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مدیریت منابع انسانی نقش مهمی  .ها به مدیریت سبز شده استهاي زیست محیطی باعث توجه سازماننگرانی

باید به عنوان یک اولویت مدیریتی در نظر گرفته در مدیریت سبز دارد و بنابراین مدیریت منابع انسانی سبز 

مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و هاي مولفه به کارگیريبررسی وضعیت  ،هدف این پژوهش. شود

رشناسان کلیه کا شامل جامعه آماري. کاربردي است ،توصیفی و بر حسب هدف ،روش پژوهش. جوانان است

-آوري دادهابزار جمع. نفر انتخاب شد 220 ،نمونه آماري بر اساس جدول مورگان. وزارت ورزش و جوانان بود

روایی آن با نظرخواهی از اساتید بود که ) 1395(بروجردي احمد »نامه مدیریت منابع انسانی سبزپرسش« ،ها

لفاي کرونباخ و پایایی آن نیز از طریق آزمون آ یدیمدیریت ورزشی و منابع انسانی بعد از انجام اصالحات تا

 t نتایج آزمون. ها استفاده شداي و فریدمن براي تجزیه و تحلیل دادهتک نمونه tاز آزمون . به دست آمد 86/0

پذیري سبز از هاي آموزش و توسعه سبز، روابط سبز و جامعهمولفه به کارگیرياي نشان داد که تک نمونه

نتایج آزمون فریدمن نشان داد . انسانی سبز از میانگین کمتر استهاي مدیریت منابع میانگین بیشتر و سایر مولفه

  .که بیشترین توجه به آموزش و توسعه سبز و کمترین توجه به انتخاب و استخدام سبز شده است
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  مقدمه

-مـی   هاي جمعیرا در گفتگو با اقشار مختلف یا در رسانه »بحران زیست محیطی«بدون شک ما هر روزه واژه 

هـایی  چالش ؛هاي جدید و جدي مواجه کرده استمحیطی زندگی مردم جهان را با چالشبحران زیست. شنویم

باعـث   هاي نوع بشر در کره زمـین فعالیت . هاي انسانی در نقاط مختلف کره زمین بوده استکه متاثر از فعالیت

 واي و تغییرات آب و هـوایی جـز  هاي اخیر آلودگی محیط زیست، انتشار گازهاي گلخانهشده است که در سال

 رونـد تـرین تهدیـد جهـانی بـه شـمار مـی      اند و به عنوان بزرگهاي زیست محیطی جهان بودهترین نگرانیمهم

، 2احمد( ه استنگرش نسبت به مسائل زیست محیطی شدت یافت 21در قرن  ،رو از این. )248: 2017، 1بوراس(

-موسسـه صـلح جهـانی مـی    . ها مصون نبوده استها، معضالت و نگرانیکشور ما نیز از این چالش). 5: 2015

شود، به مراتـب  الوقوع محیط زیستی ایران احساس میدر حال حاضر خطري که از جانب بحران قریب« :نویسد

شاخص عملکرد . )198: 1394همتی و شبیري، ( »خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی استبیش از 

منابع آب، آلـودگی هـوا، تنـوع زیسـتی، تغییـرات آب و       :فاکتور محیطی چون 22که  2016محیطی سال زیست

برنامـه  ( دادقـرار   105ه کشور مورد مطالعه، در جایگا 178میان  در را هوایی را مورد بررسی قرار داده بود، ایران

المللی زیست هاي بینها و به دنبال آن پیدایش استانداردافزایش این نگرانی). 2017، 3محیطی سازمان مللزیست

هـاي  ها و کسب و کار براي توسعه و استفاده از مدیریت سـبز بـا اتخـاذ شـیوه    محیطی فشار بیشتري بر سازمان

 کلیه توسعه ششم برنامه قانون 38 در ایران نیز ماده ).281: 2017، 4ماسري( ه استسازگار با محیط زیست آورد

 ايهزینـه  اعتبـارات  کاهش جهت نموده موظف را غیردولتی عمومی نهادهاي و موسسات و اجرایی هايدستگاه

 مدیریت شامل سبز مدیریت برنامه اجراي زیست براي محیط و پایه منابع بهینه مصرف هايسیاست اعمال دولت،

ها نادر ساختم( آنها بازیافت و جامد زائد کاهش مواد و )شامل کاغذ(تجهیزات  و اولیه مواد آب، انرژي، مصرف

-دسـتگاه  همکاري و آن معاونت و زیست حفاظت محیط سازمان توسط که اي نامه آیین طبق - )و وسایل نقلیه

در اجراي  .)1395قانون برنامه ششم توسعه، (د نمایناقدام  - رسیده وزیران هیات تصویب به و تهیه ذیربط هاي

تواند نقش بسیار فعالی ایفـا کنـد و بـا    هاي سبز واحدهاي مختلف سازمان از جمله واحد منابع انسانی میبرنامه
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، 1و همکاران پالی( هاي مناسب و اثر بخش کارکنان را تشویق کند تا اهداف مدیریت سبز را محقق سازندفعالیت

رن و ( آینـد محیطی به حسـاب مـی   استدالل شده است که منابع انسانی محور اصلی موفقیت زیست ).7: 2014

 سـازمانی  جدید هدف به زیست محیط مدیریت هايروش اتخاذ که این درنظرگرفتن با .)12: 2017، 2همکاران

