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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, nonmonitoring 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,
Sustainable Development.
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:چكیده
تحقیق حاضر با هدف آسیبشناسی آموزشهـای محـیطزیسـتی در وزارت
.پیمایشـی بـود- روش انجـام تحقیـق توصـیفی.ورزشوجوانان اجرا گردید
جامهه آماری تحقیق تمامی کارشناسـان وزارت ورزشوجوانـان بودنـد کـه
 برحسب جدول حجـم نمونـه مورگـان تهـداد. نفر بود330 تهداد آنان شامل
 روش نمونـهگیـری در. نفر بهعنوان نمونه تحقیق مشـخص گردیدنـد169
 ابـزار جمـعآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق.تحقیق حاضـر طبقـهای بـود
 روایی این پرسشنامه بـا بررسـی. سؤالی بود22 پرسشنامه محقق ساختهای
نظرات خبرگان موردبررسی قرار گرفت و پایایی این پرسشـنامه نیـز میـزان
 بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از روشهای. مشخص گردید0/81
 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تـی،آماری کولموگروف اسمیرنوف
، آسـیب اهـداف6  نتایج تحقیق نشـان داد کـه.تکنمونهای استفاده گردید
 ارتباطات و رهبری از جمله آسیبهـای، مکانیسمهای مفید، پاداش،ساختار
 نتـایج.مربوط آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزشوجوانان مـیباشـد
تحقیق حاضر همچنین نشان داد که آسیب مربوط بـه اهـداف بـا میـانگین
 در میـان. مهمتـرین آسـیب مـیباشـد، در مقایسه با سایر آسـیبهـا4/17
آسیبهای مربوط به اهداف نیز عدم نظارت و ارزیـابی در خصـوص میـزان
 مهمتـرین0/874 دستیابی به اهداف آموزشهای محیطزیستی با بارعـاملی
 بـا ایـن توجـه فقـدان اهـداف و.آسیب مربوط به اهداف مشخص گردیـد
برنامــهریزیهای جــامع و فقــدان نظــارت و ارزیــابی مناســب در خصــوص
 سبب گردیده است تـا،آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان
 به نسبت سـایر آسـیبهـا در،آموزشهای محیطزیستی در خصوص اهداف
.این وزارتخانه با مشکالت و مخاطرات عمدهای مواجه باشد
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مقدمه
امروزه اهمیت محیطزیست سالم و ضرورت تالش بـرای حفـظ
آن بر کسی پوشیده نیست .حفاظت از محیطزیست کـره زمـین
بدون مشارکت تمامی کشورها و مردم امکانپذیر نمیباشـد .بـه
همین دلیل در اسناد حقوقی بینالمللی از جملـه اعالمیـه ریـو و
دستور کار  12بر اصل مشارکت عمومی در حفـظ محیطزیسـت
تأکید شده است ( .)Renwick et al., 2013بـا مطالهـه ایـن
اسناد و جمعبندی آنها سه مؤلفه الزم بـرای مشـارکت عمـومی
تهیین میشود .این سه مؤلفـه عبارتانـد از :حـق دسترسـی بـه
اطالعات محیطزیستی ،مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی
و تصمیمگیری و همچنین دسترسی و توسل به مراجـع اداری و
قضـایی در حـوزه محیطزیسـت (.)Jabbour et al., 2013
اهمیت توجه به محیطزیست در سازمانها سبب شـده اسـت تـا
بسیاری از سازمانها در مسیر توسهه محیطزیسـت برنامـهریزی
مدونی داشته باشند .در این مسیر منـابع انسـانی بـهعنوان یـک
نیروی قوی در سازمانها؛ این توانایی را دارد که میزان دستیابی
سازمانها را در خصـوص اهـداف محـیطزیسـتی را دسـتخوش
تغییرات کنند ( .)Tatian et al., 2009بهبود مسائل محیطـی
زیستی میتواند در جنبههای مختلف سـازمانی تأثیرگـذار باشـد.
بدون شک توجه به مسائل محیطزیستی میتواند فوایـد هـویتی
را برای سازمانها بـه ارمغـان آورد .سـازمانها بهواسـطه ارتقـا
جنبههای محیطزیستی میتوانند به بهبود آوازه و شهرت خود در
سطح جامهه اقدام نماینـد کـه ایـن مسـئله سـبب ارتقـا وجهـه
سازمانی میگردد .از طرفی سازمانها بهواسطه سرمایهگذاری در
حوزه محیطزیست میتوانند بـه بهبـود مسـائل مـالی بهواسـطه
برخی جنبههای مدیریت انرژی ،توسـهه لجسـتیک و همچنـین
کاهش فرایندهای نامناسب در سازمانها اقدام نمایند ( Qiu et
 .)al., 2016توسهه فهالیتهای محیطزیستی میتواند بر باور و
نگرش کارکنان نسبت به سازمان خود نیـز تأثیرگـذار باشـد .بـه
عبارتی سـازمانها بـا تـرویج مسـائل محیطزیسـتی ،توجـه بـه
مسئولیتهای اجتمـاعی را نمایـان میسـازند کـه ایـن مسـئله
میتوانــد بــه بهبــود و گســترش درک کارکنــان از حســن نیــت
سازمان خود منجر گردد .بدون شک سازمانها با توسهه مسـائل
محیطزیستی میتوانند عملکرد خود در جنبههای مختلف مـالی،
فرهنگی ،اجتماعی و سازمانی را بهبـود دهنـد ( Mushtaq et
 .)al., 2019ایــن مســئله ســبب گردیــده اســت تــا تحقیقــات
مختلفی به نقـش مسـائل محیطزیسـتی و برنامـهریزی در ایـن
خصوص بر عملکرد سازمانی بپردازند و این رابطه را تأیید نمایند
( Mohammad, 2019; Severo et al., 2015; Chin

 .)et al., 2015; DiSegni et al., 2015بـا ایـن توجـه
ترویج مسائل محیطزیستی و همچنین ارائه فهالیت جهت توسهه
و گســترش آن در ســازمانها یکــی از ضــروریات ســازمانهای
امروزی میباشد که میبایستی موردتوجـه مـدیران قـرار گیـرد.
بدون شک سازمانها در جهـت توسـهه فهالیتهـا در خصـوص
مسائل محیطزیستی ،دچار ابهامات مختلفی میباشند .همچنـین
میزان سطح دانش سازمانها در خصوص مسائل محیطزیسـتی
یکی از دغدغههای دیگر در این خصوص میباشد .ایـن مسـئله
سبب گردیده است تا نگرانی در خصوص توانـایی سـازمانها در
جهت توسهه مسائل محیطزیستی وجود داشته باشد .با توجه بـه
اهمیــت آموزشهــای محیطزیســتی در توانمندســازی افــراد و
سازمانها جهت تـرویج مسـائل محیطزیسـتی ،اسـتفاده از ایـن
آموزشها بهعنوان راهکاری عملیاتی جهت ارتقا دانش و مهارت
افراد در حوزه محیطزیست مشـخص میباشـد ( & Jickling
.)Wals, 2008
جهت بهبـود محـیطزیسـت نیـاز بـه ایجـاد آمـوزشهـای
محیطزیستی میباشد .آموزش در خصوص مسائل محیطزیستی
یکی از نیازهای روز جوامع امروزی میباشد .بهبود آموزشهـای
محیطزیستی سبب میگردد تا توجه به مسائل محـیطزیسـتی را
بهصورت پایدار دنبـال نمـود ( .)Lin & Su, 2019مشـکالت
محیطزیستی که به دست انسـان بـه وجـود آمـده اسـت تمامـاً
نمیتواند با بهکارگیری فنـاوری صـرف حـل شـود .تغییـرات در
رفتار انسان مـورد نیـاز اسـت بنـابراین کلیـد رفـع بحرانهـای
محیطزیســتی در آمــوزش و اصــالح رفتــار انســان بــا مح ـیط
پیرامونش است ( .)Naghipour, 2015امروزه دیگـر تنهـا بـا
تصویب قانونهای بدون ضمانت اجرائی نمیتوان در محافظـت
از محیطزیســـت قطهیـــت نشـــان داد .آمـــوزش حفاظـــت از
محیطزیست در جهان پیشرفته تازگی ندارد ،بلکه بخشی از نظام
آموزشی آن کشورها را در برگرفته است ( .)Alavi, 20با توجه
به اینکه آموزش یکی از مؤثرترین مؤلفههای تأثیرگذار بر توسهه
هر کشور اسـت ،انجـام اقـداماتی وسـیع ،همهجانبـه ،مسـتمر و
فراگی ـر در جهــت افــزایش آگاهیهــای محیطزیســتی جامهــه
ضروری هست ( .)Rezvani et al., 2012تمـام کشـورهای
جهان ،هـدف غـایی از آمـوزش محیطزیسـت را توسـهة پایـدار
میداننــد .در اهــداف کلــی آمــوزش محیطزیســتی در تمــام
کشورهای منتخب از جمله ایران بـر ارتقـای دانـش ،نگـرش و
مهــارت حــل مشــکالت محیطزیســت تأکیــد شــده اســت؛ امــا
کشورهای سوئد ،استرالیا ،کانادا و ترکیـه در اهـداف کلـی خـود
عالوه براین موارد ،بر دانش ،نگرش و مهارت جهت حفظ وضـع
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موجود محیطزیست نیز تأکیـد میکننـد ( Parishani et al.,

