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 ده:یچك
زیسـتی در وزارت هـای محـیطشناسی آموزشتحقیق حاضر با هدف آسیب

پیمایشـی بـود. -توصـیفیجوانان اجرا گردید. روش انجـام تحقیـق وورزش
جوانـان  بودنـد کـه وجامهه آماری تحقیق تمامی کارشناسـان وزارت ورزش

جدول حجـم نمونـه مورگـان تهـداد  برحسبنفر بود.  330تهداد آنان شامل 
گیـری در نمونه تحقیق مشـخص گردیدنـد. روش نمونـه عنوانبهنفر  169

ر ایـن تحقیـق ی اطالعـات دآورجمـعای بـود. ابـزار تحقیق حاضـر طبقـه
ی بود. روایی این پرسشنامه بـا بررسـی سؤال 22ی امحقق ساختهپرسشنامه 

ی قرار گرفت و پایایی این پرسشـنامه نیـز میـزان موردبررسنظرات خبرگان 
های های تحقیق از روشتحلیل دادهوتجزیه منظوربهمشخص گردید.  81/0

ی و آزمون تـیشافاکت یعامل لیتحل، آزمون رنوفیکولموگروف  اسمآماری 
آسـیب اهـداف،  6ای استفاده گردید. نتایج تحقیق نشـان داد کـه نمونهتک

هـای ی مفید، ارتباطات و رهبری از جمله آسیبهاسمیمکانساختار، پاداش، 
باشـد. نتـایج جوانان مـیوزیستی در وزارت ورزشهای محیطمربوط آموزش

اهـداف بـا میـانگین  تحقیق حاضر همچنین نشان داد که آسیب مربوط بـه
باشـد. در میـان آسـیب مـی تـرینمهمهـا، در مقایسه با سایر آسـیب 17/4

های مربوط به اهداف نیز عدم نظارت و ارزیـابی در خصـوص میـزان آسیب
تـرین مهم 874/0عـاملی زیستی با بارهای محیطدستیابی به اهداف آموزش

دان اهـداف و آسیب مربوط به اهداف مشخص گردیـد.  بـا ایـن توجـه فقـ
های جــامع و فقــدان نظــارت و ارزیــابی مناســب در خصــوص ریزیبرنامــه
زیستی در وزارت ورزش و جوانان، سبب گردیده است تـا های محیطآموزش
هـا در زیستی در خصوص اهداف، به نسبت سـایر آسـیبهای محیطآموزش

 ای مواجه باشد.این وزارتخانه با مشکالت و مخاطرات عمده
 

.داریتوسهه پا ،زیستآموزش، محیط ،شناسیبیآس :کلیدیی هاواژه  

Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the 

pathology of environmental education in the Ministry of 

Sport and Youth Affairs. The research method was 

descriptive-survey. The statistical population of the 

study consisted of all experts from the Ministry of Sport 

and Youth, with a total of 330 reports. According to 

Morgan's sample size table, 169 individuals were 

identified as the study sample. The sampling method in 

this study was classified sampling. The data gathering 

tool in this research was a researcher-made 

questionnaire with 22 questions. The validity of this 

questionnaire was evaluated by experts' opinions and the 

reliability of the questionnaire was calculated 0.81. For 

analyzing the data of the study, statistical methods such 

as Kolomography Smirnov, Exploratory Factor Analysis 

Test, and T-Test were used. The results of the study 

showed that 6 damages of goals, structure, reward, 

useful mechanisms, communication and leadership were 

among the damages related to environmental education 

in the Ministry of Sport and Youth. The results of the 

study also showed that the goal-related injury with a 

mean of 4.17 compared to other injuries was the most 

important issue. Among the target-related injuries, non-

monitoring and evaluation of the extent to which 

environmental education goals were achieved with a 

factor load of 0.874 were identified as the most 

important target-related damages. Given the lack of 

comprehensive goals and planning and the lack of 

proper monitoring and evaluation of environmental 

education at the Ministry of Sport and Youth Affairs, the 

environmental education of the objectives has led to 

relative harm.  
 

Keywords: Pathology, Education, Environment, 

Sustainable Development. 
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 مقدمه
حفـظ  یسالم و ضرورت تالش بـرا زیستمحیط تیاهم امروزه

 نیکـره زمـ ستیزطیاز مح. حفاظت ستین دهیپوش یآن بر کس
. بـه باشـدینم ریپذامکانکشورها و مردم  یبدون مشارکت تمام

 و ویـر هیـاز جملـه اعالم المللیبین یدر اسناد حقوق لیدل نیهم
 زیسـتمحیط ظدر حفـ یبر اصل مشارکت عموم 12دستور کار 

 نیـ. بـا مطالهـه ا(Renwick et al., 2013) شده است تأکید
 یمشـارکت عمـوم یالزم بـرا مؤلفهآنها سه  یبندجمعاسناد و 

بـه  یاز: حـق دسترسـ انـدعبارت مؤلفـهسه  نی. اشودمی نییته
 یساز میتصم ندیمشارکت عموم در فرا ،زیستیمحیطاطالعات 

و  یو توسل به مراجـع ادار یدسترس نیو همچن گیریتصمیمو 
 .(Jabbour et al., 2013) زیسـتمحیطدر حـوزه  ییقضـا
سبب شـده اسـت تـا  هاسازماندر  زیستمحیطتوجه به  تیاهم
 یزیربرنامـه زیسـتمحیطتوسهه  ریدر مس هاسازماناز  یاریبس

 کیـ عنوانبـه یمنـابع انسـان ریمس نیداشته باشند. در ا یمدون
 یابیدست زانیم این توانایی را دارد که ؛هاسازماندر  یقو یروین

 شرا دسـتخو یزیسـتمحـیطاهـداف را در خصـوص  هاسازمان
بهبود مسائل محیطـی  (.Tatian et al., 2009) کنند راتییتغ

اشـد. ب تأثیرگـذارمختلف سـازمانی  یهاجنبهدر  تواندیمزیستی 
فوایـد هـویتی  تواندیم یزیستبدون شک توجه به مسائل محیط

ارتقـا  واسـطهبهها سـازمانبـه ارمغـان آورد.  هاسازمانرا برای 
به بهبود آوازه و شهرت خود در  توانندیمزیستی ی محیطهاجنبه

له سـبب ارتقـا وجهـه ئسطح جامهه اقدام نماینـد کـه ایـن مسـ
در  یگذارهیسرما واسطهبه هاسازمان. از طرفی گرددیمسازمانی 

 واسـطهبهبـه بهبـود مسـائل مـالی  توانندیم زیستمحیطحوزه 
مدیریت انرژی، توسـهه لجسـتیک و همچنـین  یهاجنبهبرخی 

 Qiu et)اقدام نمایند  هاسازمانهای نامناسب در کاهش فرایند

al., 2016) بر باور و  تواندمیی زیستمحیط هایفهالیت. توسهه
باشـد. بـه  تأثیرگـذارنگرش کارکنان نسبت به سازمان خود نیـز 

ی، توجـه بـه زیسـتمحیطبـا تـرویج مسـائل  هاسـازمانعبارتی 
 مسـئلهن کـه ایـ سـازندمیاجتمـاعی را نمایـان  هایمسئولیت

بــه بهبــود و گســترش درک کارکنــان از حســن نیــت  توانــدمی
با توسهه مسـائل  هاسازمانسازمان خود منجر گردد. بدون شک 

مختلف مـالی،  هایجنبهعملکرد خود در  توانندمیی زیستمحیط
 Mushtaq et) فرهنگی، اجتماعی و سازمانی را بهبـود دهنـد

al., 2019) ســبب گردیــده اســت تــا تحقیقــات  مســئله. ایــن
در ایـن  ریزیبرنامـهی و زیسـتمحیطمختلفی به نقـش مسـائل 

 نمایند تأییدخصوص بر عملکرد سازمانی بپردازند و این رابطه را 
(Mohammad, 2019; Severo et al., 2015; Chin 

et al., 2015; DiSegni et al., 2015 .) بـا ایـن توجـه
ارائه فهالیت جهت توسهه  نیهمچنی و زیستمحیطترویج مسائل 

ی هاســازمانیکــی از ضــروریات  هاســازمانو گســترش آن در 
مـدیران قـرار گیـرد.  موردتوجـه بایستیمیکه  باشدیمامروزی 

در خصـوص  هـاتیفهالدر جهـت توسـهه  هاسازمانبدون شک 
. همچنـین باشندیمی، دچار ابهامات مختلفی زیستمحیطمسائل 

ی زیسـتمحیطدر خصوص مسائل  هاسازمانمیزان سطح دانش 
له ئ. ایـن مسـباشدیمدیگر در این خصوص  یهادغدغهیکی از 

در  هاسـازمانسبب گردیده است تا نگرانی در خصوص توانـایی 
ی وجود داشته باشد. با توجه بـه زیستمحیطجهت توسهه مسائل 

ــت  ــاآموزشاهمی ــراد و زیســتمحیط یه ــازی اف ی در توانمندس
ی، اسـتفاده از ایـن زیسـتمحیطجهت تـرویج مسـائل  هاسازمان
راهکاری عملیاتی جهت ارتقا دانش و مهارت  عنوانبه هاآموزش

 & Jickling) باشـدیممشـخص  ستیزطیمحافراد در حوزه 

Wals, 2008 .) 

هـای ه ایجـاد آمـوزشزیسـت نیـاز بـهبـود محـیطجهت ب
 زیستیباشد. آموزش در خصوص مسائل محیطزیستی میمحیط

هـای باشد. بهبود آموزشامع امروزی مییکی از نیازهای روز جو
را  زیسـتیگردد تا توجه به مسائل محـیطزیستی سبب میمحیط

مشـکالت . (Lin & Su, 2019) پایدار دنبـال نمـود صورتبه
 تمامـاًکه به دست انسـان بـه وجـود آمـده اسـت  یزیستمحیط

در  راتییـشـود. تغ صـرف حـل یفنـاور یریکارگبهبا  تواندمین
 یهـابحرانرفـع  دیـکل نیاسـت بنـابرا ازیـرفتار انسان مـورد ن

ــا محــ یزیســتمحیط ــار انســان ب  طیدر آمــوزش و اصــالح رفت
تنهـا بـا  گـریمروزه دا .(Naghipour, 2015) است رامونشیپ

در محافظـت  توانینم یبدون ضمانت اجرائ یهاقانون بیتصو
ـــقطه زیســـتمحیطاز  نشـــان داد. آمـــوزش حفاظـــت از  تی

از نظام  یندارد، بلکه بخش یتازگ شرفتهیپدر جهان  زیستمحیط
با توجه  (.Alavi, 20) است آن کشورها را در برگرفته یآموزش

بر توسهه  تأثیرگذار یهامؤلفه نیمؤثرتراز  یکیآموزش  نکهیبه ا
جانبـه، مسـتمر و همه ع،یوسـ یهر کشور اسـت، انجـام اقـدامات

ــفراگ ــزا ری ــایآگاه شیدر جهــت اف ــه  یزیســتمحیط یه جامه
تمـام کشـورهای .  (Rezvani et al., 2012) هست یضرور

را توسـهة پایـدار  زیسـتمحیطجهان، هـدف غـایی از آمـوزش 
ــی می ــداف کل ــد. در اه ــوزش دانن ــتمحیطآم ــام ی در زیس تم

و نگـرش ، کشورهای منتخب از جمله ایران بـر ارتقـای دانـش
شــده اســت؛ امــا  تأکیــد زیســتمحیطمهــارت حــل مشــکالت 

کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا و ترکیـه در اهـداف کلـی خـود 
دانش، نگرش و مهارت جهت حفظ وضـع عالوه براین موارد، بر 
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 ,.Parishani et al) کننـدمی تأکیـدنیز  زیستمحیط موجود

ــن (2018 ــئله. ای ــا  مس ــت ت ــده اس ــبب گردی ــایآموزشس  ه
 مختلفی به مرحله اجرا درآید.  هایمحیطی در زیستمحیط

رزش در ســطح متولیــان و عنوانبــههــای ورزشــی ســازمان
هـا و رویـدادهای ورزشـی ای از برنامـهجامهه، از حجم گسـترده

ســبب گردیــده اســت تــا  مســئلهکــه ایــن  باشــندیمبرخــوردار 
 هاسـازمانی در سطوح مختلف در ایـن زیستمحیط هایآموزش

ورزشی همواره پـذیرای حجـم  هایمحیطبه مرحله اجرا درآید. 
و افـراد  هـاگروه. عـالوه بـر ایـن باشـندیماز افراد  یاگسترده

بسیاری در سطح جهان همواره رویدادهای ورزشـی را مشـاهده 
سبب گردیده اسـت تـا خـود ورزش از دو  مسئله. این ندینمایم

شد. اول ورزش به علت با تأثیرگذاری زیستمحیطمنظر بر مسائل 
و مخاطبان همـواره  هاتیفهالاز  یاگستردهبرخورداری از حجم 

 ی داردزیسـتمحیطنقش مهمی در بهبود و یا آسیب بـه مسـائل 
(Pfahl, 2013).  بروز مشـکالت ترافیکـی ناشـی از برگـزاری

در شـهر تهـران و  خصوصبهمسابقات ورزشی در سراسر کشور 
در حین مسـابقات ورزشـی از  هاورزشگاههمچنین تولید زباله در 

پرسپولیس و اسـتقالل سـبب گردیـده  یهامیتجمله دربی بین 
 زیسـتمحیطعاملی مخرب در خصوص  عنوانبهاست تا ورزش 
ی ناشـی از رویـدادهای زیسـتمحیط یهابیآسـمشخص گردد. 