اتخـاذ   بـراي  4انسـانی  منـابع  مـدیریت  کارکردهاي پشتیبانی ،)139: 2012، 3جابور و همکاران( است تبدیل شده

 کننـد می تأکید محققان. )103: 2011، 5جکسون و همکاران( باشندمی اساسی محیطی زیست مدیریت هايشیوه

 بـا ) غیـره آمـوزش و   عملکـرد،  ارزیابی انتخاب، مانند استخدام،(را  خود عملیات باید انسانی منابع مدیریت که

 و انسـانی  منـابع  بـین  ارتباط. )169: 2010، 6سارکیس و همکاران( سازد همسو محیطی زیست مدیریت اهداف

. شـد  خواهـد  منجر بهتري مالی عملکرد و محیطی عملکرد زیست به سازمانی فضاي در محیطی زیست مدیریت

 سـطح  در. شـود  عملیـاتی مطـرح   سـطح  در هـم  و اسـتراتژیک  در سطح هم تواند می مفهوم دو این بین ارتباط

 سـطح  در و داشـت  خواهـد  مؤثري نقش استعدادها جذب در که دارد پی در سازمان را بهتر تصویر استراتژیک،

. )445: 2013، 7واگنـر ( اسـت  مطرح محیطی زیست مدیریت سازيپیاده در مدیریت منابع انسانیکمک  عملیاتی

 :باشـد  داشـته  مشارکت سازمان محیطی زیست هايتالش در دلیل چند به باید منابع انسانی مدیریت کارکردهاي

هـاي  نقش مهمی در اجراي موفقیت آمیز استراتژيبه طور موثر منابع انسانی یک سازمان مدیریت  نخست اینکه

پایـداري   هـاي  بحـث ). 595: 2016، 8شـن ( دارد مثبت کارکنـان ها و رفتارهاي  نگرشسازمانی از طریق ایجاد 

 سیستم مستعد تغییر آن سازيپیاده در و شود می شروع پایداري انداز چشم و استراتژي تدوین از محیطی زیست

 اهـداف  جملـه  از و خارجی داخلی اجتماعی سیستم دوم،. است مدیریت و هاآموزش طریق از رفتاري، و کاري

 تغییـر  بـراي  مؤثري اجتماعی ابزارهاي مدیریت ،انسانی منابع مدیریت. هستند محیطی زیست هايتالش کلیدي

 مرکزیت سوم،. ددار محیطی زیست پایداري جهت مشارکت در ایجاد براي الزم هاي هماهنگی و کارکنان انرژي

 باعث محیطی زیست پایداري راستاي در ها پست و هانقش براي طراحی جایگاهش و انسانی منابع کارکردهاي

محمـدنژاد شـورکایی و همکـاران،    ( بگـذارد  اثر واحدها دیگر کارکرد روي منابع انسانی کارکرد یک که شود می
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دابـوس و  ( دارنـد  کلیدي نقش محیطی هاي زیست استراتژي در انسانی منابع کارکردهاي بنابراین. )694: 1395

 پیـاده  راسـتاي  در کارکنـان  تعلـق  و تعهد ایجاد انسانی در منابع مدیریت اینکه نهایت در. )803: 2012، 1دابوس

یونـگ جونـگ کـیم و     .)198: 2016، 2مـیالر و همکـاران  ( دارد بسـزایی  اهمیـت  محیطی، اهداف زیست سازي

اي در کره جنوبی به این نتیجه رسید که مدیریت منابع انسانی سبز رفتار سازگار بـا  در مطالعه )2019( 3نهمکارا

  .دهدمحیطی کارکنان هتل را افزایش میمحیطی و تعهد زیستمحیط زیست، عملکرد زیست

انسانی فعالیتی است که به دنبال بهینه سازي استفاده و حفاظت از منابع کمیاب طبیعی اسـت   مدیریت سبز منابع

این رویکرد به طور مستقیم مسئول پرورش نیروي کاري اسـت کـه محـیط    ). 251: 2015 ،4گوسوامی و رانجان(

رویکردي اسـت کـه   مدیریت سبز منابع انسانی ). 145: 2012 ،5دوتا( زیست را درك کند و قدر شناس آن باشد

 مـدیریت  ).159: 2011 ،واگنـر (کنـد  نیازهاي سازمان و جامعه را بدون وارد کردن آسیب به جامعه برآورده می

 عوامـل  و محـیط  زمینـه  در سازمان کارکنان میان تعامل و رسانی اطالع آگاهی، ایجاد مسئول  6 سبز انسانی منابع

 بـه  و شده بین آنها در اجتماعی مسئولیت ایجاد موجبات سبز هايمشی خط و گذاريسیاست با و است محیطی

 عالوه هااین فعالیت. نمایند عمل محیط قبال در تعهداتشان و وظایف به آنها که نمایدمی هدایت را آنها اي گونه

 موجـب  شود وپایداري می کارکنان بین در همکاري ایجاد ها،هزینه کاهش اثربخشی، و کارایی به منجر اینکه بر

 عنـوان  بـه  آوردن شـرایطی  وجـود  به سبز انسانی منابع هدف. گرددمی نیز سازمان براي رقابتی مزیت یک ایجاد

 بایـد  بنـابراین  ).79: 1397توکلی و همکـاران،  ( است مختلف هاي سازمان براي پایداري طراحی در مهم نقشی

 کـه  دهنـد  سـوق  سـمتی  به را )اخانواره خدماتی، اقتصادي، تولیدي، واحدهاي( عوامل سبز تمامی هايسازمان