 .)2018ایــن مســئله ســبب گردیــده اســت تــا آموزشهــای
محیطزیستی در محیطهای مختلفی به مرحله اجرا درآید.
ســازمانهــای ورزشــی بــهعنوان متولیــان ورزش در ســطح
جامهه ،از حجم گسـتردهای از برنامـههـا و رویـدادهای ورزشـی
برخــوردار میباشــند کــه ایــن مســئله ســبب گردیــده اســت تــا
آموزشهای محیطزیستی در سطوح مختلف در ایـن سـازمانها
به مرحله اجرا درآید .محیطهای ورزشی همواره پـذیرای حجـم
گستردهای از افراد میباشـند .عـالوه بـر ایـن گروههـا و افـراد
بسیاری در سطح جهان همواره رویدادهای ورزشـی را مشـاهده
مینمایند .این مسئله سبب گردیده اسـت تـا خـود ورزش از دو
منظر بر مسائل محیطزیستی تأثیرگذار باشد .اول ورزش به علت
برخورداری از حجم گستردهای از فهالیتها و مخاطبان همـواره
نقش مهمی در بهبود و یا آسیب بـه مسـائل محیطزیسـتی دارد
( .)Pfahl, 2013بروز مشـکالت ترافیکـی ناشـی از برگـزاری
مسابقات ورزشی در سراسر کشور بهخصوص در شـهر تهـران و
همچنین تولید زباله در ورزشگاهها در حین مسـابقات ورزشـی از
جمله دربی بین تیمهای پرسپولیس و اسـتقالل سـبب گردیـده
است تا ورزش بهعنوان عاملی مخرب در خصوص محیطزیسـت
مشخص گردد .آسـیبهای محیطزیسـتی ناشـی از رویـدادهای
ورزشی از جمله مسابقه پرسپولیس و اسـتقالل عـالوه بـر بـروز
مشکالت محیطی ،از جنبه فرهنگی نیز آثار منفـی در خصـوص
فرهنـگ محیطزیسـتی میگـذارد ( Ghareh & Ahmadi,
 .)2017از طرفی نفوذپذیری ورزش سبب گردیده است تا از آن
بهعنوان ابزاری جهـت توسـهه دانـش و فرهنـگ محیطزیسـت
اســتفاده گــردد .ایــن مســئله ســبب گردیــده اســت تــا امــروزه
آموزشهای محیطزیستی جهت کارآمدی سـازمانهای ورزشـی
در خصوص مسائل محیطزیستی بهصورت گستردهای در سـطح
جهان ایجـاد گـردد ( .)Pfahl, 2013جمـعآوری زبالـه توسـط
تماشاگران تیم ملی فوتبال ژاپن و کره جنوبی در مسابقات اخیـر
خود در ورزشگاه آزادی بهعنوان فهالیتهایی بوده است که آثـار
فرهنگی مثبتی بر تماشاگران ایرانی جهت کاهش تولید زبالـه و
جمعآوری زبالههای ایجادشده در مسابقات ورزشی داشته اسـت
(.)Vajdi & Jenani, 2019
بــدین منظــور ایجــاد کمیتــههای اختصاصــی در جهــت
آموزشهــای محیطزیســتی در ســازمانهای ورزشــی و ایجــاد
قوانین و مقررات جهت ایجاد فشار بـر سـازمانهای ورزشـی در
راستای عمل به تههدات مربوط به آموزشهای محیطزیسـتی از
جمله اقداماتی میباشد که در برخی کشورها بـه انجـام رسـیده
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است .با توجه به برخی آثـار نـامطلوب ورزش بـر محیطزیسـت،
سازمانهای ورزشی وظیفه مدیریت و کاهش این آثار نـامطلوب
را دارد .بهعنوانمثال هر مسابقه از جام جهانی فوتبـال  2006در
کشور آلمان حدود  3میلیون کیلووات ساعت انـرژی را بـه خـود
اختصاص داد و حدود بین  5تا  10تن زباله را نیـز ایجـاد نمـود.
این در حالی بود که قوانین محیطزیستی شـفاف و مشخصـی از
سوی فیفا در قبل و حین برگـزاری مسـابقات اجرایـی گردیـد و
فهالیتهایی از جمله افزایش آگاهی و دانش محیطزیستی افراد،
مکــانیزه شــدن تبــدیل زبالــههای رویــدادهای ورزشــی بــه
سوختهای قابلمصرف ،بهبود پوشـش گیـاهی ،ارتقـا سیسـتم
حملونقــل عمــومی و همچنــین فرهنگســازی حفاظــت از
محیطزیست اجرایی گردید .این مسئله سبب گردیـده اسـت تـا
استانداردها و قانونهای مشخصی از جمله صدور گواهینامههای
رعایت استانداردهای محیطزیستی ،فشار جهـت بهبـود پوشـش
گیاهی ،نظارت بر حسن تبدیل و دفع زبالههای ایجادشده ،ایجاد
حملونقلهای الکترونیکی و انرژی پاک جهت بهبـود وضـهیت
محیطزیست در ورزش از سوی سازمانهای ورزشی بینالمللـی
اعمال گردد .این مسئله سبب شد که سازمانهای ورزشی جهت
بهبـــود آموزشهـــای محیطزیســـتی و مراقبـــت از مســـائل
محیطزیستی ،اقـدام بـه ایجـاد تشـکلهایی اختصاصـی جهـت
پیگیری اهداف مذکور نمایند .بهعنوانمثال در جام جهانی 2006
آلمان ،کمیته سبز جهت بهبود وضهیت محیطزیسـتی شـهرهای
میزبان این مسابقات ایجـاد گردیـد و عمـالً از مسـابقات 2010
آفریقای جنوبی فهالیت خود را آغاز نمود (.)Pfahl, 2013
در ورزش ایران نیز جهت حفاظت از محیطزیست ،فهالیتها
و قوانینی هرچند بهصورت محدود انجام شده است .بـدینجهت
بر روی البسه تـیم ملـی فوتبـال ایـران در جـام جهـانی ،2018
تصویر یوزپلنگ ایرانی جهت مهرفی اینگونه در حال انقراض به
دنیا؛ به تصویر کشیده شد .بنا بر تصـمیم مسـؤوالن فدراسـیون
نماد تیم ملی ایران در جام جهانی « 2018یوپا» نام گرفـت کـه
مخفف کلمه «یوزپلنگ ایرانی» بـود (.)Kiany et al., 2019
از طرفـــی از ســـوی وزارت ورزش و جوانـــان جهـــت بهبـــود
فهالیتهای محیطزیسـتی ،در سـال  1395مصـوب گردیـد کـه
تصویر  50گونه جانوری در حال انقراض روی لبـاس  50رشـته
ورزشی کشور به تصویر کشیده شود .این مسئله سبب گردید تـا
هرگونه جانوری به یک فدراسیون ورزشی کشور ایران تهلق پیدا
کند و آن فدراسیون وظیفه مهرفی آن گونـه جـانوری را داشـته
باشد .همچنین در این بین برخی همایشهای علمـی در جهـت
توسهه روابط میـان ورزش و محیطزیسـت در کشـور بـه انجـام
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رسید که در آن ترویج محیطزیست در ورزش و بهوسـیله ورزش
موردتوجـه قـرار گرفـت ( Shabani Moghadam et al.,
.)2018
بــهطورکلی تأثیرگــذاری ســازمانهای ورزشــی بــر ابهــاد
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتمـاعی جامهـه سـبب گردیـده
است تا امروزه از سوی سازمانهای ورزشی تالشهـایی جهـت
بهبود وضهیت محیطزیستی جامهـه انجـام شـود ( Mallen et
 .)al., 2010ایــن مســئله ســبب گردیــده اســت تــا امــروزه
ســازمانهای ورزشــی فشــارهایی جهــت بهبــود آموزشهــای
محیطزیستی را در رویدادهای ورزشـی مهـم ورزشـی در سـطح
جهان از جمله جام جهـانی  2020قطـر ( Hayajneh et al.,
 ،)2017المپیــک  2012لنــدن ( ،)Kim, 2013جــام جهــانی
فوتبال  2010آفریقای جنوبی ( ،)Death, 2011المپیک 2008
پکن ( )Mol, 2010و المپیک  2004آتن ( Tziralis et al.,
 )2006را انجام دهد .شارمابرایمر و همکاران اشاره داشتند کـه
محیطهای ورزشی به علت نفوذ بر گروههای مختلفـی از افـراد،
پتانسیل باالیی جهت بهبـود وضـهیت محیطزیسـتی در جامهـه
دارند ( .)Sharmabrymer et al., 2018این مسـئله سـبب
گردیده است تا امروزه از سازمانهای ورزشی انتظار میرود تا در
فهالیت مربوط بـه محیطزیسـتی فهالیـت داشـته باشـند چراکـه
سازمانهای ورزشـی از طرفـی میتواننـد بـا مـدیریت مناسـب
آسیبهای محیطزیستی از جمله کاهش منابع طبیهی ،مشکالت
مربوط به پسماند ،نابودی تنوع بیولوژیکی ،آلـودگی و مشـکالت
مربوط به سالمت عمومی را کاهش دهند و از طرفـی میتوانـد
بهعنوان یک حوزه فرهنگی سبب ارتقا فهالیتهای محیطزیستی
در سطح جامهه گردد .بدون شک آموزشهای محیطزیسـتی در
سازمانهای ورزشی همواره میبایستی دنبال گردد .کارکردهای
ورزش در حوزههای مختلف از جمله محیطزیست سبب گردیـده
اســت تــا نقــش ســازمانهای ورزشــی در پیشــبرد اهــداف
محیطزیستی بیشازپیش نمایان گردد .این مسئله سبب گردیـده
است تا تالشهایی در حوزه محیطزیست در ورزش انجام گردد؛
اما این مسئله به علت نبود برنامههای مدون و دقیق و همچنین
عــدم تحقیقــات جــامع در ایــن حــوزه بهصــورت علمــی دنبــال
نمیگــردد ( .)Humberstone, 2011از طرفــی عملکــرد
محیطزیستی سازمانهای ورزشی بـهعنوان یکـی از مهمتـرین
مســائل در حــوزه ورزش و محیطزیســت بهصــورت دغدغهمنــد
دنبال نمیگردد .قره و احمدی مشخص نمودنـد کـه بـه علـت
وجود مشکالت مالی در ورزش ،توجه به مسـائل محیطزیسـتی
موردتوجـه متولیـان ورزش قـرار نگرفتـه اسـت ( & Ghareh