ورزشی از جمله مسابقه پرسپولیس و اسـتقالل عـالوه بـر بـروز 
جنبه فرهنگی نیز آثار منفـی در خصـوص  مشکالت محیطی، از

 ,Ghareh & Ahmadi) گـذاردیمی زیسـتمحیطفرهنـگ 

. از طرفی نفوذپذیری ورزش سبب گردیده است تا از آن (2017
 زیسـتمحیطابزاری جهـت توسـهه دانـش و فرهنـگ  عنوانبه

ســبب گردیــده اســت تــا امــروزه  مســئلهاســتفاده گــردد. ایــن 
ی ورزشـی هاسـازمان یکارآمدی جهت زیستمحیط هایآموزش

در سـطح  ایگسترده صورتبهی زیستمحیطدر خصوص مسائل 
زبالـه توسـط  آوریجمـع. (Pfahl, 2013)جهان ایجـاد گـردد 

تماشاگران تیم ملی فوتبال ژاپن و کره جنوبی در مسابقات اخیـر 
ی بوده است که آثـار هایفهالیت عنوانبهخود در ورزشگاه آزادی 

فرهنگی مثبتی بر تماشاگران ایرانی جهت کاهش تولید زبالـه و 
در مسابقات ورزشی داشته اسـت  جادشدهیا یهازباله آوریجمع

(Vajdi & Jenani, 2019 .) 
ــاد  ــور ایج ــدین منظ ــهیکمب ــت  یهات ــی در جه اختصاص

ی ورزشــی و ایجــاد هاســازمانی در زیســتمحیط هــایآموزش
ی ورزشـی در هاسـازمانقررات جهت ایجاد فشار بـر قوانین و م

ی از زیسـتمحیط هایآموزشراستای عمل به تههدات مربوط به 
که در برخی کشورها بـه انجـام رسـیده  باشدیمجمله اقداماتی 

، زیسـتمحیطاست. با توجه به برخی آثـار نـامطلوب ورزش بـر 
ی ورزشی وظیفه مدیریت و کاهش این آثار نـامطلوب هاسازمان
در  2006هر مسابقه از جام جهانی فوتبـال  مثالعنوانبهرا دارد. 

میلیون کیلووات ساعت انـرژی را بـه خـود  3کشور آلمان حدود 
تن زباله را نیـز ایجـاد نمـود.  10تا  5اختصاص داد و حدود بین 

فاف و مشخصـی از ی شـزیستمحیطاین در حالی بود که قوانین 
سوی فیفا در قبل و حین برگـزاری مسـابقات اجرایـی گردیـد و 

ی افراد، زیستمحیطی از جمله افزایش آگاهی و دانش هایفهالیت
ــان ــدیل  زهیمک ــدن تب ــهش ــه  یهازبال ــی ب ــدادهای ورزش روی

، بهبود پوشـش گیـاهی، ارتقـا سیسـتم مصرفقابل هایسوخت
ــلحمل ــین  ونق ــومی و همچن ــازفرهنگعم ــت از  یس حفاظ

سبب گردیـده اسـت تـا  مسئلهاجرایی گردید. این  زیستمحیط
 یهانامهیگواهمشخصی از جمله صدور  یهاقانوناستانداردها و 

ی، فشار جهـت بهبـود پوشـش زیستمحیطرعایت استانداردهای 
، ایجاد جادشدهیا یهازبالهگیاهی، نظارت بر حسن تبدیل و دفع 

الکترونیکی و انرژی پاک جهت بهبـود وضـهیت  یهاونقلحمل
 المللـیبینی ورزشی هاسازماندر ورزش از سوی  زیستمحیط

ی ورزشی جهت هاسازمانسبب شد که  مسئلهاعمال گردد. این 
ـــود  ـــایآموزشبهب ـــائل زیســـتمحیط ه ـــت از مس ی و مراقب

اختصاصـی جهـت  ییهاتشـکلی، اقـدام بـه ایجـاد زیستمحیط
 2006در جام جهانی  مثالعنوانبهور نمایند. پیگیری اهداف مذک

ی شـهرهای زیسـتمحیطآلمان، کمیته سبز جهت بهبود وضهیت 
 2010از مسـابقات  عمـالًمیزبان این مسابقات ایجـاد گردیـد و 

 (.Pfahl, 2013) آفریقای جنوبی فهالیت خود را آغاز نمود
 هاتیفهال، زیستمحیطدر ورزش ایران نیز جهت حفاظت از 

 جهتنیبـدمحدود انجام شده است.  صورتبهو قوانینی هرچند 
، 2018بر روی البسه تـیم ملـی فوتبـال ایـران در جـام جهـانی 

در حال انقراض به  گونهنیاتصویر یوزپلنگ ایرانی جهت مهرفی 
 ونیمسـؤوالن فدراسـ میتصـم بنا بردنیا؛ به تصویر کشیده شد. 

کـه  گرفـتنام  «وپای» 2018 یدر جام جهان رانیا یمل مینماد ت
(. Kiany et al., 2019بـود ) «یرانیا وزپلنگی»مخفف کلمه 

از طرفـــی از ســـوی وزارت ورزش و جوانـــان جهـــت بهبـــود 
مصـوب گردیـد کـه  1395ی، در سـال زیسـتمحیط هایفهالیت

رشـته  50لبـاس  یدر حال انقراض رو یگونه جانور 50 ریتصو
سبب گردید تـا  مسئلهی کشور به تصویر کشیده شود. این ورزش

جانوری به یک فدراسیون ورزشی کشور ایران تهلق پیدا  هرگونه
کند و آن فدراسیون وظیفه مهرفی آن گونـه جـانوری را داشـته 

علمـی در جهـت  هایهمایشباشد. همچنین در این بین برخی 
در کشـور بـه انجـام  زیسـتمحیطتوسهه روابط میـان ورزش و 
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ورزش  لهیوسـبهدر ورزش و  زیستمحیطرسید که در آن ترویج 
 ,.Shabani Moghadam et alقـرار گرفـت ) موردتوجـه

2018.) 
ــه ــذاریتأث یطورکلب ــازمان یرگ ــاد هاس ــر ابه ــی ب ی ورزش

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتمـاعی جامهـه سـبب گردیـده 
جهـت  ییهـاتالشی ورزشی هاسازماناست تا امروزه از سوی 

 Mallen et) جامهـه انجـام شـودی زیستمحیطبهبود وضهیت 

al., 2010) ــن ــروزه  مســئله. ای ــا ام ــده اســت ت ســبب گردی
ــازمان ــود هاس ــایآموزشی ورزشــی فشــارهایی جهــت بهب  ه

ی را در رویدادهای ورزشـی مهـم ورزشـی در سـطح زیستمحیط
 ,.Hayajneh et al) قطـر 2020از جمله جام جهـانی جهان 

، جــام جهــانی (Kim, 2013)لنــدن  2012، المپیــک (2017
 2008، المپیک (Death, 2011)آفریقای جنوبی  2010فوتبال 

 ,.Tziralis et al)آتن  2004و المپیک  (Mol, 2010)پکن 

اشاره داشتند کـه  و همکاران شارمابرایمررا انجام دهد.  (2006
مختلفـی از افـراد،  هایگروهورزشی به علت نفوذ بر  هایمحیط

ی در جامهـه زیسـتمحیطوضـهیت پتانسیل باالیی جهت بهبـود 
سـبب  مسـئله. این (Sharmabrymer et al., 2018) دارند

تا در  رودمیی ورزشی انتظار هاسازمانگردیده است تا امروزه از 
چراکـه  ی فهالیـت داشـته باشـندزیسـتمحیطفهالیت مربوط بـه 

بـا مـدیریت مناسـب  تواننـدمیی ورزشـی از طرفـی هاسازمان
ی از جمله کاهش منابع طبیهی، مشکالت زیستمحیط هایآسیب

ی، آلـودگی و مشـکالت کیولوژیتنوع ب ینابودمربوط به پسماند، 
 توانـدمیمربوط به سالمت عمومی را کاهش دهند و از طرفـی 

ی زیستمحیط هایفهالیتیک حوزه فرهنگی سبب ارتقا  عنوانبه
در  یزیسـتمحیط هایآموزشبدون شک در سطح جامهه گردد. 

دنبال گردد. کارکردهای  بایستیمیی ورزشی همواره هاسازمان
سبب گردیـده  زیستمحیطمختلف از جمله  یهاحوزهورزش در 

ــش  ــا نق ــت ت ــازماناس ــی در هاس ــبردیپی ورزش ــداف  ش اه
سبب گردیـده  مسئلهنمایان گردد. این  شیازپشیبی زیستمحیط

؛ در ورزش انجام گردد زیستمحیطدر حوزه  ییهاتالشاست تا 
مدون و دقیق و همچنین  یهابرنامهبه علت نبود  مسئلهاما این 

علمــی دنبــال  صــورتبهعــدم تحقیقــات جــامع در ایــن حــوزه 
. از طرفــی عملکــرد (Humberstone, 2011) گــرددینم

 تـرینمهمیکـی از  عنوانبـهی ورزشی هاسازمانی زیستمحیط
منــد دغدغه صــورتبه زیســتمحیطمســائل در حــوزه ورزش و 

مشخص نمودنـد کـه بـه علـت   قره و احمدی. گرددنمیدنبال 
ی زیسـتمحیطوجود مشکالت مالی در ورزش، توجه به مسـائل 

 & Ghareh) متولیـان ورزش قـرار نگرفتـه اسـت موردتوجـه

Ahmadi, 2017) .نیز اشاره داشـتند  شهبانی مقدم و همکاران
که به علت وجود مشکالت زیرساختی و فرهنگی، تالشی جهت 

 ی در ورزش به انجـام نرسـیده اسـتزیستمحیطبهبود وضهیت 
(Shabani Moghadam et al., 2018) مســئله.  ایــن 

مناسب در خصوص مسـائل  هایآموزشناشی از فقدان  تواندمی
ناشی از ورزش  یزیستمحیطوجود مشکالت  ی باشد.زیستمحیط

مخرب ورزش بر  هایآسیبو همچنین بروز  المللیبیندر سطح 
ی در زیسـتمحیط هایآموزشدال بر ناکارآمدی  تواندمیمحیط 

مثبتی بر  یرگذاریتأثورزش باشد. از طرفی امروزه ورزش نفوذ و 
 دهندهنشـان مسـئلهی نداشته باشد کـه ایـن زیستمحیطمسائل 

ی تـدارک دیـده زیستمحیط یهابرنامهمناسب  یرگذاریتأثعدم 
 هــایآموزشارائــه  رونیــازا. باشــدیمی ورزشــی هاســازماندر 

ی زیسـتمحیطورزشی در خصوص مسائل  هایمحیطمناسب در 
را در سـطح جامهـه  زیسـتمحیطفرهنگ محافظت از  توانیم

 (.Sharmabrymer et al., 2018اشاعه دهد )
 یهابرنامـهدر خصـوص اجـرای  ییهاضـهفبا توجـه بـه 

 یهاضهف رسدیمی ورزشی، به نظر هاسازمانی در زیستمحیط
ریزی مناسـب برنامهآموزشی در این خصوص وجود دارد. فقدان 

تـا  گـرددیمی، سـبب زیسـتمحـیطهـای جهت ارتقـا آمـوزش
، بـه سـرانجام زیستمحیطمربوط به بهبود وضهیت  یهاتالش

این در حـالی اسـت  (.Humberstone, 2011مناسبی نرسد )
موجـود  هایآسـیبکه تحقیقات مختلفی به بررسی مشکالت و 

ـــوص  ـــایآموزشدر خص ـــتمحیط ه ـــازمانی در زیس و  هاس
ضـمن  رحمـان پـور و رمضـانی .انـدپرداختهمختلف  هایمحیط

ــران در حــوزه  مشــخص نمــودن وضــهیت نامناســب کشــور ای
اشـاره داشـتند کـه زیستی در کشـور ایـران، های محیطآموزش
مختلـف و  یهاطهیحی نیازمند توجه به زیستمحیط هایآموزش

 ,Rahman Poor & Ramezani) باشــدیمگونــاگونی 

در تحقیق خود مشخص نمودنـد کـه  و همکاران پاول .(2019
تحـت  بایسـتیمیی در برخی شرایط زیستمحیط هاآموزشارتقا 

داشـتند کـه فقـدان  شهاع مسائل انگیزشی قرار گیرد. آنان اشاره
ســبب  هاســازمانپــاداش و انگیــزش مناســب در  یهاســتمیس
 یاعمـدهی دچار مشـکالت زیستمحیط هایآموزشتا  گرددیم

مربوط به پاداش از مهـدود  هایآسیبگردد. از دیدگاه این افراد 
. باشدیمزیستی های محیطوص آموزشمهم در خص هایآسیب

ــاران  ــاول و همک ــدگاه پ ــود در از دی ــاختاری موج ــرات س تغیی
ی زیسـتمحیطتا دسـتیابی بـه اهـداف  گرددیمسبب  هاسازمان

 هـایفهالیتتـا  شودمیاین تغییرات سبب  چراکهدشوارتر گردد. 
 Powell etی دچار سکون گردد )زمانمدتی برای زیستمحیط
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al., 2019). 
در تحقیـق خـود اشـاره  پور و همکـاراننبیاز طرفی دیگر 