 جـوان  نسل مسئولیت. گیرد قرار مدنظر نیز سازمان وري بهره طبیعی منافع و زیست از محیط حفاظت با همگام

 منـابع  مدیریت درباره سازمان براي کار مشغول افراد بین در و جوانان میان در آگاهی ایجاد منابع انسانی مدیران

 به ایجاد منجر که اي گونه به هاسازمان در انسانی منابع هايقابلیت و هاویژگی توسعه براي تالش لذا  .است سبز

 انسانی مدیریت منابع نهایت در و محیطی زیست اهداف تحقق در سبز انسانی منابع و سبز مدیریتی، سبز سازمانی

-را براي اجراي شیوههاي خاصی روش محققان .)298: 1395سید جوادین، ( باشد می ضروري امري شود، سبز
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 اي را چهـار مرحلـه  یک مـدل   )1996( 1کلیر من ومیلی ،مثال براي. اندکرده ارائههاي مدیریت منابع انسانی سبز 

  :دهندمدیریت منابع انسانی سبز ارائه می براي

   ؛توسط مدیریت منابع انسانی راهنما محیطی به عنوان یک هاي زیستتلقی شدن دیدگاه: مرحله اول 

دسـتیابی بـه    محیطـی و  نظریات و دیـدگاه هـاي زیسـت   آموزش کارکنان براي به اشتراك گذاشتن : رحله دومم

   ؛اهداف

  محیطی کارکنان؛ عملکرد زیستارزیابی  :مرحله سوم

یونـگ جونـگ کـیم و    ( هاي تشویقیهاي کارکنان محیط زیست با استفاده از برنامهفعالیت تثبیت: مرحله چهارم

   .)2019همکاران، 

 بیشـتر  را در تهـران  شـهر  چهـار  منطقـه  وضعیت مدیریت منابع انسانی سبز شـهرداري ) 1395(بروجردي احمد

ارزیابی  متوسط از کمتر سبز پذیريجامعه شاخص در و تنها انسانی متوسط منابع مدیریت هايمؤلفه و کارکردها

   .شهرداري منطقه چهار قرار گیردپذیري سبز مورد توجه مسئوالن کرد و پیشنهاد داد که مولفه جامعه

محیطی را از عوامل موثر بر استخدام کارکنان در فرانسه عنـوان  استانداردهاي زیست) 2012( 2گرولوا و همکاران

مدیریت منابع انسانی سـبز در کشـور هنـد را در ابعـاد      به کارگیريوضعیت ) 2016(و همکاران  3دوسار. کردند

ارزیـابی سـبز،   ) 2017(ماسـري  . استخدام، انتخاب، آموزش و توسعه، ارزیابی و پاداش ضعیف ارزیـابی کردنـد  

هاي کشور فلسطین متوسـط و  پذیري سبز و مدیریت پاداش سبز را در سازمانانتخاب سبز، آموزش سبز، جامعه

  . را باال ارزیابی کردفرهنگ سازمانی سبز 

هاي مدیریت منابع شیوهدرتعیین یک سیستم  به ،با ارزیابی مدیریت منابع انسانی سبز) 2017(غالمی و همکاران 

مدیریت منـابع انسـانی    به کارگیري . پرداخت جنوب مالزي عمومی درورزشی یک مرکز بزرگ  در سبز انسانی

 یـک  عنـوان  بـه  بایـد  کـه  باشـد می ورزش جمله از بخش هر شامل و است حیاتی لهئمس یک هاسبز در سازمان

 چنـد  در .باشـند می تنگاتنگی ارتباط در یکدیگر با زیست محیط و ورزش. گرفته شود نظر در مدیریتی اولویت

 در ابـزاري  عنـوان  بـه  ورزش از و گردیده مطرح ايگسترده طور به زیست و محیط ورزش موضوع گذشته سال

هاي متعددي را سازمان ملل قطعنامه. )2: 1396اختیاري، ( شودمی برده نام پایدار اصول توسعه به دستیابی جهت
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 بـه  زیسـت  محـیط  و پایدار توسعه المللیبین سطح در .در استفاده از ورزش جهت توسعه پایدار تصویب نمود

ـ  ؛اسـت  گرفته قرار توجه مورد دنیا سازمان ورزشی مهمترین عنوان به المپیک المللیبین کمیته سوي از شدت ه ب

 ایـن  بـر  .گردیـد  مطـرح  المپیـک  رکن منشور سومین عنوانه ب فرهنگ و ورزش از پس زیست محیط که طوري

 تا زمان آن از .گردید تشکیل المپیک المللی بین کمیته در زیست محیط و ورزش کمیسیون 1995 سال در اساس

زیست  مالحظات که طوريه ب ؛است گرفته صورت زیست محیط حفاظت زمینه در چشمگیري اقدامات ،حاله ب

 هاي بازي برگزاري داوطلب شهرهاي به میزبانی امتیاز اعطاي مهم هايمالك از آن، از حفاظت تعهدات و محیطی

 و گردیـده  برگـزار  زیست محیط و ورزش موضوع با ايمنطقه و المللیبین هايکنگره .است قرار گرفته المپیک

 تـرویج  و زیسـت  محیط و ورزش کمیسیون ایجاد به را کشورها المپیک ملی هايکمیته المپیک،المللی بین کمیته