 .)Ahmadi, 2017شهبانی مقدم و همکاران نیز اشاره داشـتند
که به علت وجود مشکالت زیرساختی و فرهنگی ،تالشی جهت
بهبود وضهیت محیطزیستی در ورزش به انجـام نرسـیده اسـت
( .)Shabani Moghadam et al., 2018ایــن مســئله
میتواند ناشی از فقدان آموزشهای مناسب در خصوص مسـائل
محیطزیستی باشد .وجود مشکالت محیطزیستی ناشی از ورزش
در سطح بینالمللی و همچنین بروز آسیبهای مخرب ورزش بر
محیط میتواند دال بر ناکارآمدی آموزشهای محیطزیسـتی در
ورزش باشد .از طرفی امروزه ورزش نفوذ و تأثیرگذاری مثبتی بر
مسائل محیطزیستی نداشته باشد کـه ایـن مسـئله نشـاندهنده
عدم تأثیرگذاری مناسب برنامههای محیطزیستی تـدارک دیـده
در ســازمانهای ورزشــی میباشــد .ازایـنرو ارائــه آموزشهــای
مناسب در محیطهای ورزشی در خصوص مسائل محیطزیسـتی
میتوان فرهنگ محافظت از محیطزیسـت را در سـطح جامهـه
اشاعه دهد (.)Sharmabrymer et al., 2018
با توجـه بـه ضـهفهایی در خصـوص اجـرای برنامـههای
محیطزیستی در سازمانهای ورزشی ،به نظر میرسد ضهفهای
آموزشی در این خصوص وجود دارد .فقدان برنامهریزی مناسـب
جهت ارتقـا آمـوزشهـای محـیطزیسـتی ،سـبب میگـردد تـا
تالشهای مربوط به بهبود وضهیت محیطزیست ،بـه سـرانجام
مناسبی نرسد ( .)Humberstone, 2011این در حـالی اسـت
که تحقیقات مختلفی به بررسی مشکالت و آسـیبهای موجـود
در خصـــوص آموزشهـــای محیطزیســـتی در ســـازمانها و
محیطهای مختلف پرداختهانـد .رحمـان پـور و رمضـانی ضـمن
مشــخص نمــودن وضــهیت نامناســب کشــور ایــران در حــوزه
آموزشهای محیطزیستی در کشـور ایـران ،اشـاره داشـتند کـه
آموزشهای محیطزیستی نیازمند توجه به حیطههای مختلـف و
گونــاگونی میباشــد ( Rahman Poor & Ramezani,
 .)2019پاول و همکاران در تحقیق خود مشخص نمودنـد کـه
ارتقا آموزشها محیطزیستی در برخی شرایط میبایسـتی تحـت
شهاع مسائل انگیزشی قرار گیرد .آنان اشاره داشـتند کـه فقـدان
سیســتمهای پــاداش و انگیــزش مناســب در ســازمانها ســبب
میگردد تا آموزشهای محیطزیستی دچار مشـکالت عمـدهای
گردد .از دیدگاه این افراد آسیبهای مربوط به پاداش از مهـدود
آسیبهای مهم در خصوص آموزشهای محیطزیستی میباشد.
از دیــدگاه پــاول و همکــاران تغییــرات ســاختاری موجــود در
سازمانها سبب میگردد تا دسـتیابی بـه اهـداف محیطزیسـتی
دشوارتر گردد .چراکه این تغییرات سبب میشود تـا فهالیتهـای
محیطزیستی برای مدتزمانی دچار سکون گردد ( Powell et
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.)al., 2019
از طرفی دیگر نبیپور و همکـاران در تحقیـق خـود اشـاره
داشتند که ضهف فرهنگی از جمله مشکالت موجـود در مسـیر
آموزشهای محیطزیستی میباشـد .از دیـدگاه آنـان مشـکالت
فرهنگی در خصوص توجه به مسائل محیطزیستی سبب گردیده
است تا آموزشهای محیطزیستی دچار مشکالت عمدهای گردد.
برخی تحقیقـات آسـیبهای مربـوط بـه ارتباطـات و سـاختار را
بهعنوان آسیبهای مهم در خصوص آموزشهای محیطزیسـتی
موردتوجــه قــرار دادنــد .آنــان اشــاره داشــتند کــه آموزشهــای
محیطزیستی همواره میبایسـتی در تمـامی سـطوح سـازمانها
انجام گردد و تالشهـای انجامشـده در ایـن خصـوص نیازمنـد
برخورداری از ساختار و تشـکیالت مناسـب و گسـترده میباشـد
( .)Nabi Poor et al., 2014مالیـک و باجپـای در تحقیـق
خود اشاره داشتند که شبکههای مجازی نقش مهمـی در بهبـود
آموزشها و آگاهیهای مربوط به حـوزه محیطزیسـتی دارد کـه
فقدان زیرساختهای الزم جهت بهرهگیـری از ایـن فنـاوری در
سازمانها درک میگردد .آنـان اشـاره داشـتند کـه ضـهفهای
زیرساختی در خصوص ارتباطات سبب مخـدوش شـدن فراینـد
آموزشهای محیطزیستی شده است .آنـان همچنـین مشـخص
نمودند که ارتباطات بهعنوان یک راهکار مهم در جهـت تقویـت
آموزشها و آگاهیهای مربوط به حوزه محیطزیسـتی میباشـد
( .)Malik & Bachpae, 2019جــوزه و همکــاران نیــز
مشخص نمودند که برخی ضـهفهای مربـوط چیـدمان محـیط
سبب مخدوش شدن آموزشهای محیطزیسـتی گردیـده اسـت.
آنان همچنـین مشـخص نمودنـد کـه آسـیبهای مختلفـی در
خصوص اجرای آموزشهای محیطزیستی وجـود دارد کـه ایـن
آسیبها شامل برخـی آسـیبهای مـدیریتی ،فرهنگـی و مـالی
میباشد (.)Jose et al,. 2017
در تحقیقات مختلفی نیز به برخی جنبـههـای مـدیریتی در
خصوص آموزشهای محیطزیستی اشاره داشتند .صحرائی اشاره
داشــت کــه موانــع مــدیریتی نقــش مهــم و اساســی در بهبــود
آموزشهای محیطزیسـتی دارد .وی اشـاره داشـت کـه فقـدان
روی ـههای مــدیریتی مناســب ســبب میگــردد تــا آموزشهــای
محیطزیســتی دچــار مشــکالت عمــدهای گــردد ( Sahraee,
 .)2012براندل و همکاران نیز مشخص نمودند کـه مشـکالت
مدیریتی سبب گردیـده اسـت تـا آمـوزشهـای محـیطزیسـتی
بهعنوان نیازهای اساسی جوامع مشخص نگردد .آنان همچنـین
اشاره داشتند کـه اهـداف یکـی از مسـائل مهـم جهـت ایجـاد
آموزشهای محیطزیستی میباشد (.)Brandl et al., 2019
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هومبراستونی اشاره داشت که در مسیر توسهه آموزشهـای
محیطزیستی نیاز اسـت تـا سیسـتمهای ارزیـابی در سـازمانها
اجرایی گردد .وی همچنین اشاره داشـت کـه جهـت توجـه بـه
مسائل محیطزیستی مشـکالتی عمـدهای وجـود دارد کـه ایـن
مشکالت در سطوح و انواع مختلفـی وجـود دارد .از دیـدگاه وی
عدم فهالیت سازمانها در خصـوص مسـائل آموزشـی در حـوزه
محیطزیست سبب گردیده است تا مشـکالت عمـدهای در ایـن
خصوص ایجاد گـردد ( .)Humberstone, 2011آنانـدیاب و
مولیناری اشاره داشتند که ضهف در مسـائل مربـوط بـه اهـداف
یکی از مشکالت عمـده در جهـت آموزشهـای محـیطزیسـتی
میباشد ( .)Anandiab & Molianary, 2017هونگرفـورد
و همکاران نیز مشخص نمودنـد کـه نامشـخص بـودن اهـداف
موجود در حوزه آموزشهای محیطزیستی سبب بروز مشـکالتی
در این حوزه شده است (.)Hungerford et al., 1980
تانر نیز مشخص نمودند کـه عـدم درک تجـارب فـردی از
مســـائل محیطزیســـتی یکـــی از آســـیبهای آموزشهـــای
محیطزیستی در سازمانها می باشد ( .)Taner, 1980همتی و
شبیری در تحقیق خود اشاره داشتند که ایران در ابتـدای مسـیر
آموزش محیطزیستی قرار دارد ،گرچه اقدامات محدود ولی مؤثر
در این حوزه صـورت گرفتـه اسـت ( Hemati & Shobiry,
 .)2017از طرفــی تحقیقــات انجامشــده در ســایر محیطهــا و
سازمانها بازگوکننده ایـن واقهیـت مـی باشـد کـه آسـیبهای
موجود در خصـوص آموزشهـای محیطزیسـتی در محیطهـای
جغرافیایی و فرهنگی گوناگون ،متفاوت بوده است .ایـن مسـئله
بازگوکننده این مهم می باشد که آسیبهای موجود در خصوص
آموزشهای محیطزیسـتی میبایسـتی در محیطهـای مختلـف
موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد.
با بررسی تحقیقات انجامشده در این حوزه مشخص گردیـد
کــه در حــوزه آســیبهای موجــود در خصــوص آموزشهــای
محیطزیستی تحقیقاتی در سازمانهای ورزشـی بهخصـوص در
کشور ایران به انجام نرسـیده اسـت .در تحقیقـات مختلفـی بـه
بررسی مسائل محیطزیستی در سازمانهای ورزشی پرداختهانـد.
مالن و همکاران مشـخص نمودنـد کـه جهـت توسـهه مسـائل
محیطزیستی در ورزش نیاز است تا مسـائل آموزشـی بهصـورت
مــنظم و جــامع در ایــن حــوزه ایجــاد گــردد و حجــم مهینـی از
آموزشهــای موجــود در ورزش بــه افــزایش دانــش و مهــارت
محیطزیسـتی افـراد تهلـق گـردد (.)Mallen et al., 2010
ترندافیلووا و همکاران در تحقیق خود مشخص نمودند که توجـه
به مسائل محیطزیستی میتواند سبب کاهش مشکالت قـانونی،
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افزایش مشروعیت سازمانی ،صـرفهجویی در هزینـهها و ایجـاد
روابــط قــوی بــا ذینفهــان در ســازمانهای ورزشــی گــردد
( .)Trendafilova et al., 2014کاسپر و همکاران مشخص
نمودنــد کــه تالشهــای محیطزیســتی در محیطهــای ورزشــی
میتواند سبب پایداری رفتارهای محیطزیستی تماشاگران گـردد
( .)Casper et al., 2019همچنین گراهام و همکاران اشـاره
داشــتند کــه آموزشهــای محیطزیســتی در ورزش میبایســتی
بهصورت جدیتری از سوی دانشگاهها و همچنین سـازمانهای
ورزشی دنبال گـردد ( .)Graham et al., 2018جـاگیمن 1و
همکاران نیز مشخص نمودند که آموزشهـای محیطزیسـتی در
ورزش دچار مشکالت عمدهای می باشد که این مسئله نیـاز بـه
تغییرات در آموزشهای محیطزیستی در ورزش را نشان میدهد
( .)Jagemann et al., 2007شهبانیمقدم و همکاران اشـاره
داشــتند کــه تماشــاگران در ورزش ایــران در مقایســه بــا ســایر
تماشاگران از فرهنگ مراقبت در خصوص مسائل محیطزیسـت
ضهیفتری برخوردار میباشند که این مسـئله بـه علـت فقـدان
آمــوزشهــای الزم در ایــن خصــوص مــیباشــد ( Shabani
 .)Moghadam et al., 2018آسیبهای ایجادشده بهواسطه
برگزاری مسابقات ورزشی در کشور ایران سبب بـروز مشـکالت
مالی عمدهای برای متولیان ورزش شـده اسـت .از طرفـی عـدم
آموزش مسائل محیطزیستی در ورزش سبب گردیده است تا آثار
فرهنگی سوء در ایـن خصـوص ایجـاد گـردد کـه سـبب بـروز
مشکالتی در روند توسهه فرهنگ محیطزیستی در کشـور شـده
است .همچنین عدم آموزش جهت استفاده از ناوگان حملونقـل
عمومی در زمان برگزاری مسابقات ورزشی سبب گردیده است تا
ترافیک گستردهای در حین این مسـابقات ایجـاد و سـبب بـروز
آسیبهای محیطزیستی گردد (.)Kiany et al., 2019
این در حالی است که با توجه بـه گسـتردگی سـازمانهای
ورزشی و پوشش ملی این سازمانها بر اساس اهداف و وظـایف
خــود ،نیــاز بــه برخــورداری از آموزشهــای محیطزیســتی در
سازمانهای ورزشی درک میگردد .از طرفی با بررسی تحقیقات
انجامشده مشخص گردیـد کـه اطالعـات ضدونقیضـی در ایـن
حوزه وجود دارد که این مسئله ناشی از عـدم جـامع بـودن ایـن
تحقیقات می باشد .ایـن مسـئله سـبب گردیـده اسـت تـا خـأل
تحقیقاتی در خصوص آسیبشناسی آموزشهـای محیطزیسـتی
درک گردد .از طرفی این خأل تحقیقاتی سبب گردیده است تا در
مرحلــه اول دغدغــه توجــه بــه آموزشهــای محیطزیســتی در
1. Jagemann