داشتند که ضهف فرهنگی  از جمله مشکالت موجـود در مسـیر 
. از دیـدگاه آنـان مشـکالت باشـدیمی زیستمحیط هایآموزش

ی سبب گردیده زیستمحیطفرهنگی در خصوص توجه به مسائل 
گردد.  یاعمدهی دچار مشکالت زیستمحیط هایآموزشاست تا 

را  و سـاختار بـه ارتباطـاتمربـوط  هایآسـیببرخی تحقیقـات 
ی زیسـتمحیط هایآموزشمهم در خصوص  هایآسیب عنوانبه

 هــایآموزشاشــاره داشــتند کــه . آنــان قــرار دادنــد موردتوجــه
 هاسـازماندر تمـامی سـطوح  بایسـتیمیی همواره زیستمحیط

در ایـن خصـوص نیازمنـد  شـدهانجام هـایتالشانجام گردد و 
 باشـدیمیالت مناسـب و گسـترده برخورداری از ساختار و تشـک

(Nabi Poor et al., 2014 مالیـک و باجپـای در تحقیـق .)
مجازی نقش مهمـی در بهبـود  هایشبکهخود اشاره داشتند که 

ی دارد کـه زیسـتمحیطمربوط به حـوزه  هایآگاهیو  هاآموزش
از ایـن فنـاوری در  گیـریبهرهالزم جهت  هایزیرساختفقدان 
 هایضـهف. آنـان اشـاره داشـتند کـه گرددمیدرک  هاسازمان

زیرساختی در خصوص ارتباطات سبب مخـدوش شـدن فراینـد 
. آنـان همچنـین مشـخص ی شده استزیستمحیط هایآموزش

یک راهکار مهم در جهـت تقویـت  عنوانبهارتباطات نمودند که 
 باشـدیمزیسـتی محیطمربوط به حوزه  هایآگاهیو  هاآموزش

(2019e, Malik & Bachpa)ــز  . جــوزه ــاران نی و همک
مربـوط چیـدمان محـیط  هایضـهفمشخص نمودند که برخی 

. ی گردیـده اسـتزیسـتمحیط هایآموزشسبب مخدوش شدن 
مختلفـی در  هایآنان همچنـین مشـخص نمودنـد کـه آسـیب

ی وجـود دارد کـه ایـن زیستمحیط هایآموزشخصوص اجرای 
مـدیریتی، فرهنگـی و مـالی  هایآسـیبشامل برخـی  هابیآس
 (.Jose et al,. 2017) باشدیم

ی در هـای مـدیریتتحقیقات مختلفی نیز به برخی جنبـهدر 
زیستی اشاره داشتند. صحرائی اشاره های محیطخصوص آموزش

هبــود کــه موانــع مــدیریتی نقــش مهــم و اساســی در ب داشــت
فقـدان . وی اشـاره داشـت کـه زیسـتی داردهای محیطآموزش

 هــایآموزشتــا  گــرددمیمــدیریتی مناســب ســبب  یهاهیــرو
 ,Sahraee) گــردد یاعمــدهی دچــار مشــکالت زیســتمحیط

نیز مشخص نمودند کـه مشـکالت  و همکاران . براندل(2012
 زیسـتیهـای محـیطمدیریتی سبب گردیـده اسـت تـا آمـوزش

. آنان همچنـین های اساسی جوامع مشخص نگرددنیاز عنوانبه
ه اهـداف یکـی از مسـائل مهـم جهـت ایجـاد اشاره داشتند کـ

 . (Brandl et al., 2019) باشدیمی زیستمحیط هایآموزش

 هـایآموزشدر مسیر توسهه هومبراستونی اشاره داشت که 
 هاسـازمانارزیـابی در  هایسیسـتمی نیاز اسـت تـا زیستمحیط

جهـت توجـه بـه . وی همچنین اشاره داشـت کـه اجرایی گردد
وجـود دارد کـه ایـن  ایعمـدهی مشـکالتی زیستمحیطمسائل 

مشکالت در سطوح و انواع مختلفـی وجـود دارد. از دیـدگاه وی 
در خصـوص مسـائل آموزشـی در حـوزه  هاسازمانعدم فهالیت 

در ایـن  ایعمـدهسبب گردیده است تا مشـکالت  زیستمحیط
آنانـدیاب و  (.Humberstone, 2011) خصوص ایجاد گـردد

ند که ضهف در مسـائل مربـوط بـه اهـداف اشاره داشت مولیناری
زیسـتی هـای محـیطیکی از مشکالت عمـده در جهـت آموزش

. هونگرفـورد (Anandiab & Molianary, 2017) باشدمی
و همکاران نیز مشخص نمودنـد کـه نامشـخص بـودن اهـداف 

زیستی سبب بروز مشـکالتی های محیطموجود در حوزه آموزش
 (.Hungerford et al., 1980در این حوزه شده است )

تانر نیز مشخص نمودند کـه عـدم درک تجـارب فـردی از 
ـــایآموزش هایآســـیبی یکـــی از زیســـتمحیطمســـائل   ه

همتی و . (Taner, 1980) می باشد هاسازمانی در زیستمحیط
 ریمسـ یدر ابتـدا رانیادر تحقیق خود اشاره داشتند که  شبیری

مؤثر  یقرار دارد، گرچه اقدامات محدود ول یستیزطیآموزش مح
 ,Hemati & Shobiry) حوزه صـورت گرفتـه اسـت نیدر ا

ــات  .(2017 ــی تحقیق ــدهانجاماز طرف ــایر  ش ــاطیمحدر س و  ه
 هایآسـیبایـن واقهیـت مـی باشـد کـه  بازگوکننده هاسازمان

 هـایمحیطی در زیسـتمحیط هـایآموزشموجود در خصـوص 
 مسـئلهجغرافیایی و فرهنگی گوناگون، متفاوت بوده است. ایـن 

موجود در خصوص  هایآسیباین مهم می باشد که  بازگوکننده
مختلـف  هـایمحیطدر  بایسـتیمیی زیسـتمحیط هایآموزش

 و ارزیابی قرار گیرد.  یموردبررس
در این حوزه مشخص گردیـد  شدهانجامبا بررسی تحقیقات 

ــوزه  ــه در ح ــیبک ــوص آموزشآس ــود در خص ــایهای موج  ه
در  خصـوصبهی ورزشـی هاسازمانی تحقیقاتی در زیستمحیط

کشور ایران به انجام نرسـیده اسـت. در تحقیقـات مختلفـی بـه 
. انـدپرداختهی ورزشی هاسازمانی در زیستمحیطبررسی مسائل 

مشـخص نمودنـد کـه جهـت توسـهه مسـائل  مالن و همکاران
 صـورتبهز است تا مسـائل آموزشـی ی در ورزش نیازیستمحیط

از  ینــیمهمــنظم و جــامع در ایــن حــوزه ایجــاد گــردد و حجــم 
ــزایش دانــش و مهــارت  هــایآموزش ــه اف موجــود در ورزش ب
. (Mallen et al., 2010) ی افـراد تهلـق گـرددزیسـتمحیط

در تحقیق خود مشخص نمودند که توجـه  و همکاران ترندافیلووا
سبب کاهش مشکالت قـانونی،  تواندمیی زیستمحیطبه مسائل 
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و ایجـاد  هانـهیهزدر  ییجوصـرفهافزایش مشروعیت سازمانی، 
ــا ذی ــوی ب ــط ق ــان در رواب ــازماننفه ــرددهاس ــی گ  ی ورزش

(Trendafilova et al., 2014)مشخص  و همکاران . کاسپر
ورزشــی  هــایمحیطی در زیســتمحیط هــایتالشنمودنــد کــه 

 ی تماشاگران گـرددزیستمحیطارهای سبب پایداری رفت تواندمی
(Casper et al., 2019)اشـاره  و همکاران . همچنین گراهام

 بایســتیمیی در ورزش زیســتمحیط هــایآموزشداشــتند کــه 
ی هاسـازمانو همچنین  هادانشگاهاز سوی  یتریجد صورتبه

و  1جـاگیمن  .(2018et al.,  Graham) ورزشی دنبال گـردد
ی در زیسـتمحیط هـایآموزشنیز مشخص نمودند که  همکاران

نیـاز بـه  مسئلهمی باشد که این  ایعمدهورزش دچار مشکالت 
 دهدیمی در ورزش را نشان زیستمحیط هایآموزشتغییرات در 

(Jagemann et al., 2007)اشـاره  مقدم و همکاران. شهبانی
ر داشــتند کــه تماشــاگران در ورزش ایــران در مقایســه بــا ســای

زیسـت تماشاگران از فرهنگ مراقبت در خصوص مسائل محیط
بـه علـت فقـدان  مسـئلهباشند که این تری برخوردار میضهیف

 Shabani) باشــدهــای الزم در ایــن خصــوص مــیآمــوزش

Moghadam et al., 2018)واسطهبه جادشدهیاهای . آسیب 
برگزاری مسابقات ورزشی در کشور ایران سبب بـروز مشـکالت 

ای برای متولیان ورزش شـده اسـت. از طرفـی عـدم مالی عمده
زیستی در ورزش سبب گردیده است تا آثار آموزش مسائل محیط

فرهنگی سوء در ایـن خصـوص ایجـاد گـردد کـه سـبب بـروز 
زیستی در کشـور شـده مشکالتی در روند توسهه فرهنگ محیط

نقـل واز ناوگان حمل استفادهاست. همچنین عدم آموزش جهت 
عمومی در زمان برگزاری مسابقات ورزشی سبب گردیده است تا 

ای در حین این مسـابقات ایجـاد و سـبب بـروز ترافیک گسترده
 (.Kiany et al., 2019) ی گرددزیستمحیطهای آسیب

ی هاسـازماناین در حالی است که با توجه بـه گسـتردگی 
بر اساس اهداف و وظـایف  هاسازمانورزشی و پوشش ملی این 

ــورداری از  ــه برخ ــاز ب ــود، نی ــایآموزشخ ــتمحیط ه ی در زیس
. از طرفی با بررسی تحقیقات گرددمیی ورزشی درک هاسازمان

در ایـن  یضـیضدونقمشخص گردیـد کـه اطالعـات  شدهانجام
ن ایـن ناشی از عـدم جـامع بـود مسئلهحوزه وجود دارد که این 
 خـألسـبب گردیـده اسـت تـا  مسـئلهتحقیقات می باشد. ایـن 

ی زیسـتمحیط هـایآموزششناسی تحقیقاتی در خصوص آسیب
تحقیقاتی سبب گردیده است تا در  خألدرک گردد. از طرفی این 

ــه  ــه اول دغدغــه توجــه ب ی در زیســتمحیط هــایآموزشمرحل

                                                      
1. Jagemann 

ــان وجــوهاســازمان ــه وزارت ورزش و جوان د ی ورزشــی از جمل
تحقیقاتی سبب گردیده است تـا  خألنداشته باشد. همچنین این 

ی در زیسـتمحیط هـایآموزشابهامات اساسی در مسـیر بهبـود 
 وزارت ورزش و جوانان ایجاد گردد. 

ــازمان ــان و زی ورهاس ــه وزارت ورزش و جوان ــی از جمل ش
ی در هایضـهفدارای  زیسـتمحیطهای تابهه در حـوزه سازمان

 ,.Sarani, 2016; Aybaghi et al) خصـوص آمـوزش

 ,.Ghayebi, 2017; Ekhtiary et al)، عملکـرد (2018

2018; Sarani, 2016)  ی )سـازفرهنگوAybaghi et 

al., 2018; Ekhtiaty et al., 2018 )ایـن در باشـندیم .
متـولی اصـلی  عنوانبـهحالی است که وزارت ورزش و جوانـان 

ــی  ــود برخ ــهورزش و بهب ــان، دارای  هایجنب ــه جوان ــوط ب مرب
در سطح جامهه می باشد. از طرفـی وزارت  ایگستردهمخاطبان 

ورزش و جوانــان جهــت انجــام امــورات خــود در ســطح کشــور 
 مسـئلهی گسترده و فراوانی را دارا می باشد کـه ایـن هاسازمان

 یاشـبکهسبب گردیده است تـا وزارت ورزش و جوانـان دارای 
ورزشی و  یهاونیفدراسخود و همچنین  گسترده از ادارات تابهه

ورزشی باشد. از طرفی برگزاری رویـدادهای ورزشـی  یهائتیه
همگـی  المللـیبینمختلف در تمامی رشـته در سـطوح ملـی و 

موجود در وزارت ورزش و  هایفهالیتحجم گسترده  بازگوکننده
سبب گردیده است تا وزارت ورزش  مسئلهجوانان می باشد. این 

ی دو نقش بارز را داشته زیستمحیطدر خصوص مسائل  و جوانان
ــگ  ــهه فرهن ــه در توس ــن وزارتخان ــای ای ــد. اول کارکرده باش

خود جهت کاهش اثرات  هایبرنامهی و دوم مدیریت زیستمحیط
می باشد. با توجـه بـه دامنـه  زیستمحیطبر  هابرنامهمنفی این 

ی هانســازمافهــالیتی وزارت ورزش و جوانــان و برخــورداری از 
ــه بی ــامی تابه ــان در تم ــه ادارات ورزش و جوان ــمار از جمل ش

ورزشـی در تمـام  هـایهیئتورزشی و  هایفدراسیون، هااستان
ی در ایـن وزارتخانـه زیسـتمحیطکشور، عدم توجه به آمـوزش 