اما عملیات مدیریت سـبز منـابع انسـانی در مراکـز      ).2: 1395، و احمدي قره( است نموده پایدار تشویق توسعه

هـاي  طبـق برنامـه   در کشور ما نیز بر .)143: 2016، 1غالمی و همکاران( ورزشی به طور آشکاري محدود است

مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست و توسـعه   جهت یهایتالش اخیر، سالیان طولدر پنجم و ششم توسعه 

 ترین سازمان ورزشـی کشـور  به عنوان مهم هاي ورزشی به خصوص وزارت ورزش و جوانانپایدار در سازمان

با وجود اینکه وزارت ورزش و جوانان در ایـن زمینـه پیشـرو و نمـاد مـدیریت سـبز در بـین         .است شده انجام

مـدیریت منـابع    زمینـه  در بخصـوص  عملی، کامال صورت به هنوز گسترش این اما باشد،هاي کشور میسازمان

جوانان در حفاظـت  با عنایت به نقش مدیریت منابع انسانی سبز وزارت ورزش و . باشدنمی مشهود انسانی سبز

ریـزي  گیري و برنامـه نیازمند تصمیم ،از محیط زیست و توسعه پایدار براي استفاده حداکثري از پتانسیل موجود

 بر. هستیم جوانانتري در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و هاي اصولیبهتر و اجراي فعالیت

 شـناخت  ، ریـزي برنامه جهت در گام اولین امروز، جهان ریزيبرنامهمدیریت  نظام در علمی متون و شواهد پایه

 بـه  ریـزي برنامـه  گام تریناساسی عنوان به موجود وضعیت بررسی. است سازمان و سیستم هر موجود وضعیت

ریزي بر اساس شواهد موجود و به صـورت  گیري و برنامهتصمیم تا دهدتوانایی را می و امکان این ،ریزان برنامه

ها به نتایج بهتري منجـر  د و فعالیتگردها برطرف ضعف شود،گذاري ها سرمایهروي قوت ،علمی صورت گیرد

مدیریت منابع انسانی سبز در وضعیت  بررسی به شده، یاد علمی فلسفه راستاي در حاضر پژوهش بنابراین .شوند

 بـه کـارگیري  موجود این پرسش پاسخ دهد که وضعیت و در صدد است تا به  پرداخته وزارت ورزش و جوانان

                                                           
١ . Gholami 



 

 

 از ایـن  چگونه اسـت؟ جمهوري اسالمی ایران 

 

 تواندمی پژوهش نتایج از استفاده که

هـاي  مولفـه  بـه کـارگیري   شناسایی وضـعیت موجـود  

 وضـعیت درصدد مرتفع نمـودن مشـکالت و نزدیکـی    

کارشناسـان وزارت ورزش و جوانـان بـا مـدرك     

 که مطابق جدول کرجسی و مورگـان و بـا اسـتفاده از روش نمونـه    

عدم برگشت یا مخدوش بودن بعضی از 

بـه  . پرسشنامه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت    

-داراي کامـل  که) 1395( »بروجردي

بعـد   8در را مدیریت منابع انسـانی سـبز   

مدیریت سیسـتم و پـاداش سـبز، روابـط     

 براي. استفاده شد ،سنجیدمی) مدیریت سبز نظم کارکنان

٧ 

جمهوري اسالمی ایران مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان 

  :استآورده شده  1مدل مفهومی این پژوهش در شکل  

  

  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

که چرا ، است کاربردي هدف نظر از ی وتوصیفی و پیمایش

شناسایی وضـعیت موجـود   ضمن تا نماید کمک وزارت ورزش و جوانان

درصدد مرتفع نمـودن مشـکالت و نزدیکـی     مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان،

کارشناسـان وزارت ورزش و جوانـان بـا مـدرك     کلیـه  جامعه آماري شـامل   .برآیند مطلوب

که مطابق جدول کرجسی و مورگـان و بـا اسـتفاده از روش نمونـه     باشدمی) نفر 400

عدم برگشت یا مخدوش بودن بعضی از با توجه به احتمال . نیاز استنفر  196اي به حجم 

پرسشنامه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت     189پرسشنامه پخش گردید و در نهایت 

بروجرديمدیریت منابع انسانی سبز احمد پرسشنامه«از  ،منظور جمع آوري اطالعات

مدیریت منابع انسـانی سـبز   ها بود و نسبت به بقیه پرسشنامهترین ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز 

مدیریت سیسـتم و پـاداش سـبز، روابـط     ، آموزش و توسعه سبز، ارزیابی عملکرد سبز

مدیریت سبز نظم کارکنانو ریزي منابع انسانی سبز پذیري سبز، برنامه

مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان هاي مولفه

مدل مفهومی این پژوهش در شکل   ،رو

  

  پژوهش شناسیروش

توصیفی و پیمایش ،روش این پژوهش

وزارت ورزش و جوانان مسئوالن به

مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان،

مطلوب وضعیت به موجود

400حدود (کارشناسی به باال 

اي به حجم گیري تصادفی، نمونه

پرسشنامه پخش گردید و در نهایت  220 ،هاپرسشنامه

منظور جمع آوري اطالعات

ترین ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز 

ارزیابی عملکرد سبز، استخدام سبزانتخاب و (

پذیري سبز، برنامهسبز، جامعه
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متخصصـان و  نفـر از   12 بررسی مورد آن اولیه ویرایش پرسشنامه، روایی محتوایی و ظاهري از اطمینان حصول