س ـازمانهای ورزشــی از جملــه وزارت ورزش و جوانــان وجــود
نداشته باشد .همچنین این خأل تحقیقاتی سبب گردیده است تـا
ابهامات اساسی در مسـیر بهبـود آموزشهـای محیطزیسـتی در
وزارت ورزش و جوانان ایجاد گردد.
ســازمانهای ورزشــی از جملــه وزارت ورزش و جوانــان و
سازمانهای تابهه در حـوزه محیطزیسـت دارای ضـهفهایی در
خصـوص آمـوزش ( Sarani, 2016; Aybaghi et al.,
 ،)2018عملکـرد ( Ghayebi, 2017; Ekhtiary et al.,
 )2018; Sarani, 2016و فرهنگسـازی ( Aybaghi et
 )al., 2018; Ekhtiaty et al., 2018میباشـند .ایـن در
حالی است که وزارت ورزش و جوانـان بـهعنوان متـولی اصـلی
ورزش و بهبــود برخــی جنبــههای مربــوط بــه جوانــان ،دارای
مخاطبان گستردهای در سطح جامهه می باشد .از طرفـی وزارت
ورزش و جوانــان جهــت انجــام امــورات خــود در ســطح کشــور
سازمانهای گسترده و فراوانی را دارا می باشد کـه ایـن مسـئله
سبب گردیده است تـا وزارت ورزش و جوانـان دارای شـبکهای
گسترده از ادارات تابهه خود و همچنین فدراسیونهای ورزشی و
هیئتهای ورزشی باشد .از طرفی برگزاری رویـدادهای ورزشـی
مختلف در تمامی رشـته در سـطوح ملـی و بینالمللـی همگـی
بازگوکننده حجم گسترده فهالیتهای موجود در وزارت ورزش و
جوانان می باشد .این مسئله سبب گردیده است تا وزارت ورزش
و جوانان در خصوص مسائل محیطزیستی دو نقش بارز را داشته
باشــد .اول کارکردهــای ایــن وزارتخانــه در توســهه فرهنــگ
محیطزیستی و دوم مدیریت برنامههای خود جهت کاهش اثرات
منفی این برنامهها بر محیطزیست می باشد .با توجـه بـه دامنـه
فهــالیتی وزارت ورزش و جوانــان و برخــورداری از ســازمانهای
تابهــه بیشــمار از جملــه ادارات ورزش و جوانــان در تمــامی
استانها ،فدراسیونهای ورزشی و هیئتهـای ورزشـی در تمـام
کشور ،عدم توجه به آمـوزش محیطزیسـتی در ایـن وزارتخانـه
سبب بروز مشـکالت محیطزیسـتی از جملـه مصـرف بیانـدازه
انرژی و عدم توجه به مـدیریت پسـماند شـده اسـت .از طرفـی
برنامههای متنوعی که توسط وزارت ورزش و جوانان به مرحلـه
انجام رسیده است ،نیز خود سـبب شـده اسـت تـا آلودگیهـای
محیطی را به همراه داشته باشد که این مسئله خود سـبب بـروز
مشکالت اقلیمی و گیاهی میگردد ( Shabani Moghadam
 .)et al., 2018ایجـاد زبالـههای بسـیار ،ایجـاد آلودگیهـای
صــوتی و آبوهــوا و همچنــین شــکلگیری فرهنــگ نامناســب
حفاظــت از محیطزیســت از جملــه مشــکالت محیطزیســتی در
سازمانهای ورزشی می باشد که بهواسطه برنامههای مربوط به
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این وزارتخانه ایجاد گردیده است (.)Kiany et al., 2019
بدون شک دستیابی بـه اهـداف وزارت ورزش و جوانـان در
خصــوص مســائل محیطزیســتی ،در گــروه ایجــاد آموزشهــای
مناسب در این سازمان می باشد .این در حالی است کـه فقـدان
تحقیقات جامع در خصوص آموزشهـای محیطزیسـتی در ایـن
وزارت خانه سبب گردیده اسـت تـا عمـالً ابهامـات اساسـی در
خصوص کمیت و کیفیت آموزشهـای محیطزیسـتی در وزارت
ورزش و جوانان ایجاد گردد .این مسئله سبب گردیـده اسـت تـا
اطالعـــات دقیقـــی در خصـــوص مشـــکالت آموزشهـــای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان در دست نباشد .ازاینرو
بــا توجــه بــه اهمیــت وزارت ورزش و جوانــان و تأثیرگــذاری
سیاستهای محیطزیستی این سازمان در بدنـه ورزش کشـور و
همچنین گستردگی حـوزه ورزش در سـطح ملـی و بینالمللـی،
تحقیق حاضر با هدف آسیبشناسی آموزشهـای محیطزیسـتی
در وزارت ورزش و جوانــان طراحــی و اجــرا گردیــد .لــذا ســؤال
تحقیق حاضر این می باشد که آسیبهای آموزش محیطزیستی
در وزارت ورزش و جوانان چه مـی باشـد؟ جهـت بررسـی ایـن
آسیبها از مدل آسیبشناسی ویسبورد اسـتفاده گردیـد .بـدون
شک مدلهای مختلفی جهت آسیبشناسی وجـود دارد کـه بـه
علت بلوغ کافی این مدل و همچنین اسـتفاده از آن در مباحـث
ســازمانی در تحقیقــات مختلــف ،ایــن مــدل بــهعنوان مــدل
مورداستفاده جهت بررسی آسـیبهای مربـوط بـه آموزشهـای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از منظر کارشناسان این
وزارتخانه استفاده گردیـد .در ایـن مـدل آسـیبهای موجـود در
حیطـــههای مختلـــف از جملـــه اهـــداف ،ســـاختار ،پـــاداش،
مکانیسمهای مفید ،ارتباطات و اهـداف موردبررسـی و کنکـاش
قرار گرفت .مدل ویس بورد که توسط ویسبورد ارائـه گردیـده
است یکی از مدلهای مهم آسیبشناسی می باشد که در حـوزه
مطالهات سازمانی مورداستفاده قرار میگیرد .مطـابق بـا اهـداف
ایــن مــدل ،هــر فهــالیتی در ســازمانها ممکــن اســت دارای
آسیبهایی باشد که جهت بررسی این آسیبها میبایستی شش
حوزه کلی آن شامل اهداف ،ساختار ،پاداش ،مکانیسمهای مفید،
ارتباطات و رهبری را موردبررسی قرار داد .به عبارتی شـناخت از
آسیبهای مربوط به اهداف ،ساختار ،پاداش ،مکانیسمهای مفید،
ارتباطات و رهبری میتواند درک کلی از وضـهیت یـک حیطـه
بهخصوص در سازمانها را مشخص نماید .در این مـدل اهـداف
به مفهوم چگونگی وضع و اجرای اهداف مدنظر در یـک حیطـه
در سازمان را مشخص مینماید .آسیبهای مربوط به اهداف در
پی شناسایی مشکالت مربوط بـه ایجـاد ،طرحریـزی و اجـرای
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اهداف مدنظر در یک حیطه بهخصـوص در سـازمان مـی باشـد
( .)Weibord, 1976عدم نظـارت و ارزیـابی وزارت ورزش و
جوانــان بــه آموزشهــای محیطزیســتی و عــدم وجــود اهــداف
مشخص و عینی در این خصوص در کنـار فقـدان آموزشهـای
محیطزیســتی الزم در ایــن وزارتخانــه ،از جملــه مشــکالت و
آسیبهای مربـوط بـه اهـداف در ایـن وزارت خانـه مـی باشـد
( .)Vajdi & Jenani, 2019همچنــین ســاختار اشــاره بــه
جایگاه و سازماندهی ارکان حیطه موردبررسی در سـازمان دارد
که بهنوعی در پی آگاهی در خصوص مهـم قلمـداد نمـودن آن
حیطه در چارچوب کلی سازمان میباشد (.)Weibord, 1976
بررسی مشکالت مربوط بـه برنامـهریزی و اجـرای فهالیتهـای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان و همچنـین مشـکالت
مربوط بـه جایگـاه آموزشهـای محیطزیسـتی در ایـن سـاختار
سازمانی وزارتخانه از جمله مسائلی می باشد کـه در آسـیبهای
سـاختاری موردبررسـی قـرار خواهـد گرفـت ( Kiany et al.,
 .)2019آسیبهای مربوط به پاداش در مدل ویسبورد اشاره به
وضهیت مشـکالت و ضـهفهای موجـود در خصـوص مسـائل
انگیزشی در سازمان جهت توجه و ارتقا یک حیطـه در سـازمان
دارد ( .)Weibord, 1976نامشخص بـودن وضـهیت سیسـتم
انگیزشی اعمالشده از سوی وزارت ورزش و جوانـان در جهـت
تحقــق اهــداف آمــوزش محیطزیســتی و همچنــین ضــهفهای
احتمالی در ارائه پاداشهای مناسب به کارکنـان جهـت ترغیـب
آنــان بــرای مشــارکت در آموزشهــای محیطزیســتی از جملــه
مسائلی می باشد که در بخـش آسـیبهای مربـوط بـه پـاداش
موردبررسـی قــرار خواهــد گرفــت (.)Kiany et al., 2019
همچنین آسیبهای مربوط به مکانیسمهای مفید سـهی در پـی
بــردن بــه مشــکالت مربــوط بــه اســتانداردهای ایجادشــده،
سیستمهای ارزیابی و نظارتی و همچنین فراینـدهای ایجادشـده
در ســازمانها جهــت توســهه یــک حیطــه دارد ( Weibord,
 .)1976نامشــخص بــودن اســتانداردهای محیطزیســتی وزارت
ورزش و جوانــان و همچنــین مشــکالت در جهــت اجــرای
سیســتمهای ارزیــابی و نظــارت بــر فهالیتهــای مربــوط بــه
آموزشهای محیطزیستی از جملـه مسـائلی مـی باشـد کـه در
بخش آسیبهای مربوط به مکانیسمهای مفید موردبررسی قـرار
خواهد گرفت ( .)Kiany et al., 2019همچنـین آسـیبهای
مربوط به ارتباطات به بررسی ضـهفها و مشـکالت مربـوط بـه
تهامالت و ارتباطات بین سازمانی در جهت ارتقا یـک حیطـه در
ســازمان دارد ( .)Weibord, 1976بررســی تهــامالت میــان
کارکنان و مدیران در جهت پیشبرد اهداف آموزش محیطزیستی
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و همچنین برخی ارتباطات سازمانی در وزارت ورزش و جوانـان
جهت بهبود وضهیت آموزشهای محیطزیستی از جمله مسـائلی
مــی باشــد کــه در بخــش آســیبهای مربــوط بــه ارتباطــات
موردبررسی قرار خواهـد گرفـت (.)Vajdi & Jenani, 2019
نهایت ـاً آســیبهای مربــوط بــه رهبــری بازگوکننــده مشــکالت
مدیریتی در سازمانها دارد که مسیر توسهه یک حیطه را تحـت
شهاع قرار میدهـد ( .)Weibord, 1976بـدون شـک جهـت

دستیابی به آموزشهای محیطزیستی مناسب در وزارت ورزش و
جوانان نیاز به رهبری مناسب می باشـد ( Vajdi & Jenani,
 .)2019ازاینرو در آسیبهای مربـوط بـه رهبـری ،بـه برخـی
آسیبهای مربوط به تصمیمگیری و همچنین سبک رهبـری در
وزارت ورزش و جوانان در خصوص آموزشهـای محیطزیسـتی
پرداخته خواهد شـد .بـا ایـن توجـه آسـیبهای موردبررسـی در
تحقیق حاضر در شکل  1به نمایش گذاشته شده است.

شکل  .1آسیبشناسی آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان
Figure 1. Pathology of Environmental Education in the Ministry of Sport and Youth

با این توجه ،اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد؛
هدف شماره  :1شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
اهداف در خصـوص آمـوزش محیطزیسـتی در وزارت ورزش و
جوانان.
هدف شماره  :2شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
ساختار در خصـوص آمـوزش محیطزیسـتی در وزارت ورزش و
جوانان.
هدف شماره  :3شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
پاداش در خصـوص آمـوزش محیطزیسـتی در وزارت ورزش و
جوانان.
هدف شماره  :4شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
مکانیسمهای مفید در خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت
ورزش و جوانان.
هدف شماره  :5شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
ارتباطات در خصوص آموزش محیطزیسـتی در وزارت ورزش و
جوانان.