 انـدازهبیی از جملـه مصـرف زیسـتمحیطسبب بروز مشـکالت 
انرژی و عدم توجه به مـدیریت پسـماند شـده اسـت. از طرفـی 

ی که توسط وزارت ورزش و جوانان به مرحلـه متنوع هایبرنامه
 هـایآلودگیانجام رسیده است، نیز خود سـبب شـده اسـت تـا 

خود سـبب بـروز  مسئلهمحیطی را به همراه داشته باشد که این 
 Shabani Moghadam) گرددمیمشکالت اقلیمی و گیاهی 

et al., 2018 هـایآلودگیبسـیار، ایجـاد  هایزبالـه(. ایجـاد 
فرهنــگ نامناســب  گیریشــکلو همچنــین  وهــواآبصــوتی و 

ی در زیســتمحیطاز جملــه مشــکالت  زیســتمحیطحفاظــت از 
مربوط به  هایبرنامه واسطهبهی ورزشی می باشد که هاسازمان
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 (.Kiany et al., 2019این وزارتخانه ایجاد گردیده است )
بدون شک دستیابی بـه اهـداف وزارت ورزش و جوانـان در 

 هــایآموزشی، در گــروه ایجــاد زیســتمحیطخصــوص مســائل 
مناسب در این سازمان می باشد. این در حالی است کـه فقـدان 

ی در ایـن زیسـتمحیط هـایآموزشتحقیقات جامع در خصوص 
ابهامـات اساسـی در  عمـالًوزارت خانه سبب گردیده اسـت تـا 

ی در وزارت زیسـتمحیط هـایآموزشخصوص کمیت و کیفیت 
سبب گردیـده اسـت تـا  مسئلهورزش و جوانان ایجاد گردد. این 

ـــکالت  ـــوص مش ـــی در خص ـــات دقیق ـــایآموزشاطالع  ه
 رونیازانباشد.  در دستی در وزارت ورزش و جوانان زیستمحیط

ــان و  ــت وزارت ورزش و جوان ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذاریأثتب  یرگ
ی این سازمان در بدنـه ورزش کشـور و زیستمحیط یهااستیس

، المللـیبینهمچنین گستردگی حـوزه ورزش در سـطح ملـی و 
 یزیسـتمحیط هـایآموزش شناسیتحقیق حاضر با هدف آسیب
 ســؤالطراحــی و اجــرا گردیــد. لــذا  در وزارت ورزش و جوانــان

 یزیستحیطمآموزش های تحقیق حاضر این می باشد که آسیب
چه مـی باشـد؟ جهـت بررسـی ایـن  در وزارت ورزش و جوانان

بورد اسـتفاده گردیـد. بـدون شناسی ویساز مدل آسیب هابیآس
وجـود دارد کـه بـه  شناسیآسیبمختلفی جهت  هایمدلشک 

علت بلوغ کافی این مدل و همچنین اسـتفاده از آن در مباحـث 
ــدل  ــن م ــف، ای ــات مختل ــازمانی در تحقیق ــهس ــدل  وانعنب م

 هـایآموزشمربـوط بـه  هایآسـیبجهت بررسی  مورداستفاده
ی در وزارت ورزش و جوانان از منظر کارشناسان این زیستمحیط

موجـود در  هایآسـیبوزارتخانه استفاده گردیـد. در ایـن مـدل 
مختلـــف از جملـــه اهـــداف، ســـاختار، پـــاداش،  یهاطـــهیح

و کنکـاش  یموردبررسـهای مفید، ارتباطات و اهـداف مکانیسم
بورد ارائـه گردیـده قرار گرفت. مدل ویس بورد  که توسط ویس

می باشد که در حـوزه  شناسیآسیبمهم  هایمدلاست یکی از 
. مطـابق بـا اهـداف ردیگیمقرار  مورداستفادهمطالهات سازمانی 

ــالیتی در  ــر فه ــدل، ه ــن م ــازمانای ــت دارای  هاس ــن اس ممک
شش  بایستیمی هابیسآی باشد که جهت بررسی این هایآسیب

مفید،  یهاسمیمکانحوزه کلی آن شامل اهداف، ساختار، پاداش، 
قرار داد. به عبارتی شـناخت از  یموردبررسارتباطات و رهبری را 

مفید،  هایمکانیسممربوط به اهداف، ساختار، پاداش،  هایآسیب
درک کلی از وضـهیت یـک حیطـه  تواندمیارتباطات و رهبری 

را مشخص نماید. در این مـدل اهـداف  هاسازماندر  خصوصبه
به مفهوم چگونگی وضع و اجرای اهداف مدنظر در یـک حیطـه 

مربوط به اهداف در  هایآسیب. دینمایمدر سازمان را مشخص 
و اجـرای  یزیـرطرحپی شناسایی مشکالت مربوط بـه ایجـاد، 

در سـازمان مـی باشـد  خصـوصبهاهداف مدنظر در یک حیطه 
(Weibord, 1976) عدم نظـارت و ارزیـابی وزارت ورزش و .

ی و عــدم وجــود اهــداف زیســتمحیط هــایآموزشجوانــان بــه 
 هـایآموزشمشخص و عینی در این خصوص در کنـار فقـدان 

ــتمحیط ــکالت و زیس ــه مش ــه، از جمل ــن وزارتخان ی الزم در ای
مربـوط بـه اهـداف در ایـن وزارت خانـه مـی باشـد  هایآسیب

(Vajdi & Jenani, 2019 همچنــین ســاختار اشــاره بــه .)
 ی در سـازمان داردموردبررسان حیطه ارک یدهسازمانجایگاه و 

در پی آگاهی در خصوص مهـم قلمـداد نمـودن آن  ینوعبهکه 
(. Weibord, 1976باشد )طه در چارچوب کلی سازمان میحی

 هـایفهالیتو اجـرای  ریزیبرنامـهبررسی مشکالت مربوط بـه 
زارت ورزش و جوانان و همچنـین مشـکالت ی در وزیستمحیط

ی در ایـن سـاختار زیسـتمحیط هـایآموزشمربوط بـه جایگـاه 
 هایآسـیبسازمانی وزارتخانه از جمله مسائلی می باشد کـه در 

 ,.Kiany et al) قـرار خواهـد گرفـت یموردبررسـسـاختاری 

بورد اشاره به مربوط به پاداش در مدل ویس هایآسیب (.2019
موجـود در خصـوص مسـائل  هایضـهفوضهیت مشـکالت و 

انگیزشی در سازمان جهت توجه و ارتقا یک حیطـه در سـازمان 
(. نامشخص بـودن وضـهیت سیسـتم Weibord, 1976دارد )

از سوی وزارت ورزش و جوانـان در جهـت  شدهاعمالانگیزشی 
 هایضــهفی و همچنــین زیســتمحیطتحقــق اهــداف آمــوزش 

مناسب به کارکنـان جهـت ترغیـب  یهاپاداشمالی در ارائه احت
ی از جملــه زیســتمحیط هــایآموزشآنــان بــرای مشــارکت در 

مربـوط بـه پـاداش  هایآسـیبمسائلی می باشد که در بخـش 
(. Kiany et al., 2019قــرار خواهــد گرفــت ) یموردبررســ
مفید سـهی در پـی  هایمکانیسممربوط به  هایآسیبهمچنین 

ــه ــردن ب ــتانداردهای  ب ــه اس ــوط ب ــکالت مرب ــدهیامش ، جادش
 جادشـدهیاارزیابی و نظارتی و همچنین فراینـدهای  هایسیستم

 ,Weibordجهــت توســهه یــک حیطــه دارد ) هاســازماندر 

ی وزارت زیســتمحیط(. نامشــخص بــودن اســتانداردهای 1976
ورزش و جوانــان و همچنــین مشــکالت در جهــت اجــرای 

ــتم ــر  هایسیس ــارت ب ــابی و نظ ــایفهالیتارزی ــه  ه ــوط ب مرب
ی از جملـه مسـائلی مـی باشـد کـه در زیستمحیط هایآموزش
قـرار  یموردبررسمفید  هایمکانیسممربوط به  هایآسیببخش 

 هایآسـیبهمچنـین  (.Kiany et al., 2019خواهد گرفت )
و مشـکالت مربـوط بـه  هاضـهفمربوط به ارتباطات به بررسی 

رتباطات بین سازمانی در جهت ارتقا یـک حیطـه در تهامالت و ا
ــان Weibord, 1976ســازمان دارد ) (. بررســی تهــامالت می

ی زیستمحیطکارکنان و مدیران در جهت پیشبرد اهداف آموزش 
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و همچنین برخی ارتباطات سازمانی در وزارت ورزش و جوانـان 
ی از جمله مسـائلی زیستمحیط هایآموزشجهت بهبود وضهیت 

ــی ب ــه در بخــش م ــد ک ــات  هایآســیباش ــه ارتباط ــوط ب مرب
 (.Vajdi & Jenani, 2019قرار خواهـد گرفـت ) یموردبررس

مشــکالت  بازگوکننــدهمربــوط بــه رهبــری  هایآســیب نهایتــاً
دارد که مسیر توسهه یک حیطه را تحـت  هاسازمانمدیریتی در 

(. بـدون شـک جهـت Weibord, 1976) دهـدیمشهاع قرار 

ی مناسب در وزارت ورزش و زیستمحیط هایآموزشدستیابی به 
 ,Vajdi & Jenaniجوانان نیاز به رهبری مناسب می باشـد )

مربـوط بـه رهبـری، بـه برخـی  هایآسیبدر  رونیازا(. 2019
و همچنین سبک رهبـری در  گیریتصمیممربوط به  هایآسیب

ی زیسـتمحیط هـایآموزشوزارت ورزش و جوانان در خصوص 
در  یموردبررسـ هایآسـیببـا ایـن توجـه  واهد شـد.پرداخته خ

 .به نمایش گذاشته شده است 1تحقیق حاضر در شکل 

 
 زیستی در وزارت ورزش و جوانانمحیط شناسی آموزشآسیب. 1شکل 

Figure 1. Pathology of Environmental Education in the Ministry of Sport and Youth 
 

 با این توجه، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد؛
مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 1هدف شماره 

در وزارت ورزش و  یزیسـتمحیطآمـوزش اهداف در خصـوص 
 .جوانان

مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 2هدف شماره 
در وزارت ورزش و  یزیسـتمحیطآمـوزش ساختار در خصـوص 

 .جوانان
مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 3هدف شماره 

در وزارت ورزش و  یزیسـتمحیطآمـوزش پاداش در خصـوص 
 .جوانان

مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 4هدف شماره 
در وزارت  یتزیسمحیطآموزش مفید در خصوص  هایمکانیسم

 .ورزش و جوانان
مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 5هدف شماره 

در وزارت ورزش و  یزیسـتمحیطآموزش ارتباطات در خصوص 
 .جوانان

مربـوط بـه  هایآسـیب ترینمهم: شناسایی 6هدف شماره 
در وزارت ورزش و  یزیسـتمحیطآمـوزش رهبری در خصـوص 

 .جوانان
مربـوط بـه  هایآسـیبضـهیت : بررسـی و7هدف شـماره 

 .در وزارت ورزش و جوانان یزیستمحیطآموزش 
تواند مسـیر بهبـود و گسـترش دستیابی به اهداف فوق می

هـای عملکرد وزارت ورزش و جوانـان در جهـت ارتقـا آمـوزش
را تسهیل دهد. از طرفی دستیابی به اهداف فـوق  زیستیمحیط

ــدمی ــا  توان ــت ارتق ــه در ورزش جه ــاد دغدغ ــت ایج در جه
در میـان مـدیران وزارت  خصـوصبهی زیستمحیط هایآموزش

 ورزش و جوانان ثمربخش باشد.
تحقیـق بـه شـرح زیـر  سؤاالتبا توجه به اهداف تحقیق، 
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 مشخص گردید؛
مربوط بـه اهـداف در  هایآسیب ترینمهم: 1شماره  سؤال
چـه ورزش و جوانـان در وزارت  یزیستمحیطآموزش خصوص 

 باشد؟می
مربوط بـه سـاختار در  هایآسیب ترینمهم: 2شماره  سؤال
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستمحیطآموزش خصوص 

 باشد؟می
مربوط بـه پـاداش در  هایآسیب ترینمهم: 3شماره  سؤال
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستمحیطآموزش خصوص 

 باشد؟می
مربــوط بــه  هایآســیب تــرینمهم: 4شــماره  ســؤال

در وزارت  یزیستمحیطآموزش مفید در خصوص  هایمکانیسم
 باشد؟چه میورزش و جوانان 

مربوط به ارتباطات در  هایآسیب ترینمهم: 5شماره  سؤال
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستمحیطآموزش خصوص 

 باشد؟می
هبـری در مربوط به ر هایآسیب ترینمهم: 6شماره  سؤال
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستمحیطآموزش خصوص 

 باشد؟می
آمـوزش مربـوط بـه  هایآسـیب: وضـهیت 7شماره  سؤال

 باشد؟یبه چه صورت مدر وزارت ورزش و جوانان  یزیستمحیط

 

 پژوهش شناسیروش
باشـد. جامهـه پیمایشـی مـی-روش انجام این تحقیق توصیفی

کارشناسـان وزارت ورزش و جوانـان آماری این تحقیق تمـامی 
از وزارت ورزش و  شـدهکسب هایگزارش برحسبباشد که می

. وزارت (N=330) نفر می باشـد 330جوانان تهداد آنان شامل 
کلـی مـی باشـد  صورتبهورزش و جوانان دارای شش مهاونت 

شامل مهاونت توسهه ورزش بـانوان، مهاونـت  هامهاونتکه این 
، مهاونت یاحرفهامور جوانان، مهاونت توسهه ورزش قهرمانی و 

توسهه مدیریت و منابع، مهاونت امور فرهنگـی و توسـهه ورزش 
 هااســتانمهاونــت امــور حقــوقی، مجلــس و  نهایتــاًهمگـانی و 

ت تهـداد کارشناسـان، مهاونـ شـدهانجام یهایبررسباشد. با می
 55کارشـناس، مهاونـت امـور جوانـان  58توسهه ورزش بانوان 

 67 یاحرفــهکارشناســان، مهاونــت توســهه ورزش قهرمــانی و 
کارشــناس،  50کارشــناس، مهاونــت توســهه مــدیریت و منــابع 
کارشـناس و  56مهاونت امور فرهنگی و توسهه ورزش همگانی 

اس کارشـن 44 هااسـتانمهاونت امور حقوقی، مجلـس و  نهایتاً
 عنوانبهنفر  169جدول حجم نمونه مورگان تهداد  برحسببود. 