هـا   قرار گرفـت و بـا توجـه بـه نظـرات و پیشـنهادهاي آن      حوزه منابع انسانی و مدیریت ورزشی  نظران صاحب

از تحلیـل عـاملی    ید سـاختار آن یتابراي . مورد استفاده قرار گرفت و شد انجام سواالت روي بر الزم اصالحات

بـراي   .انجـام پـذیرفت   24همچنین تحلیل عاملی با نرم افـزار آمـوس نسـخه    . یدي مرتبه اول استفاده گردیدیتا

براي تجزیه  .به دست آمد 87/0ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان سنجش پایایی پرسشنامه

. براي تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها استفاده شـد  رنوفیکولموگروف اسمابتدا از آزمون  هاتحلیل داده و

براي تعیین وضعیت موجود و از آزمـون فریـدمن    تک گروهی tاز آزمون  ،بعد از اطمینان از نرمال بودن متغیرها

 اسـتفاده  24ورژن  SPSSبا استفاده از نرم افزار  انسانی سبزهاي مدیریت منابع مولفه به کارگیريبندي براي رتبه

 .  شده است

  هاي پژوهشیافته

هیچ سوال جمعیت شناختی پرسیده نشد و این  ،هایشانبه منظور اطمینان پاسخ دهندگان از محرمانه بودن جواب

مورد استفاده  ساختار ابزارها و تایید براي بررسی بار عاملی گویه .پژوهش فاقد اطالعات جمعیت شناختی است

 1هاي در نمودار ها و گویهبار عاملی و کوواریانس بین مولفه. از تحلیل عامل تاییدي مرتبه اول استفاده گردید

  .نشان داده شده است
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  مدیریت منابع انسانی سبزهاي  مدل اصالح شده  و بار عاملی گویه :1نمودار 

رو، جهت دسترسی به  از این. بودندها داراي بار عاملی پایینی برخی از گویهمدل اولیه نشان می دهد که میزان  

علت . از مدل حذف گردید 4/0داراي بار عاملی کمتر از  هايمدل بهینه و داراي بارهاي عاملی استاندارد، گویه

مدل نهایی حاصل از نرم افزار . خالصه کردن و اصالح مدل براي برازش نهایی بود 4/0هاي کمتر از حذف گویه
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ها از قدرت تبیینی دهد که گویهمدل اصالح شده نشان می. آموس پس از اصالح به صورت زیر گزارش گردید

  .آمده است 1 هاي برازش حاصل از مدل و نیز قدرت تبیین آنها در جدولشاخص .خوبی برخوردار هستند

 هاي برازش مدل تحقیقشاخص: 1جدول 

  

-هاي برازش از ارزش قابل قبولی برخوردار میمیزان شاخص ،نشان داده شده است 1گونه که در جدول  همان

  . هاي تحقیق استاین امر نشان از برازش خوب مدل و قدرت تبیین باالي گویه. باشند

 tمدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان از هاي مولفه به کارگیريبراي تعیین وضعیت موجود 

مقایسه ) 3( میانگین مالكبا  هاهر یک از مولفهبراي این منظور میانگین مشاهده شده  .تک گروهی استفاده شد

آورده  2منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان در جدول  به کارگیريتک گروهی  tنتایج آزمون  .شد

  .شده است

 نمونه اي مولفه ها تک t نتایج آزمون میانگین، انحراف معیار و: 2جدول 

  هاي مدیریت منابع انسانی سبزمولفه
Test Value = 3 

  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  اختالف میانگین  میانگین

 001/0  187 -47/5  866/0  -345/0 65/2  ارزیابی عملکرد سبز

 001/0  187 20/19  887/0  242/1 24/4  روابط سبز

 001/0  187 -77/24  800/0  -445/1 55/1  انتخاب و استخدام سبز

  001/0  187  79/18  732/0  003/1  004/4  جامعه پذیري سبز

  001/0  187  87/22  780/0  301/1  30/4  توسعه سبزآموزش و 

  001/0  187  -56/10  672/0  -518/0  48/2  مدیریت سبز نظم کارکنان

  001/0  187  -17/21  615/0  -951/0  048/2  مدیریت سیستم و پاداش سبز

  001/0  187  -55/9  093/1  -761/0  238/2  برنامه ریزي منابع انسانی سبز

 

  برازش  مقدار بدست آمده  مقدار مجاز براي برازش عالی  شاخص یا نشانگر

  عالی 53/2  3کوچکتر از   يدو به درجه آزاد ينسبت کا

  عالی  92/0  9/0بزرگتر   (GFI)برازش ییکوین شاخص

  خوب  88/0  9/0بزرگتر   AGFIبرازش اصالح شده  ییکویشاخص ن

  خوب 86/0  9/0بزرگتر   (NFI)برازش نرمال شده شاخص

  خوب  89/0  9/0بزرگتر   (CFI)يا سهیبرازش مقا شاخص

  خوب  07/0  05/0کوچکتر از   (RMSEA)نیتخم يمجذور خطا نیانگیم شهیر



 

١١ 
 

سه مولفه آموزش و توسعه سبز،  به کارگیريدهد که میانگین نشان می 2 جدول در تک گروهی tنتایج آزمون 

پذیري سبز از میانگین مالك بیشتر و در وضعیت مطلوبی قرار دارد و میانگین نمره کسب روابط سبز و جامعه