هدف شماره  :6شناسایی مهمترین آسـیبهای مربـوط بـه
رهبری در خصـوص آمـوزش محیطزیسـتی در وزارت ورزش و
جوانان.
هدف شـماره  :7بررسـی وضـهیت آسـیبهای مربـوط بـه
آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان.
دستیابی به اهداف فوق میتواند مسـیر بهبـود و گسـترش
عملکرد وزارت ورزش و جوانـان در جهـت ارتقـا آمـوزشهـای
محیطزیستی را تسهیل دهد .از طرفی دستیابی به اهداف فـوق
میتوانــد در جهــت ایجــاد دغدغــه در ورزش جهــت ارتقــا
آموزشهای محیطزیستی بهخصـوص در میـان مـدیران وزارت
ورزش و جوانان ثمربخش باشد.
با توجه به اهداف تحقیق ،سؤاالت تحقیـق بـه شـرح زیـر
مشخص گردید؛
سؤال شماره  :1مهمترین آسیبهای مربوط بـه اهـداف در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
میباشد؟
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سؤال شماره  :2مهمترین آسیبهای مربوط بـه سـاختار در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
میباشد؟
سؤال شماره  :3مهمترین آسیبهای مربوط بـه پـاداش در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
میباشد؟
ســؤال شــماره  :4مهمتــرین آســیبهای مربــوط بــه
مکانیسمهای مفید در خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت
ورزش و جوانان چه میباشد؟
سؤال شماره  :5مهمترین آسیبهای مربوط به ارتباطات در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
میباشد؟
سؤال شماره  :6مهمترین آسیبهای مربوط به رهبـری در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
میباشد؟
سؤال شماره  :7وضـهیت آسـیبهای مربـوط بـه آمـوزش
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان به چه صورت میباشد؟
روششناسی پژوهش
روش انجام این تحقیق توصیفی-پیمایشـی مـیباشـد .جامهـه
آماری این تحقیق تمـامی کارشناسـان وزارت ورزش و جوانـان
میباشد که برحسب گزارشهای کسبشـده از وزارت ورزش و
جوانان تهداد آنان شامل  330نفر می باشـد ( .)N=330وزارت
ورزش و جوانان دارای شش مهاونت بهصورت کلـی مـی باشـد
که این مهاونتها شامل مهاونت توسهه ورزش بـانوان ،مهاونـت
امور جوانان ،مهاونت توسهه ورزش قهرمانی و حرفهای ،مهاونت
توسهه مدیریت و منابع ،مهاونت امور فرهنگـی و توسـهه ورزش
همگـانی و نهایتـاً مهاونــت امــور حقــوقی ،مجلــس و اســتانها
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میباشد .با بررسیهای انجامشـده تهـداد کارشناسـان ،مهاونـت
توسهه ورزش بانوان  58کارشـناس ،مهاونـت امـور جوانـان 55
کارشناســان ،مهاونــت توســهه ورزش قهرمــانی و حرفــهای 67
کارشــناس ،مهاونــت توســهه مــدیریت و منــابع  50کارشــناس،
مهاونت امور فرهنگی و توسهه ورزش همگانی  56کارشـناس و
نهایتاً مهاونت امور حقوقی ،مجلـس و اسـتانها  44کارشـناس
بود .برحسب جدول حجم نمونه مورگان تهداد  169نفر بهعنوان
نمونه تحقیق مشخص گردیدند .روش نمونـهگیری در تحقیـق
حاضر طبقهای می باشـد .بدینصـورت از بخشهـای مختلـف
وزارت ورزش و جوانان برحسب تهداد نمونه ،نمونهگیری انجـام
گردید .بدینصورت تهداد  30کارشناس از مهاونت توسهه ورزش
بانوان 29 ،کارشناس از مهاونت امور جوانـان 35 ،کارشـناس از
مهاونت توسـهه ورزش قهرمـانی و حرفـهای 25 ،کارشـناس از
مهاونت توسهه مدیریت و منابع 29 ،کارشناس از مهاونـت امـور
فرهنگــی و توســهه ورزش همگــانی و نهایتـاً  21کارشــناس از
مهاونت امور حقوقی ،مجلس و استانها بهعنوان نمونه تحقیـق
مشخص گردیدند .بدینصورت محققین ضـمن حضـور در ایـن
وزارتخانه به کسب موافقت جهت پخش پرسشنامههای تحقیق،
اقدام و پس از کسب مجوزهای الزم با حضـور در مهاونتهـای
مختلف این وزارتخانه به تقسیم پرسشنامههای خـود بهصـورت
حضوری اقدام نمودنـد .در پایـان پـس از پخـش تمـامی 169
پرسشــنامه در میــان نمونــههای تحقیــق 145 ،پرسشــنامه
تکمیلشده و صحیح مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .دراینبـین
تهداد  24پرسشنامه به علت ناقص بـودن و یـا عـدم دسترسـی
مجــدد بــه نمونــه تحقیــق از فراینــد تحقیــق حــذف گردیــد.
بدینصورت نرخ بازگشت پرسشنامهها در تحقیـق حاضـر 85/7
درصد می باشد .جدول شماره  ،1جامهه و نمونه آماری پژوهش
را نشان میدهد.

جدول  .1جامهه و نمونه آماری پژوهش
Table 1. Statistical community and sample
معاونتها
Deputies
مهاونت توسهه ورزش بانوان
Deputy of Development of Women's Sport

مهاونت امور جوانان
Deputy of Youth Affairs

پرسشنامههای

حجم جامعه
Size of the
community

حجم نمونه
Size of the Sample

تکمیلشده
Questionnaires
completed

58

30

27

55

29

26

67

35

30

50

25

22

مهاونت توسهه ورزش قهرمانی و حرفهای
Deputy of Developing a Championship and Professional
Sport

مهاونت توسهه مدیریت و منابع
Deputy of Management Development and Resources
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معاونتها
Deputies

پرسشنامههای

حجم جامعه
Size of the
community

حجم نمونه
Size of the Sample

تکمیلشده
Questionnaires
completed

56

29

23

44

21

17

330

169

145

مهاونت امور فرهنگی و توسهه ورزش همگانی
Deputy of Cultural Affairs and Development of Public Sport

مهاونت امور حقوقی ،مجلس و استانها
Deputy of Legal Affairs, Parliament and Provinces

مجموع
Total

خصوص میزان دستیابی به اهداف آموزشهای محیطزیستی در
وزارت ورزش و جوانان به چه میزان می باشد؟» .سؤاالت این
پرسشنامه بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلی کم) طراحی گردید .همچنین سؤاالت
جمهیت شناختی این پرسشنامه نیز سن ،جنسیت و سطح
تحصیالتی نمونههای تحقیق را موردسنجش قرار داد .روایی
صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان
دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت و بهمنظور بررسی روایی
سازه این پرسشنامه از تحلیلی عاملی اکتشافی استفاده شد.
همچنین برای تهیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .جدول شماره  ،2اطالعات مربوط به پرسشنامه
فوق را به نمایش گذاشته است.

ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محققین
بر اساس مدل ویسبورد بود که دارای  2بخش جمهیتشناختی
و سؤاالت اصلی به تهداد  22سؤال بود .سؤاالت اصلی این
تحقیق پس از بررسی پیشینه تحقیق و بررسی نظرات تهدادی
از خبرگان با استفاده از پرسشنامه باز مشخص گردید .سؤاالت
این پرسشنامه شش آسیب کلی شامل آسیبهای مربوط به
اهداف ،آسیبهای مربوط به ساختار ،آسیبهای مربوط به
پاداش ،آسیبهای مربوط به مکانیسمهای مفید ،آسیبهای
مربوط به ارتباطات و آسیبهای مربوط به رهبری را
موردسنجش قرار دادند .مخاطب سؤاالت این پرسشنامه
کارشناسان بودند که محتوای این سؤاالت بهصورت سؤالی بود.
بهعنوان نمونه «به نظر شما ،آسیب عدم نظارت و ارزیابی در

جدول  .2نتایج توصیفی تحقیق
Table 2. Descriptive research results
مؤلفههای پرسشنامه
Questionnaire components

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

میزان پایایی

Number of
questions

Number of questions

5

1-5

0.82

4

6-9

0.87

4

10-13

0.80

3

14-16

0.83

3

17-19

0.81

3

20-22

0.80

22

1-22

0.81

آسیبهای مربوط به اهداف
Damage related to Goals

آسیبهای مربوط به ساختار
Damage related to structure

آسیبهای مربوط به پاداش
Damage related to Reward

آسیبهای مربوط به مکانیسمهای مفید
Damage related to Useful machineries

آسیبهای مربوط به ارتباطات
Damage related to Communication

آسیبهای مربوط به رهبری
Damage related to Leadership

پرسشنامه کلی
General questionnaire

در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع
دادههای تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده
گردید .همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر آسیبهای
موجود در مدل ویس بورد (اهداف ،ساختار ،پاداش،

مکانیسمهای مفید ،ارتباطات و رهبری) مطابق با محیط
سازمانهای ورزشی موردبررسی و بازبینی قرار گرفت ،برخی
موارد جدیدی مطابق با ویژگیهای سازمانهای ورزشی به
آسیبهای کلی اضافه گردید .این مسئله سبب گردید تا نیاز به
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بررسی و تحلیل مجدد سازه آسیبهای موجود گردد؛ بنابراین
جهت بررسی دستهبندی آسیبهای شناساییشده از روش
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .تحلیل عاملی اکتشافی
یکی از روشهای خوشهبندی دادهها است که در حوزه
دادهکاوی قرار دارد .در مطالهات مدیریت از این تکنیک برای
شناسایی عوامل زیربنایی یک مجموعه سؤال استفاده میشود.
اگر تهداد زیادی سؤال بر اساس ادبیات پژوهش یا مصاحبه
شناسایی کردهاید و هیچ ایدهای برای دستهبندی آنها ندارید
میتوانید از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کنید .همچنین
جهت بررسی وضهیت آسیبهای موجود و همچنین رتبهبندی
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این آسیبها از روش تی تک نمونهای استفاده گردید .همچنین
در بخش یافتههای توصیفی تحقیق ،جهت بررسی یافتههای
تحقیق از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده
گردید .کلیه روند تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر در
نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گردید.
یافتههای پژوهش
جدول شماره  ،3آسیبهای شناساییشده و فراوانی مربـوط بـه
این آسیبها را نشان میدهد.

جدول  .3فراوانی مربوط به آسیبهای موجود آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان
Table 3. Frequency of Environmental Education Damages in Ministry of Sport and Youth
ردیف
Row

آسیبها
Damages

1

عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف
آموزشهای محیطزیستی
Lack of monitoring and evaluation of the
extent to which environmental education
goals are being met

2

3

4

5

6

7

8

9
10

عدم وجود و نامشخص بودن اهداف متصور از آموزشهای
محیطزیستی
The absence and ambiguity of
environmental education goals
واقهی و عینی نبودن اهداف متصور از آموزشهای محیطزیستی
Realistic and objective objectives of
environmental education
متغیر بودن اهداف محیطزیستی سازمان و غیرقابلآموزش بودن
این اهداف در حال تغییر
The changing environmental goals of the
organization and the unpredictability of
these changing goals
عدم آموزش به کارکنان جهت شناسایی و اجرایی نمودن اهداف و
فهالیتهای محیطزیستی
Lack of training of staff to identify and
implement environmental goals and
activities
نامشخص بودن جایگاه آموزشهای محیطزیستی در سازمان
Uncertainty of the status of environmental
education in the organization
فقدان جلسات تصمیمگیری در خصوص آموزشهای محیطزیستی
در سازمان
Lack of decision making sessions on
environmental education in the organization
نامشخص بودن برنامهها و فهالیتهای مربوط به آموزش
محیطزیستی در سازمان
Uncertainty about environmental education
programs and activities in the organization
صرف بودجههای مربوط به آموزش محیطزیستی در سایر
حوزههای سازمانی
Spending budgets on environmental
education in other organizational areas
پایین بودن میزان انگیزش کارکنان جهت شرکت در دورههای

فراوانی پاسخ نمونههای تحقیق
Frequency of response of research samples
خیلی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
زیاد
Very
little
medium
Much
very
little
much

41

45

39

12

8

مجمو
فراوانیها
Sum of
Frequencies

145

55

47

26

10

7

145

51

42

30

17

5

145

47

50

28

12

8

145

62

43

17

8

15

145

60

57

24

3

1

145

41

38

22

17

27

145

52

32

40

17

4

145

42

50

36

9

8

145

40

45

51

6

3

145
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مجمو
فراوانیها
Sum of
Frequencies

فراوانی پاسخ نمونههای تحقیق
Frequency of response of research samples
خیلی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
زیاد
Very
little
medium
Much
very
little
much

آسیبها
Damages

آموزشی مربوط به مسائل محیطزیستی
Low motivation of staff to attend
environmental training courses
عدم تأثیر حضور و مشارکت در آموزشهای محیطزیستی در روند
ارتقا و پاداشهای مربوط به کارکنان
Lack of impact on environmental education
participation and promotion process and
employee rewards
عدم وجود سیستم انگیزشی در جهت ترویج آموزشهای
محیطزیستی
Lack of incentive system to promote
environmental education
فقدان پاداش بابت حضور در دورههای آموزشی محیطزیستی در
سازمان
Lack of rewards for attending environmental
training courses in the organization
فقدان استانداردهای الزم در خصوص آموزشهای محیطزیستی
Lack of standards for environmental
education

44

ردیف
Row

145

2

5

48

47

43

145

4

11

33

46

51

145

8

13

37

40

47

145

7

17

35

24

62

145

9

11

45

33

47

فقدان سیستم ارزیابی آموزشهای محیطزیستی در سازمان
Lack of environmental education evaluation
system in the organization

15

145

23

21

40

25

36

نبود فرایند نیازسنجی جهت ارائه آموزشهای محیطزیستی
The lack of a needs assessment process to
provide environmental education

16

145

13

21

22

53

36

نامناسب بودن تهامالت میان مدیران و کارکنان در خصوص
آموزشهای محیطزیستی
Inadequate interactions between managers
and staff regarding environmental education

17

40

عدم وجود ارتباطات سازمانی در جهت استفاده از پتانسیلهای سایر
سازمانها در جهت بهبود آموزش محیطزیستی
Lack of organizational communication to
use the potential of other organizations to
improve environmental education