در تحقیـق  یریگنمونـهنمونه تحقیق مشخص گردیدند. روش 
مختلـف  یهـابخشاز  صـورتنیبدمی باشـد.  یاطبقهحاضر 

انجـام  یریگنمونهتهداد نمونه،  برحسبوزارت ورزش و جوانان 
ت توسهه ورزش کارشناس از مهاون 30تهداد  صورتنیبدگردید. 
کارشـناس از  35کارشناس از مهاونت امور جوانـان،  29بانوان، 

کارشـناس از  25، یاحرفـهمهاونت توسـهه ورزش قهرمـانی و 
کارشناس از مهاونـت امـور  29مهاونت توسهه مدیریت و منابع، 

کارشــناس از  21 نهایتــاًفرهنگــی و توســهه ورزش همگــانی و 
نمونه تحقیـق  عنوانبه هااستانمهاونت امور حقوقی، مجلس و 

ضـمن حضـور در ایـن  محققین صورتنیبدمشخص گردیدند. 
تحقیق،  یهاپرسشنامهجهت پخش  موافقتوزارتخانه به کسب 

 هـایمهاونتپس از کسب مجوزهای الزم با حضـور در  واقدام 
صـورت به خـود هایپرسشنامهمختلف این وزارتخانه به تقسیم 

 169در پایـان پـس از پخـش تمـامی . نـداقدام نمود حضوری
پرسشــنامه  145تحقیــق،  هاینمونــهپرسشــنامه در میــان 

 نیبـنیدراقرار گرفت.  لیوتحلهیتجزو صحیح مورد  شدهلیتکم
پرسشنامه به علت ناقص بـودن و یـا عـدم دسترسـی  24تهداد 

ــد.  ــق حــذف گردی ــد تحقی ــق از فراین ــه تحقی ــه نمون مجــدد ب
 7/85در تحقیـق حاضـر  هاامهپرسشننرخ بازگشت  صورتنیبد

، جامهه و نمونه آماری پژوهش 1درصد می باشد. جدول شماره 
 .دهدیمرا نشان 

 جامهه و نمونه آماری پژوهش. 1جدول 

Table 1. Statistical community and sample 

 هامعاونت

Deputies 

 حجم جامعه

Size of the 

community 

 حجم نمونه

Size of the Sample 

های پرسشنامه

 شدهتکمیل

Questionnaires 

completed 

 مهاونت توسهه ورزش بانوان

Deputy of Development of Women's Sport 
58 30 27 

 مهاونت امور جوانان

Deputy of Youth Affairs 
55 29 26 

 ایمهاونت توسهه ورزش قهرمانی و حرفه

Deputy of Developing a Championship and Professional 
67 35 30 
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 هامعاونت

Deputies 

 حجم جامعه

Size of the 

community 

 حجم نمونه

Size of the Sample 

های پرسشنامه

 شدهتکمیل

Questionnaires 

completed 
Sport 

 مهاونت توسهه مدیریت و منابع

Deputy of Management Development and Resources 
50 25 22 

 مهاونت امور فرهنگی و توسهه ورزش همگانی

Deputy of Cultural Affairs and Development of Public Sport 
56 29 23 

 هامهاونت امور حقوقی، مجلس و استان

Deputy of Legal Affairs, Parliament and Provinces 
44 21 17 

 مجموع

Total 
330 169 145 

 
 نیمحققاطالعات در این تحقیق پرسشنامه  آوریجمعابزار 

شناختی جمهیتبخش  2بورد بود که دارای بر اساس مدل ویس
اصلی این  سؤاالتبود.  سؤال 22اصلی به تهداد  سؤاالتو 

تحقیق پس از بررسی پیشینه تحقیق و بررسی نظرات تهدادی 
 سؤاالتاز خبرگان با استفاده از پرسشنامه باز مشخص گردید. 

مربوط به  هایآسیباین پرسشنامه شش آسیب کلی شامل 
مربوط به  هاییبآسمربوط به ساختار،  هایآسیباهداف، 
 هایآسیبمفید،  هایمکانیسممربوط به  هایآسیبپاداش، 

مربوط به رهبری را  هایآسیبمربوط به ارتباطات و 
این پرسشنامه  سؤاالتقرار دادند. مخاطب  موردسنجش

بود.  یسؤال صورتبه سؤاالتکارشناسان بودند که محتوای این 
ظارت و ارزیابی در به نظر شما، آسیب عدم ن»نمونه  عنوانبه

ی در زیستمحیط هایآموزشخصوص میزان دستیابی به اهداف 
این  سؤاالت. «وزارت ورزش و جوانان به چه میزان می باشد؟

پرسشنامه بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت )بسیار زیاد، زیاد، 
 سؤاالتمتوسط، کم و خیلی کم( طراحی گردید. همچنین 

جمهیت شناختی این پرسشنامه نیز سن، جنسیت و سطح 
قرار داد. روایی  موردسنجشتحقیق را  هاینمونهتحصیالتی 

صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان 
بررسی روایی  منظوربهقرار گرفت و  یموردبررسدانشگاهی 

د. سازه این پرسشنامه از تحلیلی عاملی اکتشافی استفاده ش
همچنین برای تهیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 

، اطالعات مربوط به پرسشنامه 2استفاده شد. جدول شماره 
 فوق را به نمایش گذاشته است.

 

 نتایج توصیفی تحقیق .2جدول 

Table 2. Descriptive research results 

 پرسشنامههای مؤلفه

Questionnaire components 

 تعداد سؤاالت

Number of 

questions 

 شماره سؤاالت

Number of questions 
 میزان پایایی

 های مربوط به اهدافآسیب
Damage related to Goals 

5 1-5 0.82 

 های مربوط به ساختارآسیب

Damage related to structure 
4 6-9 0.87 

 پاداش های مربوط بهآسیب
Damage related to Reward 

4 10-13 0.80 

 های مفیدهای مربوط به مکانیسمآسیب
Damage related to Useful machineries 

3 14-16 0.83 

 های مربوط به ارتباطاتآسیب
Damage related to Communication 

3 17-19 0.81 

 های مربوط به رهبریآسیب
Damage related to Leadership 

3 20-22 0.80 

 پرسشنامه کلی

General questionnaire 
22 1-22 0.81 

 
بررسی نرمال بودن توزیع  منظوربهدر تحقیق حاضر 

تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده  یهاداده
 هایآسیبگردید. همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر 

، پاداش، ساختار، اهدافموجود در مدل ویس بورد )
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ی( مطابق با محیط رهبرو  ارتباطات، دیمف هایمکانیسم
قرار گرفت، برخی  ینیبازبو  یموردبررسی ورزشی هاسازمان

ی ورزشی به هاسازمان یهایژگیوموارد جدیدی مطابق با 
نیاز به  سبب گردید تا مسئلهکلی اضافه گردید. این  هایآسیب

بنابراین ؛ موجود گردد هایآسیببررسی و تحلیل مجدد سازه 
از روش  شدهییشناسا هایآسیب بندیدستهجهت بررسی 

تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. 
است که در حوزه  هادادهبندی خوشه یهاروشیکی از 

قرار دارد. در مطالهات مدیریت از این تکنیک برای  کاویداده
. شودمیاستفاده  سؤالشناسایی عوامل زیربنایی یک مجموعه 

ادبیات پژوهش یا مصاحبه  بر اساس سؤالاگر تهداد زیادی 
آنها ندارید  بندیدستهبرای  یادهیاو هیچ  دیاکردهشناسایی 

همچنین  .داز تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کنی دیتوانیم
 یبندرتبهموجود و همچنین  هایآسیبجهت بررسی وضهیت 

استفاده گردید. همچنین  یاتک نمونه ها از روش تیاین آسیب
های های توصیفی تحقیق، جهت بررسی یافتهدر بخش یافته

تحقیق از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده 
های تحقیق حاضر در داده لیوتحلهیتجزگردید. کلیه روند 

 انجام گردید. 22نسخه  SPSSافزار نرم
 

 های پژوهشیافته

و فراوانی مربـوط بـه  شدهییشناسا هایآسیب، 3جدول شماره 
 .دهدیمرا نشان  هابیآساین 

 در وزارت ورزش و جوانان یزیستهای محیطآموزشهای موجود فراوانی مربوط به آسیب .3جدول 

Table 3. Frequency of Environmental Education Damages in Ministry of Sport and Youth  

 ردیف

Row 

 هاآسیب

Damages 

 های تحقیقفراوانی پاسخ نمونه

Frequency of response of research samples  مجموع

 هافراوانی

Sum of 

Frequencies 

خیلی 

 زیاد
very 

much 

 زیاد

Much 

 متوسط

medium 

 کم

little 

 خیلی کم

Very 

little 

1 

عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف 
 زیستیهای محیطآموزش

Lack of monitoring and evaluation of the 

extent to which environmental education 

goals are being met 

41 45 39 12 8 145 

2 

های عدم وجود و نامشخص بودن اهداف متصور از آموزش
 زیستیمحیط

The absence and ambiguity of 

environmental education goals 

55 47 26 10 7 145 

3 

 زیستیهای محیطواقهی و عینی نبودن اهداف متصور از آموزش

Realistic and objective objectives of 

environmental education 

51 42 30 17 5 145 

4 

آموزش بودن زیستی سازمان و غیرقابلمتغیر بودن اهداف محیط
 این اهداف در حال تغییر

The changing environmental goals of the 

organization and the unpredictability of 

these changing goals 

47 50 28 12 8 145 

5 

جهت شناسایی و اجرایی نمودن اهداف و عدم آموزش به کارکنان 
 زیستیهای محیطفهالیت

Lack of training of staff to identify and 

implement environmental goals and 

activities 

62 43 17 8 15 145 

6 

 زیستی در سازمانهای محیطنامشخص بودن جایگاه آموزش

Uncertainty of the status of environmental 

education in the organization 

60 57 24 3 1 145 

7 

زیستی های محیطگیری در خصوص آموزشفقدان جلسات تصمیم
 در سازمان

Lack of decision making sessions on 

environmental education in the organization 

41 38 22 17 27 145 

8 

های مربوط به آموزش فهالیتها و نامشخص بودن برنامه
 زیستی در سازمانمحیط

Uncertainty about environmental education 

programs and activities in the organization 

52 32 40 17 4 145 

 145 8 9 36 50 42زیستی در سایر های مربوط به آموزش محیطصرف بودجه 9
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 ردیف

Row 

 هاآسیب

Damages 

 های تحقیقفراوانی پاسخ نمونه

Frequency of response of research samples  مجموع

 هافراوانی

Sum of 

Frequencies 

خیلی 

 زیاد
very 

much 

 زیاد

Much 

 متوسط

medium 

 کم

little 

 خیلی کم

Very 

little 

 های سازمانیحوزه

Spending budgets on environmental 

education in other organizational areas 

10 

های پایین بودن میزان انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره
 زیستیآموزشی مربوط به مسائل محیط

Low motivation of staff to attend 

environmental training courses 

40 45 51 6 3 145 

11 

زیستی در  روند های محیطدر آموزش عدم تأثیر حضور و مشارکت
 های مربوط به کارکنانارتقا و پاداش

Lack of impact on environmental education 

participation and promotion process and 

employee rewards 

43 47 48 5 2 145 

12 

های عدم وجود سیستم انگیزشی در جهت ترویج آموزش
 زیستیمحیط

Lack of incentive system to promote 

environmental education 

51 46 33 11 4 145 

13 

زیستی در های آموزشی محیطبابت حضور در دوره فقدان پاداش
 سازمان

Lack of rewards for attending environmental 

training courses in the organization 

47 40 37 13 8 145 

14 

 زیستیهای محیطاستانداردهای الزم در خصوص آموزشفقدان 

Lack of standards for environmental 

education 

62 24 35 17 7 145 

15 

 زیستی در سازمانهای محیطفقدان سیستم ارزیابی آموزش

Lack of environmental education evaluation 

system in the organization 

47 33 45 11 9 145 

16 

 زیستیهای محیطنبود فرایند نیازسنجی جهت ارائه آموزش

The lack of a needs assessment process to 

provide environmental education 

36 25 40 21 23 145 

17 

نامناسب بودن تهامالت میان مدیران و کارکنان در خصوص 
 زیستیهای محیطآموزش

Inadequate interactions between managers 

and staff regarding environmental education 

36 53 22 21 13 145 

18 

های سایر عدم وجود ارتباطات سازمانی در جهت استفاده از پتانسیل
 زیستیها در جهت بهبود آموزش محیطسازمان

