از بررسی   بودن اینباالتر خود روابطی وجود دارد. برای بررسی معنادارشده در سطح  شناسایی

 در شکل شمارة سه این مدل نشان داده شده است.  در حال ضرایب تی استفاده شد.   مدل پژوهش
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 پژوهش تی اریمعناد ضرایب -3شکل 

Figure 3- Significance Coefficients of Research 
 

ارائه شده  پژوهش مدل داری تی گیری و ضرایب معنا های اندازهمدلبندی جمعشمارة پنج جدول در 

 است.
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 پژوهشمدل نتایج آماری  خالصة  -5جدول 
Table 5 - Summary of Statistical Results of the Research Model 

 ثیرتأ
Influence 

 تی
T 

 روابط 
Relationships 

 سطوح 
Level 

0.405 3.42 
بسترهای مدیریتی بر نیروهای  

 انگیزشی 

روابط بین عوامل سطح اول و  

 سطح دوم 

 سازی بسترهای مدیریتی بر فرهنگ 7.92 0.615

0.271 3.85 
حمایت های قانونی بر نیروهای  

 انگیزشی 

 سازی های قانونی بر فرهنگحمایت 3.59 0.215

0.307 3.42 
گیری محیطی بر نیروهای  جهت

 انگیزشی 

 سازی گیری محیطی بر فرهنگجهت 2.94 0.168

روابط بین عوامل سطح دوم و   سازی بر منابع انسانی فرهنگ 0.617 0.526

 نیروهای انگیزشی بر منابع انسانی  5.230 0.441 سطح سوم 

 های فنی منابع انسانی بر زیرساخت 71.426 0.922
روابط بین عوامل سطح سوم و  

 سطح چهارم 

 

،  96/1دلیل برخورداری از میزان تی بیشتر از  به  پژوهشکه تمامی روابط مدل  نشان داد    پژوهش   جینتا

به های برازش مربوط  حاضر از شاخص   پژوهشنظور بررسی بزارش مدل  مدارای تأثیر معنادارند. به

 د. شاستفاده  .اس.ال.پی  کرد یروش معادالت ساختاری با رو
 

 گیریبحث و نتیجه 

توجه وعات مهم ضی از موعنوان یکمحیطی بهزیستبه ارتقای عملکرد  های مختلفسازماندر امروزه 

وزارت ورزش و جوانان محیطی در  در مسیر بهبود عملکرد زیست  نشان داد که  پژوهش نتایج   شود.می

است   زیرساختنیاز  عامل  بستهفت  فنی،  انسانی، جهتهای  منابع  مدیریتی،  گیری محیطی،  رهای 

و  های  حمایت انگیزشی  نیروهای  شودفرهنگقانونی،  بررسی  شناسایی.  سازی  عوامل  شده  ماهیت 

.  اندهای مختلف و متنوعی دخیلمحیطی جنبه ارتقا و بهبود عملکرد زیست   کند که برایمشخص می

ش  مسئلهاین   ماهیسبب  با  و  متفاوت  عوامل  است  شوندده  این خصوص مشخص  در  گوناگونی  .  ت 

نیازمند توجه    محیطیخود دریافتند که بهبود عملکرد زیست  پژوهش   در   (2017)  همکاران  و   ایگباوبوا
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نظر به.  کندوط به این حوزه را ضروری میهای مربریزیبرنامه  مسئلهکه این    به عوامل مختلفی است

ست تا در مسیر ده اها سبب شاز به فعالیت تمامی ارکان سازمانحیطی و نیمیسترسد ماهیت زمی

. شناسایی شوند   و جوانان، عوامل مختلف و متنوعیمحیطی در وزارت ورزش  بهبود عملکرد زیست

های جامع را اجرایی  ریزیمحیطی نیاز دارند برنامهتوسعة عملکرد زیست   در جهتهای ورزشی  سازمان

خوبی شده بهرسد تعدد عوامل شناسایینظر میغییرات محسوسی را ایجاد کنند. بهتا بتوانند ت  کنند

ییرات اساسی در عنوان متولی ورزش در ایران تغد برای اینکه وزارت ورزش و جوانان بهدهنشان می

و مناسب را دنبال کند؛  ، نیاز دارد فرایندهای استاندارد  محیطی خود ایجاد کندسطح عملکردی زیست 

فعالیتعبارتیبه به  پرداختن  وزارتخانه میهای  ،  این  در  و گذرا  باعث کوچک  رفتار  تواند  های  ایجاد 