18

145

10

6

41

48

عدم وجود ارتباطات مناسب با کارکنان جهت فراگیری آموزشهای
محیطزیستی
Lack of proper communication with staff for
environmental education
تصمیمگیریهای سطحی و مقطهی مدیران ارشد در خصوص
آموزشهای محیطزیستی
Superficial and cross-sectional decisions of
senior managers regarding environmental
education

11

12

13

14

145

4

2

37

47

55

145

26

21

32

25

41

145

26

23

20

44

32

نامناسب بودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیطزیستی
Inadequate level of teachers' mastery of
environmental issues

21

17

پایین بودن میزان تالشهای کارکنان در حوزه محیطزیستی به
علت اعمال سبک رهبری نامناسب مدیران ارشد
Low level of environmental efforts of staff
due to inappropriate leadership style of
senior managers

22

145

30

39

32

27

19

20
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بــهمنظور شناســایی آســیبها و دســتهبندی آنهــا از روش
آماری تحلیل عـاملی اسـتفاده شـد .در ابتـدا بـهمنظور بررسـی
کفایت حجم نمونهبرداری از آزمون کفایت نمونهبرداری کیـزر-
می یر -الکین استفاده شد کـه میـزان ایـن آزمـون  0/945بـه
دست آمد که نشانگر مناسب بودن حجم نمونـه بـرای تحلیـل
عاملی است .سپس برای اینکه مشخص شـود همبسـتگی بـین
مواد آزمون در جامهه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت
استفاده شد که نتایج این آزمون در سـطح  99درصـد اطمینـان
مهنــیدار شــد .نتــایج آزمــون بارتلــت نشــان داد کــه ســؤاالت
پرسشــنامه بــرای تشــکیل عوامــل همبســتگی کــافی را دارد و
بنابراین مجاز به اسـتفاده از تحلیـل عـاملی در تحقیـق حاضـر
هستیم .بهد از این مرحله با توجه به جدول اشـتراکات سـؤاالت
نامناسب حذف شدند که در این تحقیق به علت مناسـب بـودن
بارهای عامل در میان تمامی سؤاالت ،سـؤالی حـذف نگردیـد.
نهایتـاً ،نتــایج تحلیــل عــاملی نشــان داد کــه در کــل  6عامــل
 87/273درصد از واریانس کل سؤاالت را در برگرفـت (جـدول
شماره  4نتایج این مجموع واریانسهای تبیـین شـده را نشـان
میدهد) .جهت شناسایی ایـن عوامـل از میـزان عـددی ارزش
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ویژه اسـتفاده میگـردد .بدینصـورت کـه برحسـب مهیارهـای
موجود ،تهداد ارزش ویژه باالتر از  1نشاندهنده ،تهـداد عوامـل
موجود در این حوزه می باشد .با توجه به سؤاالت تحقیق حاضر
که  22سؤال بود در بدترین شرایط این امکان وجود داشت کـه
ایــن  22ســؤال (ریـز آسـیبهای شناساییشــده) در  22دســته
تقسیمبندی گردد که هر سؤال مربوط به هر دسته باشد؛ اما در
این تحقیق تنهـا  6دسـته کلـی دارای ارزش ویـژه بـاالتر از 1
بودند .بدینصورت  22سؤال موجـود در  6دسـته برحسـب بـار
عاملی تقسیمبندی گردیدند .بدینصورت که هر سـؤال دارای 6
بار عاملی در  6دسته موجود می باشد اما این سؤال در دستهای
تهلق خواهد گرفـت کـه دارای بیشـترین بـار عـاملی باشـد .در
نهایــت برحســب موضــوعیت هــر دســته عامــل ،ایــن عوامــل
نامگــذاری میگــردد .بــا توجــه بــه اینکــه در جهــت شناســایی
آسیبهای موجود در تحقیق حاضر از مدل ویسبـورد اسـتفاده
گردیده است ،این نامگذاری نیز با توجه به موضـوعیت مـوارد و
همچنین دستهبندیهای این مدل ،بهصـورت اهـداف ،سـاختار،
پاداش ،مکانیسـمهـای مفیـد ،ارتباطـات و رهبـری نامگـذاری
گردید.

جدول  .4مجموع واریانسهای تبیین شده بهد از چرخش
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

مکانیسمهای مفید
Useful machineries

2.491

10.832

69.837

ارتباطات
Communication

2.035

8.847

78.684

رهبری
Leadership

1.975

8.589

80.273

پس از مشخص شدن عاملها در مرحله بهد مـوارد مربـوط
به هر عامل مشخص میشود .الزم به ذکر است به علت اینکـه
مشخص کردن این موارد بدون چرخش آسان نیست بنابراین از
چرخش واریمکس در مشخص کردن موارد استفاده میشود .لذا

پس از انجام این چرخش هر مورد ،مربوط بـه عـاملی بـود کـه
دارای بیشترین بار عاملی در آن دسته باشـد .جـدول شـماره 5
تقسیمبندی نهایی عوامـل و بارهـای عـاملی مربـوط بـه آن را
نشان داده است.
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 بارهای عامل موارد پرسشنامه.5 جدول

اهداف

Goals

ساختار

Structure

 پاداشReward

Useful
machineries

مکانیسمهای مفید

ارتباطات

Communication

رهبری

Leadership

damages

0.874

موارد
Items

عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف
آموزشهای محیطزیستی

Number شماره

Table 5. Factor loads of questionnaire items
آسیبها

1

Lack of monitoring and evaluation of the extent to
which environmental education goals are being met
0.714

عدم وجود و نامشخص بودن اهداف متصور از آموزشهای
محیطزیستی

2

The absence and ambiguity of environmental
education goals

واقهی و عینی نبودن اهداف متصور از آموزشهای محیطزیستی
0.625

0.610

0.601

Realistic and objective objectives of environmental
education

متغیر بودن اهداف محیطزیستی سازمان و غیرقابلآموزش بودن این
اهداف در حال تغییر
The changing environmental goals of the
organization and the unpredictability of these
changing goals

عدم آموزش به کارکنان جهت شناسایی و اجرایی نمودن اهداف و
فهالیتهای محیطزیستی

3

4

5

Lack of training of staff to identify and implement
environmental goals and activities

نامشخص بودن جایگاه آموزشهای محیطزیستی در سازمان
0.836

0.817

Uncertainty of the status of environmental
education in the organization

فقدان جلسات تصمیمگیری در خصوص آموزشهای محیطزیستی
در سازمان

6

7

Lack of decision making sessions on environmental
education in the organization
0.749

نامشخص بودن برنامهها و فهالیتهای مربوط به آموزش
محیطزیستی در سازمان

8

Uncertainty about environmental education
programs and activities in the organization
0.659

صرف بودجههای مربوط به آموزش محیطزیستی در سایر حوزههای
سازمانی

9

Spending budgets on environmental education in
other organizational areas
0.803

پایین بودن میزان انگیزش کارکنان جهت شرکت در دورههای
آموزشی مربوط به مسائل محیطزیستی

10

Low motivation of staff to attend environmental
training courses

0.769

0.632

عدم تأثیر حضور و مشارکت در آموزشهای محیطزیستی در روند
ارتقا و پاداشهای مربوط به کارکنان
Lack of impact on environmental education
participation and promotion process and employee
rewards

عدم وجود سیستم انگیزشی در جهت ترویج آموزشهای
محیطزیستی

11

12

Lack of incentive system to promote environmental
education
0.610

فقدان پاداش بابت حضور در دورههای آموزشی محیطزیستی در
سازمان

13

47

فصلنامه علمی آموزش محیطزیست و توسهه پایدار ،سال دهم ،شماره دوم ،زمستان 1400

اهداف

Goals

ساختار

Structure

 Rewardپاداش

Useful
machineries

مکانیسمهای مفید

ارتباطات

رهبری

Communication

موارد
Items

Leadership

شماره Number

آسیبها
damages

Lack of rewards for attending environmental
training courses in the organization
14

فقدان استانداردهای الزم در خصوص آموزشهای محیطزیستی
Lack of standards for environmental education

0.880

فقدان سیستم ارزیابی آموزشهای محیطزیستی در سازمان
15

Lack of environmental education evaluation system
in the organization

0.743

The lack of a needs assessment process to provide
environmental education

0.622

نبود فرایند نیازسنجی جهت ارائه آموزشهای محیطزیستی
16

17

نامناسب بودن تهامالت میان مدیران و کارکنان در خصوص
آموزشهای محیطزیستی

0.762

Inadequate interactions between managers and staff
regarding environmental education

18

19

عدم وجود ارتباطات سازمانی در جهت استفاده از پتانسیلهای سایر
سازمانها در جهت بهبود آموزش محیطزیستی
Lack of organizational communication to use the
potential of other organizations to improve
environmental education

عدم وجود ارتباطات مناسب با کارکنان جهت فراگیری آموزشهای
محیطزیستی

0.636

0.602

Lack of proper communication with staff for
environmental education
20

تصمیمگیریهای سطحی و مقطهی مدیران ارشد در خصوص
آموزشهای محیطزیستی

0.847

Superficial and cross-sectional decisions of senior
managers regarding environmental education

نامناسب بودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیطزیستی
21

22

Inadequate level of teachers' mastery of
environmental issues

پایین بودن میزان تالشهای کارکنان در حوزه محیطزیستی به علت
اعمال سبک رهبری نامناسب مدیران ارشد

0.721

0.639

Low level of environmental efforts of staff due to
inappropriate leadership style of senior managers

نتایج تحقیق حاضر ،بارهای عـاملی مربـوط بـه هـر یـک
آسیبهای شناساییشده را نشان میدهد .در ادامـه نتـایج ایـن
جدول در پاسخ به سؤاالت تحقیق ارائه شده است.
سؤال شماره  :1مهمترین آسیبهای مربوط بـه اهـداف در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  5آسیب مربوط
به اهداف شناسایی گردید که این آسیبها بـه ترتیـب اهمیـت
شامل عدم نظارت و ارزیابی در خصـوص میـزان دسـتیابی بـه
اهداف آموزشهای محیطزیستی بـا بـار عـاملی  ،0/874عـدم
وجــود و نامشــخص بــودن اهــداف متصــور از آموزشهــای

محیطزیستی با بار عاملی  ،0/714واقهی و عینی نبودن اهـداف
متصور از آموزشهای محیطزیستی با بار عاملی  ،0/625متغیـر
بودن اهداف محیطزیستی سازمان و غیرقابلآموزش بودن ایـن
اهداف در حال تغییر با بـار عـاملی  0/610و عـدم آمـوزش بـه
کارکنان جهت شناسایی و اجرایی نمودن اهداف و فهالیتهـای
محیطزیستی با بار عاملی  0/601می باشد.
سؤال شماره  :2مهمترین آسیبهای مربوط بـه سـاختار در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  4آسیب مربوط
به ساختار شناسایی گردید که این آسیبها بـه ترتیـب اهمیـت
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شامل نامشخص بـودن جایگـاه آموزشهـای محیطزیسـتی در
سازمان با بار عاملی  ،0/836فقـدان جلسـات تصـمیمگیری در
خصوص آموزشهای محیطزیستی در سـازمان بـا بـار عـاملی
 ،0/817نامشــخص بــودن برنامــهها و فهالیتهــای مربــوط بــه
آموزش محیطزیستی در سازمان با بار عـاملی  0/749و صـرف
بودجههای مربوط به آموزش محیطزیستی در سـایر حوزههـای
سازمانی با بار عاملی  0/659می باشد.
سؤال شماره  :3مهمترین آسیبهای مربوط بـه پـاداش در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  4آسیب مربوط
به پاداش شناسایی گردید که این آسیبها بـه ترتیـب اهمیـت
شامل پایین بودن میزان انگیـزش کارکنـان جهـت شـرکت در
دورههای آموزشی مربوط به مسائل محیطزیستی با بـار عـاملی
 ،0/803عـــدم تـــأثیر حضـــور و مشـــارکت در آموزشهـــای
محیطزیستی در روند ارتقا و پاداشهای مربوط به کارکنـان بـا
بارعاملی  ،0/769عدم وجود سیستم انگیزشی در جهـت تـرویج
آموزشهای محیطزیستی با بارعاملی  0/632و فقـدان پـاداش
بابت حضور در دورههای آموزشی محیطزیسـتی در سـازمان بـا
بارعاملی  0/610می باشد.
ســؤال شــماره  :4مهمتــرین آســیبهای مربــوط بــه
مکانیسمهای مفید در خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت
ورزش و جوانان چه می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  3آسیب مربوط
به مکانیسمهای مفید شناسـایی گردیـد کـه ایـن آسـیبها بـه
ترتیب اهمیت شـامل فقـدان اسـتانداردهای الزم در خصـوص
آموزشهای محیطزیستی با بارعاملی  ،0/880فقـدان سیسـتم
ارزی ـابی آموزشهــای محیطزیســتی در ســازمان بــا بارعــاملی
 0/743و نبــود فراینــد نیازســنجی جهــت ارائــه آموزشهــای
محیطزیستی با بارعاملی  0/622می باشد.