Lack of organizational communication to 

use the potential of other organizations to 

improve environmental education 

40 48 41 6 10 145 

19 

های عدم وجود ارتباطات مناسب با کارکنان جهت فراگیری آموزش
 زیستیمحیط

Lack of proper communication with staff for 

environmental education 

55 47 37 2 4 145 

20 

مدیران ارشد در خصوص های سطحی و مقطهی گیریتصمیم
 زیستیهای محیطآموزش

Superficial and cross-sectional decisions of 

senior managers regarding environmental 

education 

41 25 32 21 26 145 

21 

 زیستینامناسب بودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیط

Inadequate level of teachers' mastery of 

environmental issues 

32 44 20 23 26 145 
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 ردیف

Row 

 هاآسیب

Damages 

 های تحقیقفراوانی پاسخ نمونه

Frequency of response of research samples  مجموع

 هافراوانی

Sum of 

Frequencies 

خیلی 

 زیاد
very 

much 

 زیاد

Much 

 متوسط

medium 

 کم

little 

 خیلی کم

Very 

little 

22 

زیستی به های کارکنان در حوزه محیطپایین بودن میزان تالش
 علت اعمال سبک رهبری نامناسب مدیران ارشد

Low level of environmental efforts of staff 

due to inappropriate leadership style of 

senior managers 

17 27 32 39 30 145 

 

ــه آنهــا از روش  بندیدســتهو  هاآســیبشناســایی  منظورب
بررسـی  منظوربـهآماری تحلیل عـاملی اسـتفاده شـد. در ابتـدا 

-کیـزر یبردارنمونهاز آزمون کفایت  یبردارنمونهکفایت حجم 
بـه  945/0الکین استفاده شد کـه میـزان ایـن آزمـون  -می یر
گر مناسب بودن حجم نمونـه بـرای تحلیـل آمد که نشان دست

عاملی است. سپس برای اینکه مشخص شـود همبسـتگی بـین 
مواد آزمون در جامهه برابر صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت 

درصـد اطمینـان  99استفاده شد که نتایج این آزمون در سـطح 
 ســؤاالتدار شــد. نتــایج آزمــون بارتلــت نشــان داد کــه مهنــی

پرسشــنامه بــرای تشــکیل عوامــل همبســتگی کــافی را دارد و 
بنابراین مجاز به اسـتفاده از تحلیـل عـاملی در تحقیـق حاضـر 

 سـؤاالت. بهد از این مرحله با توجه به جدول اشـتراکات میهست
نامناسب حذف شدند که در این تحقیق به علت مناسـب بـودن 

گردیـد. حـذف ن سـؤالی، سؤاالتبارهای عامل در میان تمامی 
عامــل  6، نتــایج تحلیــل عــاملی نشــان داد کــه در کــل نهایتــاً

)جـدول  برگرفـترا در  سؤاالتدرصد از واریانس کل  273/87
تبیـین شـده را نشـان  یهاانسیوارنتایج این مجموع  4شماره 

دهد(. جهت شناسایی ایـن عوامـل از میـزان عـددی ارزش می

مهیارهـای  برحسـبکـه  صـورتنیبد. گـرددمیویژه اسـتفاده 
، تهـداد عوامـل دهندهنشان 1موجود، تهداد ارزش ویژه باالتر از 

تحقیق حاضر  سؤاالتموجود در این حوزه می باشد. با توجه به 
بود در بدترین شرایط این امکان وجود داشت کـه  سؤال 22که 

دســته  22( در شــدهییشناسا یهابیآســ زیــر) ســؤال 22ایــن 
اما در ؛  مربوط به هر دسته باشد سؤالگردد که هر  یبندمیتقس

 1دسـته کلـی دارای ارزش ویـژه بـاالتر از  6این تحقیق تنهـا 
بـار  برحسـبدسـته  6موجـود در  سؤال 22 صورتنیبدبودند. 
 6دارای  سـؤالکه هر  صورتبدینگردیدند.  بندیتقسیمعاملی 

 ایدستهدر  سؤالدسته موجود می باشد اما این  6بار عاملی در 
واهد گرفـت کـه دارای بیشـترین بـار عـاملی باشـد. در تهلق خ

موضــوعیت هــر دســته عامــل، ایــن عوامــل  برحســبنهایــت 
. بــا توجــه بــه اینکــه در جهــت شناســایی گــرددمی گــذارینام

بـورد اسـتفاده موجود در تحقیق حاضر از مدل ویس هایآسیب
نیز با توجه به موضـوعیت مـوارد و  گذارینامگردیده است، این 

، سـاختار، اهـداف صـورتبهاین مدل،  هایبندیدستهن همچنی
 گـذارینامی رهبـرو  ارتباطـات، دیـمف هـایمکانیسـم، پاداش
 گردید.

 

 های تبیین شده بهد از چرخشواریانس مجموع. 4جدول 

Table 4. Sum of explained variances after rotation  

 آسیب 

Damage 

 ارزش ویوه

Special value 

 درصد واریانس

Percent of variance 

 درصد تراکمی واریانس

Percentage of variance 

compression 

 اهداف
Goals 

5.876 25.550 25.550 

 ساختار

Structure 
4.994 21.713 47.262 

 پاداش
Reward 

2.701 11.742 59.005 

 های مفیدمکانیسم
Useful machineries 

2.491 10.832 69.837 

 ارتباطات
Communication 

2.035 8.847 78.684 

 رهبری
Leadership 

1.975 8.589 80.273 
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ها در مرحله بهد مـوارد مربـوط پس از مشخص شدن عامل
. الزم به ذکر است به علت اینکـه شودمیبه هر عامل مشخص 

مشخص کردن این موارد بدون چرخش آسان نیست بنابراین از 
. لذا شودمیچرخش واریمکس در مشخص کردن موارد استفاده 

پس از انجام این چرخش هر مورد، مربوط بـه عـاملی بـود کـه 
 5در آن دسته باشـد. جـدول شـماره  یبار عاملدارای بیشترین 

ی عوامـل و بارهـای عـاملی مربـوط بـه آن را نهای بندیتقسیم
 نشان داده است.

 

 بارهای عامل موارد پرسشنامه .5جدول 

Table 5. Factor loads of questionnaire items 
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1 

عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف 
 زیستیهای محیطآموزش

Lack of monitoring and evaluation of the extent to 

which environmental education goals are being met 

0.874      

2 

های عدم وجود و نامشخص بودن اهداف متصور از آموزش
زیستیمحیط  

The absence and ambiguity of environmental 

education goals 

0.714      

3 

 زیستیهای محیطواقهی و عینی نبودن اهداف متصور از آموزش

Realistic and objective objectives of environmental 

education 

0.625      

4 

آموزش بودن این زیستی سازمان و غیرقابلمتغیر بودن اهداف محیط
 اهداف در حال تغییر

The changing environmental goals of the 

organization and the unpredictability of these 

changing goals 

0.610      

5 

اجرایی نمودن اهداف و عدم آموزش به کارکنان جهت شناسایی و 
 زیستیهای محیطفهالیت

Lack of training of staff to identify and implement 

environmental goals and activities 

0.601      

6 

 زیستی در سازمانهای محیطنامشخص بودن جایگاه آموزش

Uncertainty of the status of environmental 

education in the organization 

 0.836     

7 

زیستی های محیطگیری در خصوص آموزشفقدان جلسات تصمیم
 در سازمان

Lack of decision making sessions on environmental 

education in the organization 

 0.817     

8 

های مربوط به آموزش ها و فهالیتنامشخص بودن برنامه
 زیستی در سازمانمحیط

Uncertainty about environmental education 

programs and activities in the organization 

 0.749     

9 

های زیستی در سایر حوزههای مربوط به آموزش محیطصرف بودجه
 سازمانی

Spending budgets on environmental education in 

other organizational areas 

 0.659     

10 

های پایین بودن میزان انگیزش کارکنان جهت شرکت در دوره
 زیستیآموزشی مربوط به مسائل محیط

Low motivation of staff to attend environmental 

training courses 

  0.803    

11 

زیستی در روند های محیطعدم تأثیر حضور و مشارکت در آموزش
 های مربوط به کارکنانارتقا و پاداش

Lack of impact on environmental education 

  0.769    
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participation and promotion process and employee 

rewards 

12 

های عدم وجود سیستم انگیزشی در جهت ترویج آموزش
 زیستیمحیط

Lack of incentive system to promote environmental 

education 

  0.632    

13 

زیستی در های آموزشی محیطپاداش بابت حضور در دورهفقدان 
 سازمان

Lack of rewards for attending environmental 

training courses in the organization 

  0.610    

14 
 زیستیهای محیطفقدان استانداردهای الزم در خصوص آموزش

Lack of standards for environmental education 
   0.880   

15 

 زیستی در سازمانهای محیطفقدان سیستم ارزیابی آموزش

Lack of environmental education evaluation system 

in the organization 

   0.743   

16 

 زیستیهای محیطنبود فرایند نیازسنجی جهت ارائه آموزش

The lack of a needs assessment process to provide 

environmental education 

   0.622   

17 

نامناسب بودن تهامالت میان مدیران و کارکنان در خصوص 
 زیستیهای محیطآموزش

Inadequate interactions between managers and staff 

regarding environmental education 

    0.762  

18 

های سایر پتانسیلعدم وجود ارتباطات سازمانی در جهت استفاده از 
 زیستیها در جهت بهبود آموزش محیطسازمان

Lack of organizational communication to use the 

potential of other organizations to improve 

environmental education 

    0.636  

19 

های عدم وجود ارتباطات مناسب با کارکنان جهت فراگیری آموزش
 زیستیمحیط

Lack of proper communication with staff for 

environmental education 

    0.602  

20 

های سطحی و مقطهی مدیران ارشد در خصوص گیریتصمیم
 زیستیهای محیطآموزش

Superficial and cross-sectional decisions of senior 

managers regarding environmental education 

     0.847 

21 

 زیستینامناسب بودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیط

Inadequate level of teachers' mastery of 

environmental issues 

     0.721 

22 

زیستی به علت های کارکنان در حوزه محیطپایین بودن میزان تالش
 اعمال سبک رهبری نامناسب مدیران ارشد

Low level of environmental efforts of staff due to 

inappropriate leadership style of senior managers 

     0.639 

 
نتایج تحقیق حاضر، بارهای عـاملی مربـوط بـه هـر یـک 

. در ادامـه نتـایج ایـن دهدیمرا نشان  شدهییشناسا هایآسیب
 ارائه شده است.جدول در پاسخ به سؤاالت تحقیق 

های مربوط بـه اهـداف در ترین آسیب: مهم1سؤال شماره 
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستآموزش محیطخصوص 

 می باشد؟ 
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آسیب مربوط  5 درمجموعنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
ها بـه ترتیـب اهمیـت به اهداف شناسایی گردید که این آسیب

بـه  یابیدسـت زانیـوص مدر خصـ یابیعدم نظارت و ارزشامل 
 عـدم، 874/0ی بـا بـار عـاملی زیستهای محیطاهداف آموزش

ــور از آموزش ــداف متص ــودن اه ــخص ب ــود و نامش ــای وج ه
نبودن اهـداف  ینیو ع یواقه، 714/0ی با بار عاملی زیستمحیط

 ریـمتغ، 625/0ی با بار عاملی زیستهای محیطمتصور از آموزش
 نیـبودن ا آموزشرقابلیو غسازمان  یزیستبودن اهداف محیط

آمـوزش بـه  عـدمو  610/0با بـار عـاملی  رییاهداف در حال تغ
هـای نمودن اهداف و فهالیت ییو اجرا ییکارکنان جهت شناسا

 می باشد.  601/0ی با بار عاملی زیستمحیط
های مربوط بـه سـاختار در ترین آسیب: مهم2سؤال شماره 

چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستآموزش محیطخصوص 
 می باشد؟

آسیب مربوط  4 درمجموعنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
ها بـه ترتیـب اهمیـت به ساختار شناسایی گردید که این آسیب

در  یزیسـتهـای محیطآموزش گـاهینامشخص بـودن جاشامل 
گیری در جلسـات تصـمیم فقـدان، 836/0با بار عاملی  سازمان

بـا بـار عـاملی در سـازمان  یزیستمحیطهای خصوص آموزش
هــای مربــوط بــه ها و فهالیتبــودن برنامــه نامشــخص، 817/0

 صـرفو  749/0با بار عـاملی  در سازمان یزیستآموزش محیط
هـای حوزه ریدر سـا یزیستمربوط به آموزش محیط هایبودجه
 می باشد. 659/0ی بار عاملی با سازمان

های مربوط بـه پـاداش در ترین آسیب: مهم3سؤال شماره 
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستآموزش محیطخصوص 
 می باشد؟

آسیب مربوط  4 درمجموعنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
ها بـه ترتیـب اهمیـت به پاداش شناسایی گردید که این آسیب

کارکنـان جهـت شـرکت در  زشیـانگ زانیبودن م نییپاشامل 
ی بـار عـاملی با زیستمربوط به مسائل محیط یهای آموزشدوره
هـــای تـــأثیر حضـــور و مشـــارکت در آموزش عـــدم، 803/0