سبز، هاي انتخاب و استخدام سبز، ارزیابی عملکرد سبز، مدیریت سیستم و پاداش مولفه به کارگیريشده  

به دست آمده  tمقدار . ریزي منابع انسانی سبز و مدیریت سبز نظم کارکنان  از میانگین مالك کمتر استبرنامه

  .معنادار است 01/0ها در سطح براي تمامی مولفه

هاي مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و مولفه به کارگیريوضعیت بندي در این پژوهش براي رتبه

نشان نتایج این آزمون  ،شده است آورده 2طور که در جدول  همان .آزمون فریدمن استفاده شده استجوانان از 

فرض صفر مبنی بر برابري  01/0باشد که در سطح می 8/896دست آمده برابر ه ب  X2مقدار آماره دهد که می

 .متغیر وجود داردهاي حداقل دو داري بین میانهشود و تفاوت معنیهاي متغیرها رد میمیانه

 نتیجه آزمون فریدمن: 1جدول 

  X2 P-Valueمقدار آماره   درجه آزادي  تعداد نمونه

188  8  8/896  001/0  

  

هاي مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت مولفه به کارگیريهاي د شدن معناداري تفاوت بین میانهتاییبا توجه به 

هاي منابع انسانی سبز در وزارت هر یک از این مولفه به کارگیريهاي میانگین رتبه 3جدول  ،ورزش و جوانان

  . دهدورزش و جوانان را نشان می

 اي متغیرهاي مورد بررسیمیانگین رتبه: 2جدول 

  رتبه  میانگین رتبه  هاي مدیریت منابع انسانی سبزمولفه  ردیف

  4  85/4  عملکرد سبزارزیابی   1

  2  69/7  روابط سبز  2

  8  03/2  انتخاب و استخدام سبز  3

  3  23/7  جامعه پذیري سبز  4

  1  84/7  آموزش و توسعه سبز  5

  5  54/4  مدیریت سبز نظم کارکنان  6

  6  48/3  مدیریت سیستم و پاداش سبز  7

  7  44/3  برنامه ریزي منابع انسانی سبز  8

بیشترین توجه در وزارت دهد که نتایج آزمون فریدمن نشان میشده است، آورده  3طور که در جدول  همان

-و رتبه یک می باالترین امتیاز  شده است و داراي مولفه آموزش و توسعه سبز به کارگیريورزش و جوانان به 

   .پذیري سبز شده استجامعه هاي روابط سبز وبعد از آن بیشترین توجه به ترتیب به مولفه .باشد
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  گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر در پی بررسی  محیطی سازمان،با توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد زیست

 رانیا یاسالم يسبز در وزارت ورزش و جوانان جمهور یمنابع انسان تیریمدهاي مولفه به کارگیري تیوضع

میانگین نمره به دست آمده سه مولفه آموزش و توسعه سبز، دهد که اي نشان میتک نمونه tنتایج آزمون . بود

 ؛اند و در سطح مطلوبی قرار داردباالتر بوده) میانگین(پذیري سبز در مقایسه با مقدار مالك روابط سبز و جامعه

هاي استخدام و انتخاب سبز، ارزیابی عملکرد سبز، مولفه به کارگیرياما میانگین نمرات به دست آمده از 

ریزي منابع انسانی سبز و مدیریت سبز نظم کارکنان در مقایسه با میانگین یریت سیستم و پاداش سبز، برنامهمد

به  نیدر ب همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد. اند و در سطح نامطلوبی قرار داردتر بودهفرضی پایین

توجه به آموزش و توسعه  نیشتریب ،جواناندر وزارت ورزش و سبز  یمنابع انسان تیریمد هايمولفه کارگیري

مولفه انتخاب و استخدام سبز  به کارگیريتوجه به  نیو کمترپذیري سبز ، روابط سبز و جامعهسبز کارکنان

   .شده است ریزي منابع انسانی سبزو برنامه کارکنان

هاي مولفه به کارگیريبه اظهار نظر کلی درباره وضعیت  پایانها و در محقق در ابتدا به بررسی تک تک مولفه

مولفه  به کارگیري که دهدنتایج تحقیق نشان می .سبز در وزارت ورزش و جوانان پرداخته است یمنابع انسان

، )1395(بروجردي احمد. در سطح مطلوبی در وزارت ورزش و جوانان قرار داردآموزش و توسعه سبز 

هاي مورد مطالعه در سازمانآموزش سبز را مولفه  به کارگیري) 2017(و ماسري ) 2011( 1جکسون و همکاران

هاي کشور هند آموزش سبز را در سازمان به کارگیريوضعیت  )2016( دوسار و متوسط ارزیابی کردندخود 

محیط زیست و هایی در مورد ها و همایشرسد وزارت ورزش با تشکیل کنگرهبه نظر می. کردضعیف ارزیابی 

و نیز برگزاري  هایی در مورد اهمیت محیط زیست و چگونگی حفاظت از آنهمچنین پخش بروشورها و بولتن

 ،مواد زائدهاي آموزشی مناسب به منظور آموزش نحوه استفاده صحیح از منابع و انرژي و نحوه کاهش دوره

این اقدامات مولفه آموزش و توسعه سبز در  دلیلکند و به کارکنان را نسبت به مسائل زیست محیطی آگاه می