سؤال شماره  :5مهمترین آسیبهای مربوط به ارتباطات در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  3آسیب مربوط
به ارتباطات شناسایی گردید که این آسیبها به ترتیب اهمیـت
شامل نامناسـب بـودن تهـامالت میـان مـدیران و کارکنـان در
خصوص آموزشهای محیطزیستی بـا بارعـاملی  ،0/762عـدم
وجود ارتباطات سازمانی در جهت استفاده از ظرفیتهـای سـایر
سازمانها در جهت بهبود آمـوزش محیطزیسـتی بـا بارعـاملی
 0/636و عــدم وجــود ارتباطــات مناســب بــا کارکنــان جهــت
فراگیری آموزشهـای محیطزیسـتی بـا بارعـاملی  0/602مـی
باشد.
سؤال شماره  :6مهمترین آسیبهای مربوط به رهبـری در
خصوص آموزش محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان چـه
می باشد؟
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درمجموع  3آسیب مربوط
به رهبری شناسایی گردید که این آسیبها بـه ترتیـب اهمیـت
شامل تصمیمگیریهای سـطحی و مقطهـی مـدیران ارشـد در
خصــوص آموزشهــای محیطزیســتی بــا بارعــاملی ،0/847
نامناسب بودن سطح تسلط مدرسان بر مسائل محیطزیسـتی بـا
بارعاملی  0/721و پایین بودن میزان تالشهـای کارکنـان در
حوزه محیطزیستی بـه علـت اعمـال سـبک رهبـری نامناسـب
مدیران ارشد با بارعاملی  0/639می باشد.
سؤال شماره  :7وضـهیت آسـیبهای مربـوط بـه آمـوزش
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان بـه چـه صـورت مـی
باشد؟
پس از مشخص شدن آسیبهـای موجـود در آموزشهـای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از آزمون تیتک نمونـه
ای در جهت بررسی هر یک از آسیبها استفاده گردیـد .جـدول
 6نتایج این آزمون را نشان میدهد.

جدول  .6بررسی وضهیت آسیبهای موجود آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان
Table 6. Investigating the Status of Environmental Education Injuries in the Ministry of Sport and Youth
سطح معناداری
تی
انحراف استاندارد
میانگین
آسیبها
Damages

اهداف
Goals

ساختار
Structure

پاداش
Reward

Mean

Standard deviation

T

Significance level

4.17

0.478

-6.517

0.001

3.92

0.652

-4.756

0.001

3.90

0.292

-4.258

0.001
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میانگین

انحراف استاندارد

تی

سطح معناداری

Damages

Mean

Standard deviation

T

Significance level

مکانیسمهای مفید
Useful machineries

ارتباطات
Communication

رهبری
Leadership

4.01

0.639

-6.421

0.001

3.98

0.718

-5.621

0.001

3.42

0.522

-2.287

0.001

همانطور که نتایج سؤال هفـتم تحقیـق نشـان مـیدهـد،
میزان آسیبهای شناساییشده در تحقیـق شـامل آسـیبهـای
مدل ویس بورد در تمامی ابهاد و حوزهها ،از دیدگاه کارشناسـان
وزارت ورزش و جوانان باالتر از سطح میانگین عدد  3میباشند.
با توجه به سطح مهناداری که پایینتر از  0/05می باشد ،لذا می
توان اعالم داشت که این آسیبهـا در شـرایط نـامطلوبی قـرار
دارند .دراینبین با توجه به دیـدگاه کارشناسـان وزارت ورزش و
جوانان ،وضهیت آسیب مربوط به اهداف به نسبت سایر آسیبها
در شرایط نامناسبتری قرار دارد.

تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد؛
بنابراین عمر این وزارتخانه با این ساختار جدید ،چنـدان قـدمت
باالیی ندارد .به نظر میرسد این مسئله بر نامناسب بـودن ایـن
آموزشها از دیدگاه کارشناسان این وزارتخانه نیز تأثیرگذار بوده
است .از طرفی به نظر میرسد تغییرات شکلگرفته شده در این
وزارتخانه سبب گردیده است تا روند آموزشهای محیطزیسـتی
در این وزارتخانه بهصورت کاملی اجرایی نگردد .همانطور کـه
پاول و همکاران ،جوزه و همکـاران ،رحمـان پـور و رمضـانی و
هومبراستونی اشاره داشتند آسیبهای مختلفی در روند توسهه و
شکلگیری آموزشهای محیطزیستی وجود دارد ( Powell et

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مسـیر بهبـود آموزشهـای
محیطزیستی آسیبهای مختلفی شامل اهداف ،ساختار ،پاداش،
مکانیسمهای مفید ،ارتباطـات و رهبـری از منظـر کارشناسـان
وزارت ورزش و جوانان وجود دارد .توجه به اهمیت آموزشهای
محیطزیســتی در هــر ســازمانی ،کارشناســان وزارت ورزش و
جوانــان اعــالم داشــتند کــه مشــکالت عمــدهای در خصــوص
آموزشهای محیطزیستی در این وزارتخانه وجود دارد کـه ایـن
مسئله سبب گردیده است تا از منظر کارشناسان این وزارتخانـه
در خصــوص آموزشهــای محیطزیســتی دارای آســیبهای
مختلفی باشد .به نظر میرسد تجارب کارشناسان وزارت ورزش
و جوانان در این سازمان سبب گردیـده اسـت تـا آنـان اشـراف
کاملی بر ابهاد مختلف این وزارتخانه داشته باشند که این مسئله
سبب گردیده است تا آنان با توجه به تجارب خود ،آموزشهـای
محیطزیستی را در سطح نامناسـبی قلمـداد نماینـد .از طرفـی
فقــدان برنامــهریزیهای جــامع در خصــوص آموزشهــای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان و درک ایـن مسـئله در
میان کارشناسان سبب گردیده است تا از نظر آنان آموزشهـای
محیطزیستی در این وزارتخانه دارای آسیبهای مختلفی باشـد.
این مسئله میتواند ناشی از نوپـا بـودن ایـن وزارتخانـه باشـد.
وزارت ورزش و جوانان در سـال  1389پـس از ادغـام سـازمان

& al., 2019; Jose et al,. 2017; Rahman Poor
 .)Ramezani, 2019; Humberstone, 2011بــا ایــن

توجه میتوان چنین اعالم داشت که نتـایج تحقیـق حاضـر بـا
نتایج تحقیقات ( & Jose et al,. 2017; Rahman Poor
) Ramezani, 2019; Humberstone, 2011همخـوان
مــی باشــد .در تفســیر ایــن مســئله الزم بــه ذکــر اســت کــه
سازمانهای ورزشی همواره تحت شهاع برخی فشـارهای مـالی
بودهاند .از طرفی حجم مخاطبان گسترده این سـازمانها سـبب
گردیده است تا همواره حواشی در این سازمانها وجـود داشـته
باشد .به نظر میرسـد دامنـه فهـالیتی گسـترده وزارت ورزش و
جوانان در سطح کشور و وجود فهالیتهای سازمانی گسترده در
این وزارتخانـه و درک ایـن مسـئله در میـان کارشناسـان ایـن
وزارتخانه سبب گردیده است تا از منظر آنان رسیدگی بـهتمامی
امور و اهـداف بـهویژه آموزشهـای محیطزیسـتی را سـخت و
دشوار تلقی نمایند .این مسئله خود سـبب بـروز آسـیبهایی در
این وزارتخانه جهـت آموزشهـای محیطزیسـتی شـده اسـت.
همچنین به نظر میرسد وجود حواشـی گسـترده در ورزش کـه
سبب گردیده است تا این وزارتخانه را بهنوعی درگیـر مـدیریت
این حواشی نماید .این مسئله سبب گردیـده اسـت تـا از منظـر
کارشناسان ایـن وزارتخانـه ،بـه آموزشهـای محیطزیسـتی در
وزارت ورزش و جوانان توجه الزم نگردد و بهنوعی آسـیبهایی
در این خصوص ایجاد گردد .از طرفی به نظر میرسـد مشـهود
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بودن مشکالت مالی این وزارتخانه در پاسخ به امور محوله خود
و درک این مسئله در میان کارشناسان سبب گردیده است تـا از
منظر آنـان بـه آموزشهـای محیطزیسـتی در ایـن وزارتخانـه
بهعنوان یک دغدغه و اولویت توجه نگردد.
نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که آسیبهای مربوط به
اهداف بهعنوان مهمترین آسیب آموزشهـای محیطزیسـتی در
وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران مشخص
گردید .در تحقیقات مختلفی به این مسئله اشاره شده اسـت .در
تحقیقات براندل و همکاران ،صحرایی هونگرفورد و همکاران و
همچنین آناندیاب و مولیناری اهـداف را بـهعنوان یـک مسـئله
کلیدی و مهم در مسیر آموزشهای محیطزیستی مشخص شده
بــود ( ;Brandle et al., 2019; Sahraee, 2012
&

Anandiab

;1980

al.,

et

Hungerford

 .)Molianary, 2017با ایـن توجـه میتـوان چنـین اعـالم
داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ( Brandle et
al., 2019; Sahraee, 2012; Hungerford et al.,
 )1980; Anandiab & Molianary, 2017همخوان می

باشد .فقدان مدیریت و رهبری مناسب در خصوص آموزشهای
محیطزیستی سبب گردیده است تا سازمانهای ورزشی از جمله
وزارت ورزش و جوانـــان تســـلط کـــاملی بـــر آموزشهـــای
محیطزیســتی در ســازمان خــود نداشــته باشــد ( & Vajdi
 .)Jenani, 2019ســازمانهای ورزشــی بــه علــت عــدم
برخــورداری از سیاســتهای کلــی در حــوزه محیطزیســتی،
نتوانستهاند ،اهداف مشخص و روشنی در این خصـوص داشـته
باشند ( .)Kiany et al., 2019از دیـدگاه کارشناسـان وزارت
ورزش و جوانان ،این وزارتخانه به علت برخورداری از مشکالت
مختلف ،بهصورت جدی بر مسئله محیطزیسـت و آموزشهـای
محیطزیستی ورود نکرده است.
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود کـه مکانیسـمهـای
مفید بـهعنوان دیگـر آسـیب مهـم در خصـوص آمـوزشهـای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و
مدیران مشـخص گردیـد .مکانیسـمهای مفیـد شـامل فقـدان
اســتانداردهای الزم در خصــوص آموزشهــای محیطزیســتی،
فقدان سیستم ارزیابی آموزشهای محیطزیسـتی در سـازمان و
نبود فرایند نیازسنجی جهـت ارائـه آموزشهـای محیطزیسـتی
میباشــند .برانــدل و همکــاران مشــخص نمودنــد کــه نبــود
استانداردها در خصـوص آموزشهـای محیطزیسـتی بـهعنوان
یکی از آسیبهای رایج در این خصـوص اسـت ( Brandl et
 .)al., 2019مطـــابق بـــا نتـــایج تحقیقـــات صـــحرائی و