بـا  های مربوط به کارکنـاندر  روند ارتقا و پاداش یزیستمحیط
 جیدر جهـت تـرو یزشیانگ ستمیوجود س عدم، 769/0بارعاملی 

پـاداش  فقـدانو  632/0رعاملی ی با بازیستهای محیطآموزش
بـا  در سـازمان یزیسـتمحیط یآموزش هایدوره در حضور بابت

 می باشد. 610/0بارعاملی 
های مربــوط بــه تــرین آســیب: مهم4ســؤال شــماره 

در وزارت  یزیستآموزش محیطهای مفید در خصوص مکانیسم

 چه می باشد؟ورزش و جوانان 
آسیب مربوط  3 وعدرمجمنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

ها بـه های مفید شناسـایی گردیـد کـه ایـن آسـیببه مکانیسم
الزم در خصـوص  یفقـدان اسـتانداردهاترتیب اهمیت شـامل 

 سـتمیس فقـدان،  880/0ی با بارعاملی زیستهای محیطآموزش
ــا بارعــاملی  در ســازمان یزیســتهــای محیطآموزش یابیــارز ب

ــودو  743/0 ــدیفرا نب ــنجین ن ــه آموزش یازس ــت ارائ ــای جه ه
 می باشد. 622/0ی با بارعاملی زیستمحیط

های مربوط به ارتباطات در ترین آسیب: مهم5سؤال شماره 
چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستآموزش محیطخصوص 
 می باشد؟

آسیب مربوط  3 درمجموعنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
ها به ترتیب اهمیـت به ارتباطات شناسایی گردید که این آسیب

و کارکنـان در  رانیمـد انیـنامناسـب بـودن تهـامالت مشامل 
 عـدم، 762/0ی بـا بارعـاملی زیستهای محیطخصوص آموزش

 ریسـا یهـاظرفیتدر جهت استفاده از  یوجود ارتباطات سازمان
ی بـا بارعـاملی زیسـتها در جهت بهبود آمـوزش محیطسازمان

ــا کارکنــان جهــت وجــود ارتباطــات مناســ عــدمو  636/0 ب ب
مـی  602/0ی بـا بارعـاملی زیسـتهـای محیطآموزش یریفراگ

 باشد.
های مربوط به رهبـری در ترین آسیب: مهم6سؤال شماره 

چـه در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستآموزش محیطخصوص 
 می باشد؟

آسیب مربوط  3 درمجموعنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
ها بـه ترتیـب اهمیـت این آسیببه رهبری شناسایی گردید که 

ارشـد در  رانیمـد یو مقطهـ یسـطح هایگیریتصمیمشامل 
ــوص آموزش ــای محیطخص ــته ــاملی زیس ــا بارع ،  847/0ی ب

ی بـا زیسـتبودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیط نامناسب
هـای کارکنـان در تالش زانیبودن م نییپاو   721/0بارعاملی 

نامناسـب  یبـه علـت اعمـال سـبک رهبـر یزیستحوزه محیط
 می باشد. 639/0با بارعاملی  ارشد رانیمد

آمـوزش های مربـوط بـه : وضـهیت آسـیب7سؤال شماره 
بـه چـه صـورت مـی در وزارت ورزش و جوانـان  یزیستمحیط
 باشد؟

هـای آموزشهـای موجـود در پس از مشخص شدن آسیب
تک نمونـهیاز آزمون ت در وزارت ورزش و جوانان یزیستمحیط

ها استفاده گردیـد. جـدول ای در جهت بررسی هر یک از آسیب
 .دهدمیآزمون را نشان  نتایج این 6
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Table 6. Investigating the Status of Environmental Education Injuries in the Ministry of Sport and Youth 

 هاآسیب

Damages 

 میانگین

Mean 

 انحراف استاندارد

Standard deviation 

 تی

T 

 سطح معناداری

Significance level 

 اهداف
Goals 

4.17 0.478 -6.517 0.001 

 ساختار

Structure 
3.92 0.652 -4.756 0.001 

 پاداش

Reward 
3.90 0.292 -4.258 0.001 

 های مفیدمکانیسم
Useful machineries 

4.01 0.639 -6.421 0.001 

 ارتباطات
Communication 

3.98 0.718 -5.621 0.001 

 رهبری
Leadership 

3.42 0.522 -2.287 0.001 

 

دهـد، هفـتم تحقیـق نشـان مـی سؤالکه نتایج  طورهمان
هـای در تحقیـق شـامل آسـیب شدهییشناساهای میزان آسیب

، از دیدگاه کارشناسـان هامدل ویس بورد در تمامی ابهاد و حوزه
. باشندیم 3باالتر از سطح میانگین عدد  وزارت ورزش و جوانان

می باشد، لذا می 05/0از  ترنییپابا توجه به سطح مهناداری که 
هـا در شـرایط نـامطلوبی قـرار اعالم داشت که این آسیب توان

با توجه به دیـدگاه کارشناسـان وزارت ورزش و  نیبنیدرادارند. 
 هاآسیبجوانان، وضهیت آسیب مربوط به اهداف به نسبت سایر 

 قرار دارد.  یترنامناسبدر شرایط 

 

 گیریبحث و نتیجه

 هـایآموزش داد که در مسـیر بهبـودنتایج تحقیق حاضر نشان 
، پاداش، ساختار، اهدافمختلفی شامل  هایآسیبی زیستمحیط

ی از منظـر کارشناسـان رهبـرو  ارتباطـات، دیمف هایمکانیسم
 هایآموزش تیتوجه به اهم وزارت ورزش و جوانان وجود دارد.

ــتمحیط ــازمان یزیس ــر س ــان وزارت ورزش و  ،یدر ه کارشناس
در خصــوص  ایعمــدهجوانــان اعــالم داشــتند کــه مشــکالت 

 نیـوزارتخانه وجود دارد کـه ا نیدر ا زیستیمحیط هایآموزش
سبب گردیده است تا از منظر کارشناسان این وزارتخانـه  مسئله

 هایآســیبی دارای زیســتمحیط هــایآموزشدر خصــوص 
تجارب کارشناسان وزارت ورزش  رسدیممختلفی باشد. به نظر 

ده اسـت تـا آنـان اشـراف و جوانان در این سازمان سبب گردیـ
 مسئلهکاملی بر ابهاد مختلف این وزارتخانه داشته باشند که این 

 هـایآموزشسبب گردیده است تا آنان با توجه به تجارب خود، 
نامناسـبی قلمـداد نماینـد.  از طرفـی  در سطحی را زیستمحیط

 هــایآموزشجــامع در خصــوص  یهایزیربرنامــهفقــدان 
در  مسـئلهی در وزارت ورزش و جوانان و درک ایـن زیستمحیط

 هـایآموزشمیان کارشناسان سبب گردیده است تا از نظر آنان 
مختلفی باشـد.  هایآسیبی در این وزارتخانه دارای زیستمحیط

ناشی از نوپـا بـودن ایـن وزارتخانـه باشـد.  تواندمی مسئلهاین 
سـازمان از ادغـام  پـس 1389وزارت ورزش و جوانان در سـال 

؛ شد لیجوانان در مجلس هشتم تشک یو سازمان مل یبدنتیترب
بنابراین عمر این وزارتخانه با این ساختار جدید، چنـدان قـدمت 

بر نامناسب بـودن ایـن  مسئلهاین  رسدیمباالیی ندارد. به نظر 
بوده  رگذاریتأثاز دیدگاه کارشناسان این وزارتخانه نیز  هاآموزش

شده در این  گرفتهشکلتغییرات  رسدیمظر است. از طرفی به ن
ی زیسـتمحیط هایآموزشوزارتخانه سبب گردیده است تا روند 

کـه  طورهمانکاملی اجرایی نگردد.  صورتبهدر این وزارتخانه 
 پاول و همکاران، جوزه و همکـاران، رحمـان پـور و رمضـانی و

توسهه و های مختلفی در روند هومبراستونی اشاره داشتند آسیب
 Powell etزیستی وجود دارد )های محیطگیری آموزششکل

al., 2019; Jose et al,. 2017; Rahman Poor & 

Ramezani, 2019; Humberstone, 2011.)  بــا ایــن
چنین اعالم داشت که نتـایج تحقیـق حاضـر بـا  توانیمتوجه 

 & Jose et al,. 2017; Rahman Poor)نتایج تحقیقات 

Ramezani, 2019; Humberstone, 2011)  همخـوان
ــه ذکــر اســت کــه  مســئلهدر تفســیر ایــن  مــی باشــد. الزم ب

ی ورزشی همواره تحت شهاع برخی فشـارهای مـالی هاسازمان
سـبب  هاسـازمانن ای گسترده. از طرفی حجم مخاطبان اندبوده

وجـود داشـته  هاسازمانگردیده است تا همواره حواشی در این 
دامنـه فهـالیتی گسـترده وزارت ورزش و  رسـدیمباشد. به نظر 
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سازمانی گسترده در  هایفهالیتجوانان در سطح کشور و وجود 
در میـان کارشناسـان ایـن  مسـئلهاین وزارتخانـه و درک ایـن 

 یتمامبـهوزارتخانه سبب گردیده است تا از منظر آنان رسیدگی 
سـخت و  رای زیسـتمحیط هـایآموزش ژهیوبـهامور و اهـداف 

ی در هایآسـیبخود سـبب بـروز  مسئلهشوار تلقی نمایند. این د
ی شـده اسـت. زیسـتمحیط هـایآموزشاین وزارتخانه جهـت 

وجود حواشـی گسـترده در ورزش کـه  رسدیمهمچنین به نظر 
درگیـر مـدیریت  ینوعبهسبب گردیده است تا این وزارتخانه را 

سبب گردیـده اسـت تـا از منظـر  مسئلهاین حواشی نماید. این 
ی در زیسـتمحیط هـایآموزشکارشناسان ایـن وزارتخانـه، بـه 

ی هایآسـیب ینوعبهوزارت ورزش و جوانان توجه الزم نگردد و 
مشـهود  رسـدیمدر این خصوص ایجاد گردد. از طرفی به نظر 

بودن مشکالت مالی این وزارتخانه در پاسخ به امور محوله خود 
در میان کارشناسان سبب گردیده است تـا از  ئلهمسو درک این 

ی در ایـن وزارتخانـه زیسـتمحیط هـایآموزشمنظر آنـان بـه 
 یک دغدغه و اولویت توجه نگردد. عنوانبه

مربوط به  هایآسیبنتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که 
در  یزیسـتمحیط هـایآموزش آسیب ترینمهم عنوانبهاهداف 

مشخص  رانیکارشناسان و مد دگاهید وزارت ورزش و جوانان از
در اشاره شده اسـت.  مسئلهگردید. در تحقیقات مختلفی به این 

تحقیقات براندل و همکاران، صحرایی هونگرفورد و همکاران و 
 مسـئلهیـک  عنوانبـهرا همچنین آناندیاب و مولیناری اهـداف 

زیستی مشخص شده های محیطکلیدی و مهم در مسیر آموزش
ــود )  ;Brandle et al., 2019; Sahraee, 2012ب

Hungerford et al., 1980; Anandiab & 

Molianary, 2017 .) چنـین اعـالم  تـوانمیبا ایـن توجـه
 Brandle et)داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

al., 2019; Sahraee, 2012; Hungerford et al., 

1980; Anandiab & Molianary, 2017 )مخوان می ه
 هایآموزشفقدان مدیریت و رهبری مناسب در خصوص  باشد.