 .شعارگونه در حوزة زیست محیطی شود

کرد حاضر    پژوهش چنین  هم حمایت  مشخص  عامل  سه  جهتکه  قانونی،  و  های  محیطی  گیری 

گیری و گسترش سایر عوامل  زیربنایی نقش مهم و کلیدی در شکلعنوان عوامل  بسترهای مدیریتی به

با توجه  ، عبارتیند داشت؛ بهجوانان خواهمحیطی در وزارت ورزش و و درنتیجه بهبود عملکرد زیست

گیری  های قانونی، جهتها دربارة سه عامل حمایتریزی سازماند که برنامهمشخص ش  پژوهش به مدل  

انگیزشی،  سازی، نیروهای  ضمن بهبود وضعیت عوامل فرهنگتواند  می  یطی و بسترهای مدیریتی مح

زیرساخت و  انسانی  فنی،  منابع  براشرایطهای  را  زیستی  عملکرد  بهبود  کند ی  فراهم  در  .  محیطی 

و همکاران   کینویر،  (2012)  وانگر  کهطوری بههای مختلفی به این مسئله اشاره شده است؛  پژوهش

  در جهتانی را  جمله مدیریت منابع انسهای انسانی از( برخی جنبه2016برگ )  رد  و ون  (2013)

مسائل مربوط به منابع    که توجه بهشاره کردند  . آنان امحیطی مهم قلمداد کردندبهبود عملکرد زیست

توان گفت  ها منجر شود؛ بنابراین، میمحیطی سازمانواند به بهبود وضعیت عملکرد زیستتانسانی می

و   (2013و همکاران )  کینویر،  (2012)  وانگر  هاینتایج پژوهش حاضر در این باره با نتایج پژوهش

کلی در سیستم طوررسد در وزارت ورزش و جوانان و بهنظر میی ندارد. بههمخوان  (2016برگ )  در  ون

محیطی وجود مدیریتی و فرهنگی بسیاری دربارة مسائل زیستورزش کشور ایران، مشکالت قانونی،  

فقدان نگرش مدیریت به مسدارد. ضعف   قوانین شفاف و جامع،  نبود  نبود  ائل زیستدر  محیطی و 

سانی، انگیزشی،  سایر ابعاد انمحیطی سبب شده است  مایل به بهبود عملکرد زیستتنبود  یری و  گجهت 

مشکالت در عوامل  وجود    ،عبارتیای مشخص نشوند؛ بهعنوان عوامل کلیدی و زمینهفنی و فرهنگی به

محیطی روند توسعة عملکرد زیستمحیطی و بسترهای مدیریتی سبب شده است  گیری  قانونی، جهت

های توسعة ها و ضرورتکه در این شرایط منابع انسانی جزو اولویترو باشد  اطرات جدی روبهبا مخ
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زیست وعملکرد  در  نیستمحیطی  جوانان  و  ورزش  است  زارت  شده  سبب  مسئله  این  انی  ناهمخو. 

(  2016برگ )  در  و ون   (2013ن )و همکارا   کینویر،  (2012)  وانگر   های ر با نتایج پژوهشضپژوهش حا

هم و اساسی  های قانونی نقش مجنبهکه برخی   بیان کردند  (2019ون و نیو )   ، از طرفیمشاهده شود.  

که    نیز ذکر کردند   (2017)  ( و سَوت2010دون )د.  نها دارمحیطی سازماندر پیشبرد اهداف زیست

را  زیست ناچار وضعیت  ها بهشود سازمانفشار قوانین و مقررات سبب می ارتقا دهند؛  محیطی خود 

ون و   و   (2017)  سَوت  (،2010ن )دو   های پژوهش حاضر با نتایج   پژوهشنتایج  توان گفت  رو، میازاین 

 واسطة های قانونی بهکه حمایت  است ذکر شود  الزم  مسئلهدر تفسیر این  .  ی داردهمخوان(  2019نیو )

ن وزارت ورزش و جواناشوند  محیطی سبب میمسائل زیست  ا دربارةهتی سازمانبهبود چارچوب مقررا

برای را  مناسبی  فعالیت  بستر  برنابهبود  و  زیستریزیمهها  مسائل  دربارة  آورد؛  ها  فراهم  محیطی 

منظور انونی در وزارت ورزش و جوانان به و ق  چارچوب حقوقی  های قانونی سبب ایجاد، حمایتعبارتیبه

 . دنشوآن در این سازمان می ارتقایمحیطی و توجه به ئلة زیست مسگرفتن جدی

( همکاران  و  کردند  (2012چان  جهت  ذکر  به که  محیطی  ارزش گیری  ایجاد  در  واسطة  کالن  های 