هومبراستونی ،برخـی مکانیسـمهای مفیـد از جملـه رویـههای
مدیریتی و ارزیابی میتواند به ارتقا آموزشهـای محیطزیسـتی
منجر گـردد (.)Sahraee, 2012; Humberstone, 2011
سازمانهای ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانـان بـه علـت
ضهف در سیستمهای ارزیابی و نظارتی نتوانسـتهاند تـا مسـائل
محیطزیســتی را بهصــورت مناســب فرهنگســازی نماینــد
( .)Kiany et al., 2019سازمانهای ورزشی از جملـه وزارت
ورزش و جوانان به علت ضهف در استانداردهای محیطزیسـتی،
بــا مشــکالت عمــدهای را در ایــن خصــوص مواجــه میباشــند
(.)Shabani Moghadam et al., 2018
تحقیق حاضر همچنین نشـان داد کـه پـس از آسـیبهای
مربوط به اهداف و مکانیسمهای مفید ،آسـیبهای مربـوط بـه
ارتباطــات ،مهمتــرین آســیب در خصــوص آمــوزشهــای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و
مدیران می باشد .در تحقیقات مختلفی بـه ایـن مسـئله اشـاره
شده است .مطابق با تحقیق مالیک و باجپـای ارتباطـات نقـش
مهمی در بهبود آموزشهـای محیطزیسـتی دارد ( & Malik
 .)Bachpae, 2019وزارت ورزش و جوانان به علت ضهف در
فناوری اطالعات و ارتباطـات در اجـرا بسـیاری از فهالیتهـا و
برنامههای نوین و جدید خود دچار مشکالت عمدهای میباشـد
( .)Ghayebi, 2017عدم بهرهگیری از ارتباطـات مناسـب در
وزارت ورزش و جوانان سبب گردیده است تـا ایـن سـازمان در
حوزه محیطزیست دچار مشـکالت عمـدهای باشـد ( Sarani,
 .)2016ایــن ضــهف ارتبــاطی وزارت ورزش و جوانــان کــه در
تحقیقات مختلف به آن اشاره شده است ،سبب گردیده است تـا
آسیبهای ارتبـاطی در ایـن وزارتخانـه در جهـت آموزشهـای
محیطزیستی خود را نمایان سازد.
تحقیق حاضـر همچنـین مشـخص نمـود کـه آسـیبهای
مربوط به ساختار دیگر آسـیب مهـم در خصـوص آموزشهـای
محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و
مدیران می باشد .همانطور که تحقیـق نبـی پـور و همکـاران
مشخص نمـود ،سـاختار تـأثیر زیـادی بـر بهبـود آموزشهـای
محیطزیستی دارد ( .)Nabi Poor et al., 2014عدم وجـود
ساختار مناسب در وزارت ورزش و جوانان در خصـوص مسـائل
محیطزیستی و همچنین نبود متـولی در ایـن وزارتخانـه سـبب
گردیده است تا فهالیتها و برنامههای مربـوط بـه آموزشهـای
محیطزیســتی از منظــر کارشناســان در ایــن وزارتخانــه دچــار
مشکالت و آسیبهای سـاختاری بسـیاری باشـد ( Kiany et
 .)al., 2019وزارت ورزش و جوانان در پاسخگویی به نیازهای
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محیطزیستی خود دچار ضهف ساختاری می باشـد ( Shabani

 .)Moghadam et al., 2018از دیــدگاه کارشناســان و
مدیران وزارت ورزش و جوانان نیاز بـه تغییـر در سـاختار خـود
جهت پاسخگویی به نیازهـای محیطزیسـتی موجـود دارد .ایـن
مسئله سبب گردیده است تا آسـیبهای مربـوط بـه سـاختار در
خصوص آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانـان
مهم مشخص گردد.
تحقیق حاضـر همچنـین مشـخص نمـود کـه آسـیبهای
مربــوط بــه پــاداش از جملــه آســیبهایی موجــود در خصــوص
آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه
کارشناسان و مدیران می باشد که در وضـهیت نـامطلوبی قـرار
دارد .در تحقیقات مختلفی بـه ایـن مسـئله اشـاره شـده اسـت.
مطابق با تحقیق پول و همکاران ضهف در سیستم انگیزشـی از
جمله پاداش در خصوص آموزشهای محیطزیستی وجـود دارد
( .)Powell et al., 2019با بررسی سیاستهای انگیزشـی و
تشویقی وزارت ورزش و جوانان میتوان مشخص نمود که ایـن
سازمان رویکـرد مناسـبی جهـت بهبـود انگیـزش و پـاداش در
خصوص فهالیتهای محیطزیستی در ورزش ندارد ( Kiany et
 .)al., 2019ازاینرو ضـهف در سیسـتم پـاداش در خصـوص
آموزشهــای محیطزیســتی در وزارت ورزش و جوانــان ســبب
گردیده است تا از دیدگاه کارشناسان و مدیران ایـن وزارتخانـه،
آسیبهای مربوط به پاداش در شرایط نامطلوبی قرار گیرد.
نتایج تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که آسـیبهای
مربوط بـه رهبـری از جملـه آسـیبهایی موجـود در خصـوص
آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه
کارشناسان و مدیران می باشد که در وضـهیت نـامطلوبی قـرار
دارد .کیــانی و همکــاران ،شــهبانی مقــدم و همکــاران و قــره و
احمدی مشخص نمودنـد کـه ضـهف رهبـری در سـازمانهای
ورزشی سبب گردیده است تا امروزه ورزش مشکالت عمـدهای
در خصوص مسائل محیطزیستی برای جامهـه بـه ارمغـان آورد
( Kiany et al., 2019; Shabani Moghadam et al.,
 .)2018; Ghareh & Ahmadi, 2017وزارت ورزش و
جوانان بـه علـت تغییـرات مختلـف در رأس مـدیریت خـود در
سالیان اخیر و تغییر و تحوالت گسترده آن در رأس مـدیریت و
مهاونان همواره از وجود رهبری قوی و یکپارچه رنج برده اسـت
( .)Aybaghi et al., 2018با توجه بـه اهمیـت رهبـری در
خصوص بهبود آموزشهای محیطزیستی ،سازمانهای ورزشـی
از رهبری قوی در جهت مدیریت و پیشبرد اهـداف مربـوط بـه
آموزشهــای محیطزیســتی برخــوردار نبودهانــد ( Shabani
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 .)Moghadam et al., 2018مشهود بودن این ضهف سبب
گردیده است تا از دیدگاه کارشناسان و مـدیران وزارت ورزش و
جوانان ،آسیبهای مربوط به رهبری در شرایط نـامطلوبی قـرار
داشته باشد.
بهصـــورت کلـــی ،ضـــهفهای عمـــدهای در خصـــوص
آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیـدگاه
کارشناسان و مدیران مشخص گردیـد .سـازمانهای ایرانـی در
جهت اجرای آموزشهای محیطزیستی دچار مشکالت عمدهای
میباشند ( .)Rezvani et al., 2012مطابق با تحقیق رحمان
پور و رمضانی و همچنین همتی و شبیری کشور ایران در حوزه
آموزشهــای محیطزیســتی هنــوز ضــهفهای عمــدهای دارد
( & RahmanPoor & Ramezani., 2019; Hemati
 .)Shobiry, 2017با این توجه میتوان چنین اعـالم داشـت
کــه وزارت ورزش و جوانــان بــهعنوان یــک ســازمان ورزش ـی
گسترده در سطح کشـور نتوانسـته اسـت از ظرفیتهـای خـود
جهت بهبود آموزشهـای محیطزیسـتی جهـت ارتقـا فرهنـگ
محیطزیست و کاهش اثرات نامطلوب برنامهها بر محیطزیسـت
استفاده الزم را داشته باشد و این مسئله از دید کارشناسان ایـن
وزارتخانــه دور نبــوده اســت و ایــن آســیبها از دیــدگاه ایــن
کارشناسان تأیید گردید.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشـخص گردیـد کـه عـدم
نظــارت و ارزیــابی در خصــوص میــزان دســتیابی بــه اهــداف
آموزشهای محیطزیستی مهمترین آسیب مربوط به اهـداف از
دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مـی باشـد؛ بنـابراین
جهت رفع این آسیب پیشنهاد میگردد تا کمیتههای ارزیـابی و
نظارت در ساختار و بدنه وزارت ورزش و جوانان ایجاد گردد تـا
مطابق با دستورالهملهای ایجادشـده از سـوی ایـن کمیتـهها،
نظــارت و ارزیــابی در خصــوص میــزان دســتیابی بــه اهــداف
آموزشهــای محیطزیســتی در ایــن وزارتخانــه ایجــاد گــردد.
همچنین مطـابق بـا نتـایج تحقیـق حاضـر مبنـی بـر اهمیـت
نامشخص بودن جایگاه آموزشهای محیطزیسـتی در سـازمان
در میــان آســیبهای مربــوط بــه ســاختار اهــداف از دیــدگاه
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ،پیشنهاد میگردد تا توجه به
مسائل محیطزیستی در تمامی ابهـاد و سـطوح وزارت ورزش و
جوانان موردتوجه قرار گیرد و فهالیت و برنامـههای مربـوط بـه
آموزشهای محیطزیستی در این سازمان در تمامی مهاونتها و
ادارات تابهه بهصورت منظم موردبررسی و اجـرا قـرار گیـرد .بـا
توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردیـد کـه پـایین بـودن
میزان انگیزش کارکنان جهـت شـرکت در دورههـای آموزشـی

52

اقتداری و همکاران :آسیبشناسی آموزشهای محیطزیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران

مربوط به مسائل محیطزیسـتی ،مهمتـرین آسـیب مربـوط بـه
پاداش اهداف از دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مـی
باشد .لذا پیشنهاد میگردد تا با اصالح قوانین و مقررات موجـود
در ایــن وزارتخانــه در خصــوص جبــران خــدمات بــه ایجــاد
حمایتهــای قــانونی از افــراد و گروههــای فهــال در حــوزه
آموزشهــای محیطزیســتی اقــدام نمــود .همچنــین پیشــنهاد
میگردد تا این وزارتخانه در تصـمیمات خـود مبنـی از اعطـای
پستهای سازمانی و تغییرات انجامشده ،به برخـی فهالیتهـا و
عملکرد کارکنان خود در حوزه آموزشهای محیطزیستی توجـه
الزم را داشته باشد.
با توجه به نتایج تحقیـق حاضـر مبنـی بـر اهمیـت فقـدان
استانداردهای الزم در خصـوص آموزشهـای محیطزیسـتی در
میــان آســیبهای مربــوط بــه مکانیســمهای مفیــد از دیــدگاه
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ،پیشنهاد میگردد تا مطـابق
بــا ویژگیهــای محیطــی ایــن وزارتخانــه دســتورالهملها و
اســتانداردهای جهــت بررســی حســن انجــام آموزشهــای
محیطزیستی ایجاد گردد .همچنین با توجـه بـه نتـایج تحقیـق

حاضر مبنی بر اهمیت نامناسب بودن تهامالت میـان مـدیران و
کارکنــان در خصــوص آموزشهــای محیطزیســتی در میــان
آســیبهای ارتباطــات ،از دیــدگاه کارشناســان وزارت ورزش و
جوانان پیشنهاد میگردد تا با ایجاد کانالهـای ارتبـاطی میـان
ارکان مختلف سـازمان و شـکلگیری جـو مشـورتی در وزارت
ورزش و جوانان ،پیشنهادها و انتقادات و همچنین عملکردهـای
گروهها و افراد موردبررسی گروهی قـرار گیـرد تـا بدینصـورت
ضمانت اجرایی برنامـههای مربـوط بـه آمـوزش محیطزیسـتی
افزایش یابد .همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنـی بـر
اهمیت تصمیمگیریهای سطحی و مقطهـی مـدیران ارشـد در
خصوص آموزشهای محیطزیستی در میان آسیبهای رهبری،
از دیدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میگـردد
تا با اجبار جهت ارائه مستندات و مشاهدات عینـی در خصـوص
فهالیتهای انجامشده مهاونتها و سطوح مختلف وزارت ورزش
و جوانان به انجام فهالیتها و تصمیمگیریهای کالن و دائمـی
در این وزارتخانه اقدام نمود.
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