  . سطح مطلوبی قرار دارددر وزارتخانه ورزش و جوانان 

. در سطح مطلوبی قرار دارد مولفه روابط سبز در وزارت ورزش و جوانان دهد کهنتایج تحقیق نشان میهمچنین 

هاي مورد مولفه روابط سبز را در سازمان به کارگیري) 2008( 2، رنویک و همکاران)1395(بروجردي احمد

رسد همکاري نزدیک با سازمان حفاظت از محیط زیست و بستن به نظر می .مطالعه متوسط ارزیابی کردند

نامه همکاري با سازمان مذکور و مشاوره با کارشنان متخصص این حوزه و نیز استفاده از پتانسیل مقبولیت تفاهم

                                                           
١ . Jackson 
٢ . Renwick 
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هایی نظیر سه شنبه بدون اندازي و شرکت در برنامهاظت از محیط زیست و نیز راهورزش در بین مردم براي حف

خودرو و یا حامیان طبیعت موجب شده است تا وضعیت وزارت ورزش و جوانان در مولفه روابط سبز مدیریت 

  . سبز منابع انسانی در جایگاه مطلوبی قرار بگیرد

پذیري سبز در وزارت ورزش و جوانان در سطح مطلوبی قرار مولفه جامعه به کارگیرينتایج تحقیق نشان داد که 

پذیري سبز را در سازمانی تولیدي در فلسطین متوسط مولفه جامعه به کارگیريوضعیت ) 2017(ماسري . دارد

پذیري سبز را در شهرداري منطقه چهار تهران مولفه جامعه به کارگیري) 1395(احمدبروجردي. ارزیابی کرد

و روابط سبزي  هاي محیط زیستیرسد آموزشپذیري سبز به نظر میدر مورد مولفه جامعه. عیف ارزیابی کردض

ها و هنجارهاي زیست ها، ارزششود که کارکنان عرفکه در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد باعث می

جامعه عمل کنند و مراحل هاي زیست محیطی خود در محیطی را یاد بگیرد و آماده شوند تا به مسئولیت

هاي سبز بین کارکنان و اجتماعی شدن سبز را طی نمایند در نهایت به دستاورد مهمی چون یکسان شدن ارزش

   .منجر شودسازمان 

تر پاییندر وزارت ورزش و جوانان در سطح استخدام سبز  انتخاب و مولفه به کارگیريدهد که نتایج نشان می

هاي کشور هند ضعیف ارزیابی استخدام سبز را در سازمان به کارگیرينیز ) 2016(د وسار. اردقرار د ناز میانگی

مولفه استخدام سبز را متوسط  به کارگیري) 2017(و ماسري  )2013(، گرولوا )1395(بروجردي احمد .کرد

در وزارت ورزش و  و جذب رسمی نبود استخدام ،رسد دلیل پایین بودن این مولفهبه نظر می .ارزیابی کردند

-و اینکه بیشتر نیاز وزارت به نیروي انسانی از طریق جابجایی شغلی از سازمان باشدها میجوانان در این سال

ن مربوطه جهت بهبود این مولفه مدیران و مسئوال .کنندشوند و در فرآیند جذب شرکت نمیهاي دیگر تامین می

هاي زیست استخدام افراد در وزارت ورزش و جوانان باید از دغدغهاز مدیریت منابع انسانی سبز در هنگام 

افرادي که . افراد لحاظ شود به کارگیريبه عنوان یک معیار در جذب و  هااین دغدغهمحیطی افراد سوال کنند و 

باید در هنگام  ها باشندهاي حفاظت از محیط زیست یا عضو آنداراي سابقه همکاري داوطلبانه در کمپین

 با کمترین استفاده ممکن از کاغذو همچنین تمام مراحل انتخاب و استخدام باید  باشندداراي امتیاز ستخدام ا

هاي الکتریکی که یکی از راهکارهاي مدیریت منابع از شیوه ،جویی در استفاده از کاغذو به جهت صرف باشد

  . استفاده شود ،انسانی سبز است

تر از حد میانگین مولفه مدیریت نظم سبز در وزارت ورزش و جوانان پایین کارگیريبه دهد که نتایج نشان می

مولفه مدیریت نظم سبز را در شهرداري منطقه چهار تهران باالتر  به کارگیري) 1395(بروجردي احمد. قرار دارد

ولیت اصلی آن رسد چون وزارت ورزش یک سازمان خدماتی است که مسئبه نظر می. از میانگین ارزیابی کرد

، علیرغم حضور فعالی که در زمینه حفاظت از باشداي در کشور میترویج و توسعه ورزش همگانی و حرفه
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زیست دارد این حضور بیشتر جنبه نمادي و آموزشی دارد و قوانین خاصی در زمینه مدیریت سبز در محیط

ن مربط قوانین و مقرراتی را شود مدیران و مسئوالپیشنهاد می. بینی نشده استهاي داخلی سازمان پیشنامهآیین

چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی در محیطی براي کارمندان در راستاي حفاظت از مسائل زیست

د و چنانچه کارمند یا نوضع کنمحیطی سازمان هاي اخالقی سازمان یا حتی تصویب اخالق زیستنامهآیین

اي سازمان براي مقابله با او دست به اقدام انضباطی بزند و جریمه ،تخطی کندمحیطی مسئولی از قوانین زیست 

  . را در نظر بگیرد

در پایین تر  در وزارت ورزش و جوانانمولفه ارزیابی عملکرد سبز  به کارگیري نتایج تحقیق نشان دادهمچنین 