نیز بیان   (2019یو و هئو ).  شودمحیطی هموار  شود تمسیر توجه به مسائل زیست ها سبب میسازمان

منظور توجه به مسائل  شود رویکرد مناسبی در سازمان بهگیری محیطی سبب میکه جهت  کردند 

گیری محیطی سبب جهت  است ذکر شود کهالزم    مسئله. در تفسیر این  محیطی ایجاد شودزیست 

زیست مسائل  توسعة  برای  سازمان  در  اولیه  دغدغة  طرفی   . شودمیمحیطی  ارتقای  گیری جهت  ،از 

از فعالیتمحیطی سبب می ارشد  این    . ها حمایت کنندمحیطی در سازمانهای زیستشود مدیران 

گیری محیطی ، جهترو؛ ازاین شودزیست میهای مربوط به محیطارتقای کیفیت فعالیت  موجب  مسئله

ایجاد دغدغه دربارة مسائل زیستبه ارشد و همچنینمحیطی، کسب حمایت  واسطة  ایجاد    مدیران 

به سازمان  در  رقابتی  فعالیت  منظورفضای  زیست ارتقای  بهبود  می  موجبمحیطی  های  مسیر  شود 

 محیطی زمینة اولیه گیری زیست هموار شود. جهت محیطی در وزارت ورزش و جوانان  عملکرد زیست 

تالش  را زیستبرای  مسائل  زمینة  در  فرهنگی  و  انگیزشی  اهای  میمحیطی  بهیجاد    ، عبارتیکند؛ 

زیستجهت  و جوانان در  محیطی دغدغة گیری  وزارت ورزش  زیستاولیه در  را  بارة مسائل  محیطی 

می ازاینایجاد  جهتکند؛  زیسترو،  بهمگیری  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  عامل    عنوانحیطی  یک 

توان  کلی میصورت به   .در وزارت ورزش و جوانان صورت گیرهای بعدی دشود تالشزیربنایی سبب می

های تخصصی ویژة ورزش ش کشور ناشی از فقدان دستورالعملمشکالت قانونی موجود در ورزگفت  
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ست در  زیمحیطی، نبود نگرش و دغدغة مدیریتی دربارة مسئلة محیطیستعملکرد ز  توسعة  جهتدر  

، سبب شده است این وزارتخانههای مدیریتی و فضای رقابتی در  وزارت ورزش و جوانان و نبود حمایت

ازج عوامل  حمایتمبرخی  مدیریتی،  بسترهای  عوامل  جهتله  و  قانونی  زیست های  محیطی گیری 

 یت وزارت ورزش و جوانان مشخص شوند.عنوان عوامل کلیدی مطابق با وضعبه

یطی محبیان کردند مسائل مدیریتی نقش مهمی در بهبود عملکرد زیست  ( 2012)  و همکاران  رایکسیت

همکاران  دارند. و  و  2015)  دوبی  ماهونی(  و  نقش  2015)  وینر  مناسب  رهبری  که  کردند  اشاره   )

بسترهای   است ذکر شود که  محیطی دارد. در تفسیر این مسئله الزمعملکرد زیست   بهبودای در  عمده

می سبب  سمدیریتی  مشوند  و  ازماندهی  بهبود  برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  ارتقای ناسبی 

به شناخت سازمان  هبود وضعیت بسترهای مدیریتی از طرفی ب محیطی ایجاد شود.های زیستفعالیت

  ی سطح کیفی و کم ی شود و این مسئله سبب ارتقامیمنجر  محیطی  در حوزة زیست  از اهداف خود

تلف  مخ  شناخت ارکانشود  بسترهای مدیریتی سبب می  ،عبارتی شود؛ بهمحیطی میهای زیستفعالیت

محیطی افزایش یابد و بستری برای فعالیت کارکنان در این زمینه  سازمان از اصول و اهداف زیست

ی مربوط به ها و اجزاها، برنامهواسطة سازماندهی فعالیت، بسترهای مدیریتی بهروایجاد شود؛ ازاین

   شوند.منجر می  خانهرتمحیطی این وزایست در وزارت ورزش و جوانان به ارتقای عملکرد زیست زمحیط

عوامل شناسایی  نتایج  اگرچه بین  در  داد که  نشان  عوامل حمایتپژوهش حاضر  قانونی،  شده،  های 

ایجاد و تقویت سایر عوامل  عنوان عوامل زیربنایی سبب  گیری محیطی و بسترهای مدیریتی بهجهت