ی ورزشی از جمله هاسازمانی سبب گردیده است تا زیستمحیط
ـــر  ـــان تســـلط کـــاملی ب  هـــایآموزشوزارت ورزش و جوان

 & Vajdiی در ســازمان خــود نداشــته باشــد )زیســتمحیط

Jenani, 2019 .)ــازمان ــدم هاس ــت ع ــه عل ــی ب ی ورزش
ــورداری ــتاز  برخ ــوزه  هایسیاس ــی در ح ــتمحیطکل ی، زیس

، اهداف مشخص و روشنی در این خصـوص داشـته اندنتوانسته
از دیـدگاه کارشناسـان وزارت (. Kiany et al., 2019باشند )

ورزش و جوانان، این وزارتخانه به علت برخورداری از مشکالت 
 هـایآموزشو  زیسـتمحیط مسئلهجدی بر  صورتبهمختلف، 

 زیستی ورود نکرده است.محیط
هـای مکانیسـمتحقیق حاضر همچنین مشخص نمود کـه 

هـای دیگـر آسـیب مهـم در خصـوص آمـوزش عنوانبـهمفید 
ی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و زیستمحیط

فقـدان مفیـد شـامل  هایمکانیسـممدیران مشـخص گردیـد. 
ــتانداردها ــایآموزشالزم در خصــوص  یاس ی، زیســتمحیط ه

و  در سـازمان یزیسـتمحیط هایآموزش یابیارز ستمیس فقدان
ی زیسـتمحیط هـایآموزشجهـت ارائـه  یازسنجین ندیفرا نبود
ــارانمی ــدل و همک ــند. بران ــخص نمود باش ــدمش ــود  ن ــه نب ک

 عنوانبـهی زیسـتمحیط هـایآموزشاستانداردها در خصـوص 
 Brandl etاسـت )رایج در این خصـوص  هایآسیبیکی از 

al., 2019 ـــایج تحقیقـــات صـــحرائی و ـــا نت (. مطـــابق ب
های های مفیـد از جملـه رویـههومبراستونی، برخـی مکانیسـم

زیسـتی هـای محیطتواند به ارتقا آموزشمدیریتی و ارزیابی می
 (.Sahraee, 2012; Humberstone, 2011منجر گـردد )

علـت  ی ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانـان بـههاسازمان
تـا مسـائل  اندنتوانسـتهارزیابی و نظارتی  هایسیستمضهف در 

ــتمحیط ــب  صــورتبهی را زیس نماینــد  یســازفرهنگمناس
(Kiany et al., 2019 .)ی ورزشی از جملـه وزارت هاسازمان

ی، زیسـتمحیطورزش و جوانان به علت ضهف در استانداردهای 
 باشــندمیرا در ایــن خصــوص مواجــه  ایعمــدهبــا مشــکالت 

(Shabani Moghadam et al., 2018.) 
 هایآسـیبتحقیق حاضر همچنین نشـان داد کـه پـس از 

مربـوط بـه  هایآسـیبمفید،  هایمکانیسممربوط به اهداف و 
هــای آســیب در خصــوص آمــوزش تــرینمهمارتباطــات، 

ی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و زیستمحیط
اشـاره  مسـئلهر تحقیقات مختلفی بـه ایـن مدیران  می باشد. د

است. مطابق با تحقیق مالیک و باجپـای ارتباطـات نقـش شده 
 & Malikزیسـتی دارد )هـای محیطمهمی در بهبود آموزش

Bachpae, 2019 .) وزارت ورزش و جوانان به علت ضهف در
و  هـافهالیتفناوری اطالعات و ارتباطـات در اجـرا بسـیاری از 

باشـد می ایعمدهین و جدید خود دچار مشکالت نو هایبرنامه
(Ghayebi, 2017 عدم .)از ارتباطـات مناسـب در  گیریبهره

وزارت ورزش و جوانان سبب گردیده است تـا ایـن سـازمان در 
 ,Saraniباشـد ) ایعمـدهدچار مشـکالت  زیستمحیطحوزه 

(. ایــن ضــهف ارتبــاطی وزارت ورزش و جوانــان کــه در 2016
تحقیقات مختلف به آن اشاره شده است، سبب گردیده است تـا 

 هـایآموزشارتبـاطی در ایـن وزارتخانـه در جهـت  هایآسیب
 ی خود را نمایان سازد.زیستمحیط
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 هایآسـیبتحقیق حاضـر همچنـین مشـخص نمـود کـه 
 هـایآموزشص مربوط به ساختار دیگر آسـیب مهـم در خصـو

ی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و زیستمحیط
که تحقیـق نبـی پـور و همکـاران  طورهمانران می باشد. مدی

هـای مشخص نمـود، سـاختار تـأثیر زیـادی بـر بهبـود آموزش
عدم وجـود (. Nabi Poor et al., 2014زیستی دارد )محیط

در خصـوص مسـائل ساختار مناسب در وزارت ورزش و جوانان 
سـبب  ی و همچنین نبود متـولی در ایـن وزارتخانـهزیستمحیط

 هـایآموزشمربـوط بـه  هایبرنامهو  هافهالیتگردیده است تا 
ــه دچــار زیســتمحیط ــن وزارتخان ی از منظــر کارشناســان در ای

 Kiany etسـاختاری بسـیاری باشـد ) هایآسیبمشکالت و 

al., 2019 پاسخگویی به نیازهای (. وزارت ورزش و جوانان در
 Shabaniی باشـد )ی خود دچار ضهف ساختاری مزیستمحیط

Moghadam et al., 2018 ــان و ــدگاه کارشناس (. از دی
مدیران وزارت ورزش و جوانان نیاز بـه تغییـر در سـاختار خـود 

ی موجـود دارد. ایـن زیسـتمحیطجهت پاسخگویی به نیازهـای 
مربـوط بـه سـاختار در  هایآسـیبسبب گردیده است تا  مسئله

ی در وزارت ورزش و جوانـان زیستمحیط هایآموزشخصوص 
 مهم مشخص گردد.

 هایآسـیبتحقیق حاضـر همچنـین مشـخص نمـود کـه 
ی موجــود در خصــوص هایآســیبمربــوط بــه پــاداش از جملــه 

ی در وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه زیستمحیطهای آموزش
ر وضـهیت نـامطلوبی قـرار کارشناسان و مدیران می باشد که د
اشـاره شـده اسـت.  مسـئلهدارد. در تحقیقات مختلفی بـه ایـن 

مطابق با تحقیق پول و همکاران ضهف در سیستم انگیزشـی از 
زیستی وجـود دارد های محیطجمله پاداش در خصوص آموزش

(Powell et al., 2019.)  انگیزشـی و  هایسیاستبا بررسی
مشخص نمود که ایـن  توانمیتشویقی وزارت ورزش و جوانان 

سازمان رویکـرد مناسـبی جهـت بهبـود انگیـزش و پـاداش در 
 Kiany etی در ورزش ندارد )زیستمحیط هایفهالیتخصوص 

al., 2019 .)ضـهف در سیسـتم پـاداش در خصـوص  رونیازا
ــان ســبب زیســتمحیط هــایآموزش ی در وزارت ورزش و جوان

گردیده است تا از دیدگاه کارشناسان و مدیران ایـن وزارتخانـه، 
 مربوط به پاداش در شرایط نامطلوبی قرار گیرد. هایآسیب

 هایآسـیبنتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که 
ی موجـود در خصـوص هایآسـیبمربوط بـه رهبـری از جملـه 

وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه  ی درزیستمحیطهای آموزش
وبی قـرار کارشناسان و مدیران می باشد که در وضـهیت نـامطل

دارد. کیــانی و همکــاران، شــهبانی مقــدم و همکــاران و قــره و 

ی هاسـازمانمشخص نمودنـد کـه ضـهف رهبـری در  احمدی
 ایعمـدهورزشی سبب گردیده است تا امروزه ورزش مشکالت 

 ی برای جامهـه بـه ارمغـان آوردزیستمحیطدر خصوص مسائل 
(Kiany et al., 2019; Shabani Moghadam et al., 

2018; Ghareh & Ahmadi, 2017) وزارت ورزش و .
مـدیریت خـود در  رأسجوانان بـه علـت تغییـرات مختلـف در 

مـدیریت و  رأسسالیان اخیر و تغییر و تحوالت گسترده آن در 
یکپارچه رنج برده اسـت مهاونان همواره از وجود رهبری قوی و 

(Aybaghi et al., 2018 با توجه بـه اهمیـت رهبـری در .)
ی ورزشـی هاسازمانی، زیستمحیط هایآموزشخصوص بهبود 

از رهبری قوی در جهت مدیریت و پیشبرد اهـداف مربـوط بـه 
ــایآموزش ــوردار زیســتمحیط ه ــدنبودهی برخ  Shabani) ان

Moghadam et al., 2018این ضهف سبب  بودن (. مشهود
گردیده است تا از دیدگاه کارشناسان و مـدیران وزارت ورزش و 

مربوط به رهبری در شرایط نـامطلوبی قـرار  هایآسیبجوانان، 
 داشته باشد.

ـــی،  صـــورتبه در خصـــوص  ایعمـــده هایضـــهفکل
ی در وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه زیستمحیط هایآموزش

ی ایرانـی در هاسـازمان. کارشناسان و مدیران مشخص گردیـد
 ایعمدهی دچار مشکالت زیستمحیط هایآموزشجهت اجرای 

(. مطابق با تحقیق رحمان Rezvani et al., 2012) باشندمی
پور و رمضانی و همچنین همتی و شبیری کشور ایران در حوزه 

ــای محیطآموزش ــهفه ــوز ض ــتی هن ــدهزیس ای دارد های عم
(RahmanPoor & Ramezani., 2019; Hemati & 

Shobiry, 2017 .) چنین اعـالم داشـت  توانمیبا این توجه
ــان   یورزشــیــک ســازمان  عنوانبــهکــه وزارت ورزش و جوان

خـود  هـایظرفیتگسترده در سطح کشـور نتوانسـته اسـت از 
ی جهـت ارتقـا فرهنـگ زیسـتمحیط هـایآموزشجهت بهبود 

 زیسـتطمحیبر  هابرنامهو کاهش اثرات نامطلوب  زیستمحیط
از دید کارشناسان ایـن  مسئلهاستفاده الزم را داشته باشد و این 

ــن  ــوده اســت و ای ــه دور نب ــن  هاآســیبوزارتخان ــدگاه ای از دی
 گردید.  تأییدکارشناسان 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشـخص گردیـد کـه عـدم 
ــه اهــداف  ــزان دســتیابی ب ــابی در خصــوص می نظــارت و ارزی

آسیب مربوط به اهـداف از  ترینمهمی زیستمحیط هایآموزش
بنـابراین ؛ دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مـی باشـد

ارزیـابی و  هایکمیتهتا  گرددمیجهت رفع این آسیب پیشنهاد 
نظارت در ساختار و بدنه وزارت ورزش و جوانان ایجاد گردد تـا 

، هاکمیتـهاز سـوی ایـن  جادشـدهیا هایدستورالهملمطابق با 
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ــه اهــداف  ــزان دســتیابی ب ــابی در خصــوص می نظــارت و ارزی
ــردد. زیســتمحیط هــایآموزش ــه ایجــاد گ ــن وزارتخان ی در ای

همچنین مطـابق بـا نتـایج تحقیـق حاضـر مبنـی بـر اهمیـت 
ی در سـازمان زیسـتمحیط هایآموزشنامشخص بودن جایگاه 

ــان  ــیبدر می ــدگاه  هایآس ــداف از دی ــاختار اه ــه س ــوط ب مرب
تا توجه به  گرددمیرت ورزش و جوانان، پیشنهاد کارشناسان وزا

ی در تمامی ابهـاد و سـطوح  وزارت ورزش و زیستمحیطمسائل 
مربـوط بـه  هایبرنامـهقرار گیرد و فهالیت و  موردتوجهجوانان 
و  هامهاونتی در این سازمان در تمامی زیستمحیط هایآموزش

و اجـرا قـرار گیـرد. بـا  یموردبررسمنظم  صورتبهادارات تابهه 
توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردیـد کـه پـایین بـودن 

آموزشـی  هـایدورهمیزان انگیزش کارکنان جهـت شـرکت در 
آسـیب مربـوط بـه  تـرینمهمی، زیسـتمحیطمربوط به مسائل 

و جوانان مـی  پاداش اهداف از دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش
ا اصالح قوانین و مقررات موجـود تا ب گرددمیباشد. لذا پیشنهاد 

ــاد  ــه ایج ــدمات ب ــران خ ــوص جب ــه در خص ــن وزارتخان در ای
ــاتیحما ــراد و  یه ــانونی از اف ــایگروهق ــوزه  ه ــال در ح فه

ــایآموزش ــین پیشــنهاد زیســتمحیط ه ــود. همچن ــدام نم ی اق
تا این وزارتخانه در تصـمیمات خـود مبنـی از اعطـای  گرددمی

و  هـافهالیت، به برخـی شدهجامانسازمانی و تغییرات  هایپست
ی توجـه زیستمحیط هایآموزشعملکرد کارکنان خود در حوزه 

 الزم را داشته باشد. 
با توجه به نتایج تحقیـق حاضـر مبنـی بـر اهمیـت فقـدان 

ی در زیسـتمحیط هـایآموزشاستانداردهای الزم در خصـوص 
مفیــد از دیــدگاه  هایمکانیســممربــوط بــه  هایآســیبمیــان 
تا مطـابق  گرددمیاسان وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد کارشن

ــا  ــایژگیوب ــه  یه ــن وزارتخان ــی ای ــتورالهملمحیط و  هادس
ــام  ــن انج ــی حس ــت بررس ــتانداردهای جه ــایآموزشاس  ه

ی ایجاد گردد. همچنین با توجـه بـه نتـایج تحقیـق زیستمحیط
حاضر مبنی بر اهمیت نامناسب بودن تهامالت میـان مـدیران و 

ــا ــوص کارکن ــایآموزشن در خص ــتمحیط ه ــان زیس ی در می
ــدگاه کارشناســان وزارت ورزش و  هایآســیب ارتباطــات، از دی

ارتبـاطی میـان  هـایکانالتا با ایجاد  گرددمیجوانان پیشنهاد 
جـو مشـورتی در وزارت  گیریشـکلارکان مختلف سـازمان و 

و انتقادات و همچنین عملکردهـای  هاشنهادیپورزش و جوانان، 
 صـورتبدینگروهی قـرار گیـرد تـا  یموردبررسو افراد  هاگروه

ی زیسـتمحیطمربـوط بـه آمـوزش  هایبرنامـهضمانت اجرایی 
افزایش یابد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنـی بـر 

ی مـدیران ارشـد در و مقطهـ یسطح یهاگیریتصمیماهمیت 
 ری،های رهبآسیبی در میان زیستمحیط هایآموزشخصوص 

 گـرددمیاز دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد 
تا با اجبار جهت ارائه مستندات و مشاهدات عینـی در خصـوص 

و سطوح مختلف وزارت ورزش  هامهاونت شدهانجام هایفهالیت
کالن و دائمـی  یهایریگمیتصمو  هافهالیتو جوانان به انجام 

 در این وزارتخانه اقدام نمود.
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