-احمد مولفه ارزیابی سبز در سازمان مورد مطالعه را ضعیف و به کارگیري) 2016( ودسار .از میانگین قرار دارد

در . آن را متوسط و باالتر از متوسط ارزیابی کردند) 2017(و ماسري ) 2012( 1، مندیپ)2015(بروجردي 

- نامه اخالق زیستمحیطی به علت نداشتن آیینبا وجود حضور فعال در مسائل زیست و جوانان وزارت ورزش

محیطی جنبه رسمی و اداري ندارد و محیطی به کارکنان، اقدامات زیستهاي زیستو تفویض مسئولیت محیطی

محیطی هاي مرتبط با مسائل زیستشود مسئولیتپیشنهاد می .شوددر ارزیابی سازمان از کارمند دخالت داده نمی

به طور منظم به کارکنان محیطی طراحی شود، سیستم ارزیابی در راستاي اهداف زیستبه کارکنان تفویض شود، 

هاي محیطی بازخورد داده شود و به طور رسمی ارزیابی عملکرد شغلی سبز در وزارتخانه جهت انجام مسئولیت

  . ورزش و جوانان انجام شود

تر در وزارت ورزش و جوانان پایین مدیریت سیستم و پاداش سبز مولفه به کارگیريدهد نشان می تحقیق نتایج

بروجردي احمد مولفه پاداش سبز را ضعیف و به کارگیري) 2016(سارود و همکاران  .از میانگین قرار دارد

نامه رسد نداشتن آیینبه نظر می. آن را در سازمان مورد بررسی متوسط ارزیابی کردند) 2017(و ماسري ) 1395(

- پیشنهاد می. باشدکارکنان از دالیل این امر میمحیطی محیطی کارکنان و فقدان ارزیابی عملکرد زیستزیست

 ن مربوطه براي عملکرد مثبت کارکنان در مورد مسائل زیستمدیران و مسئوال ،شود براي بهبود این مولفه

مانند دادن دوچرخه  - بگیرندهایی در نظر پاداش، هاي نوآورانه مربوط به مسائل زیست محیطیمحیطی و ایده

  . کنندایل نقلیه عمومی استفاده میبراي کسانی که از وس

پایین در  وزارت ورزش و جوانان  ریزي منابع انسانی سبز مولفه برنامه به کارگیري دهدنتایج تحقیق نشان می

این مولفه را در شهرداري منطقه چهار تهران باالتر  به کارگیري) 1395(بروجردي احمد .تر از میانگین قرار دارد

رسد دلیل این امر بسته بودن دست وزارت ورزش و جوانان در امر استخدام  به نظر می. از میانگین ارزیابی کرد

با توجه شود پیشنهاد می .باشدمحیطی و استراتژي منابع انسانی آن میو نداشتن یا عدم کارایی استراتژي زیست

                                                           
١ . Mandip 
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تعداد  ،محیطی وزارتمحیطی وزارت ورزش و جوانان و استراتژي و چشم انداز زیستهاي زیستفعالیتبه 

بینی شود و ها و اقدامات زیست محیطی سازمان نیاز است از قبل پیشها، برنامهکارکنانی که براي اجراي فعالیت

   .مدیریت منابع انسانی لحاظ شود راهبرددر 

 زمینههاي متعدد و بسیار زیادي که در وزارت ورزش و جوانان در با وجود برنامهتوان گفت به طور کلی می

هاي پیشرو در زمینه مدیریت و علیرغم اینکه وزارت ورزش و جوانان یکی از سازمان محیط زیست وجود دارد

هاي آموزشی و هها و کارگاپشتوانه اجرایی در حد همایش نها به دلیل نداشتاین برنامهباشد، سبز در کشور می

  . هاي مسئول در محیط زیست باقی مانده استنامه با سازمانایجاد تفاهم

منابع انسانی وزارت  راهبردهمسو کردن و طراحی استراتژي مدیریت سبز وزارت ورزش توان با می بدیهی است

محیطی فعالیت زیستمحیطی و ارزیابی مستمر از نحوه هاي زیستتصویب قانونراهبرد مدیریت سبز آن، با 

هاي متعدد وزارت ورزش و جوانان در براي برنامهخوبی پشتوانه اجرایی  ،جریمه و پاداشاعمال کارکنان و 

 .محیطی فراهم کردحوزه زیست
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Environmental concerns have led organizations to pay attention to green 
management. Human resource management plays an important role in green 
management and therefore, human resource management should be considered as a 
management priority. The research is to study the application of Green Human 
Resources Management in the Ministry of Sports and Youth. The research is 
descriptive and based on practical purpose. The statistical population included all 
experts in the Ministry of Sports and Youth which is approximately 400 people. A 

sample of 220 people was selected based on Morgan's table. The data collection tool 

was Ahmad Brujerdi (1395) Green Human Resource Management questionnaire, 

whose validity was confirmed by a survey of sports management and human 
resources management professors after the reforms, and its reliability was 0,86 

through Cronbach's alpha test. One-sample t-test and Friedman test were used for 
data analysis. The results of single-sample t-test showed that the implementation of 
green education and development components, green relations and Green 
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socialization is more than average and other components of green human resources 
management are less than average. The results of Friedman test showed that the 
greatest attention was paid to green education and development and the at least 
attention paid to green selection and employment. 
 
Key Words: Human Resources Management, Environmental Management and 
Ministry of Sports and Youth 

  

 