وزارت ورزش    ، در فضای کنونی عبارتینبودن عوامل دیگر نیست؛ بهشوند، این موضوع به مفهوم مهممی

طی و  گیری محیهای قانونی، جهتتوجه به عوامل حمایت  باید های این سازمان میاولویت  و جوانان

بدون باشد.  برنامهبسترهای مدیریتی  و سرمایهشک،  عوامل سبب میریزی  این  در  این  شود  گذاری 

محیطی فراهم  ط را برای توسعة عملکرد زیستو شرایوزارتخانه در مسیر توسعه و بهبود قرار گیرد  

می انتظار  حمایتآورد.  عوامل  وضعیت  بهبود  با  جهترود  قانونی،  محیطهای  بسترهای گیری  و  ی 

  پیشازبیشجمله عوامل فرهنگی، انگیزشی، منابع انسانی و فنی  ی سایر عوامل ازنیاز به ارتقامدیریتی  

محیطی وزارت ورزش و جوانان در ابعاد مالی، زیستعملکرد  .  در وزارت ورزش و جوانان درک شود

، مدیریت  روتواند موجب ارتقای عملکرد کلی این سازمان شود؛ ازاینانسانی، ارزشی، مادی و اخالقی می 

شماری کسب فواید بی  موجب  تواندصورت واقعی و جدی میمحیطی بهبهبود عملکرد زیست   در جهت

 .  شودبرای این سازمان 
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مبنیب پژوهش حاضر  نتایج  به  توجه  عامل جهتا  اهمیت  عملکرد  یری  گبر  بهبود  روند  محیطی در 

مختلف    ی هابخش   نیب  ی رقابت  یفضا   جادیابا    شودمحیطی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میزیست 

-اهداف و برنامه  کردنمکتوب ی و همچنین  طیمحستیز  یهاتیآنان در فعال  کردنشرویپ   برایسازمان  

ی وزارت محیطعملکرد زیست  ، به ارتقایخانهمختلف وزارتارکان    یسازمان در تمام  یطیمحستیز  یها

یریتی در  بر اهمیت عامل بستر مدا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنیبورزش و جوانان اقدام شود.  

زیست عملکرد  بهبود  وزارت  روند  جمحیطی  و  میورزش  پیشنهاد  و  کارگروه  جاد یابا    شودوانان  ها 

سازمان    ی تخصص  یهاته یکم ز  یارتقابرای  در  همچنین  طیمحست یعملکرد  و  بر    یارتقای  نظارت 

ی وزارت ورزش  محیط، به بهبود عملکرد زیستشده در سازمانی زی ررنامهب یطیمحستیز ی هاتیفعال

اقدام شود. نتایج  ب  و جوانان  به  اهمیت عامل بستر مدپژوهش حاضر مبنیا توجه  روند  بر  یریتی در 

  یقانون  یهادستورالعمل  جاد یابا    شودمحیطی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میبهبود عملکرد زیست

 ی طیمحستیمتخلف زافراد  قاطع با    برخوردو همچنین    در سازمان  ی طیمحستیبهبود عملکرد ز  برای

 .  ی وزارت ورزش و جوانان اقدام شودمحیطعملکرد زیست، به بهبود در سازمان
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Abstract 
The present study was designed and implemented with the aim of presenting an interpretive 

structural model of the factors that create environmental performance of the Ministry of Sports and 

Youth. The method of this research was mixed (quantitative and qualitative). The statistical sample 

of this study in the qualitative section consisted of 14 experts and in the quantitative section the 

statistical sample consisted of 58 managers and experts of the Ministry of Sports and Youth. The 

data collection tool in this study was an interview and a researcher-made questionnaire with 41 

questions. The content validity of this questionnaire was examined and confirmed by reviewing the 

opinions of experts, structural validity was investigated by factor analysis and reliability using 

Cronbach's alpha calculation. In order to analyze the data of the present study, statistical methods of 

interpretive structural modeling and structural equations were used. Max QQ software was used to 

analyze the qualitative part of the research. All data analysis processes were performed in the 

software versions of version 20 and pial version 2. The results of the present study showed that 

seven factors of technical infrastructure, management platforms, human resources, environmental 

orientation, legal protections, motivational and cultural forces will improve the environmental 

performance in the Ministry of Sports and Youth. This plays a key role in the process of upgrading 

other factors between the three factors of managerial contexts, legal protections and environmental 

orientation. The results showed that all the relationships of the research model have a significant 

effect due to having a T level higher than 1.96. 
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