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 چکیده

جوانان استان  و مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی اداره کل ورزش تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی  ف:هد

 .بود شمالیخراسان 

از نوع همبستگی  پیمایشی-یفیتوصی و کاربرد ،ترتیببه هاداده شیوه گردآوری و هدف از حیث حاضر پژوهش شناسی:روش

 ،تحقیقسازی معادالت ساختاری استفاده شد. جامعه آماری مدل تکنیکبین متغیرها از  معلولی و جهت تعیین روابط علی. بود

مدیریت منابع  استاندارد هایپرسشنامهبا استفاده از ها گردآوری داده .ددنبو شمالیخراسان  و جوانانورزش کارکنان اداره کل 

روایی صوری  تائیدکه پس از انجام شد  (2015کارکولیان و همکاران، نی )( و پایداری سازما2013سخاوالکر و تادانی، انسانی سبز )

 شد. انجامساختاری  معادالت مدلسازی روش زا استفاده با هاداده آماری . تحلیلشد توزیعها بین نمونه ،و پایایی ییو محتوا

نمونه عنوان به و جوانان استان خراسان شمالیاداره کل ورزش  درشده  های انجامفعالیت که دادنشان تحقیق نتایج  ها:یافته

آگاهی از  ، اماستاشتهدرصد دا 63به میزان و با استانداردهای مدیریت منابع انسانی سبز را بیشترین همسویی  ،مطالعه مورد

اذعان توان میی معادالت ساختارمدلسازی . براساس نتایج شتاستانداردهای منابع انسانی سبز در سطح کمتر از میانگین قرار دا

که  دادهای تحقیق نشان یافتههمچنین  ؛است داشته تاثیرپایداری  بر 89/0 میزان به استانداردهای منابع انسانی سبزنمود که 

 مدل نتایج اساس بر تأثیر بیشترین که است حالی در این ،تر بودهوضعیت آگاهی از منابع انسانی سبز از دیگر ابعاد ضعیف

 شود.مالحظه می 58/0 میزان به سازمان یداریپا روی ساختاری

رسانی مناسب های آموزشی و اطالعبا برگزاری دوره شمالیخراسان  و جوانانورزش  سازمانکه  شودپیشنهاد می  گیری:نتیجه

لذا  ،است های منابع انسانی سبز مناسبوضعیت فعالیت، ازطرفی. تالش نمایددر خصوص منابع انسانی سبز در تقویت این بعد 

 کوشا باشند. ههای مربوطدر تداوم فعالیتتا شود به مدیران پیشنهاد می

  سازی معادالت ساختاری.مدل سازمانی، : مدیریت منابع انسانی سبز، پایداریکلیدی هایواژه

 E - mail: aa.hasani@shahroodut.ac.ir 09126730683 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ا هپیامد ،اهشود. این چالشی بشر محسوب میگزند چالش اساسی دریک  ،طبیعی و منابع زیستمحیط روزافزون ه تخریبروزام

افت ، کع، فرسایش شدید خاتا و مراهداشته است. نابودی جنگل همراهی بشر به گزند مختلفای هابعاد و عرصه و نتایجی را در

ای، دفع هلخانگ یهاگاز ن، وجودوازالیه ای هچالش ای آب زیرزمینی، افزایش درجه حرارت زمین، مسائل وههش سفرهکا و

ای جانوری هونهگ نابودی برخی از ودفع آفات  مسمو کارگیریبهو در صنعت  هشد ولیدت کمقادیر بسیار زیاد مواد زائد و خطرنا

زیست و به ها در مورد محیطافزایش نگرانی(. 1389)تقیه،  استمحیطی بشر ای زیستهچالشمصادیق  تنها برخی از ،یهیاگو 

های سبز و در ادامه اعمال ها به پذیرش استراتژیمحیطی، سبب اجبار سازمانالمللی زیستدنبال آن، پیدایش استانداردهای بین

اجرای مدیریت منابع  یراستا برای این منظور، در(. 2015 ،1) خانه است مدیریت سبز در کلیه امور و موضوعات سازمانی شد

ای مناسب و هتواند نقش بسیار فعالی ایفا کند و با فعالیتواحد منابع انسانی می ازجملهانسانی سبز، واحدهای مختلف سازمان 

مدیریت  (.2017مکاران، و ه 3، جنی2013 و همکاران، 2)پالی نمایدتحقق اهداف مدیریت سبز تشویق  اثربخش، کارکنان را در

محیطی سازمان و افزایش آگاهی و تعهد کارکنان به معنای استفاده از نیروی انسانی برای ارتقای اقدامات زیست ،منابع انسانی سبز

های مدیریت منابع انسانی سبز ها و روشو شامل چهار بعد اصلی آگاهی، اقدامات، فعالیت محیطی استنسبت به مسائل زیست

 .اندشده نمایش داده 1شکل در ه این ابعاد ک است

را درک  محیطیزیستاهمیت اقدامات  کاری سبزی است که در آن کارکنان ، مسئول ایجاد محیطسبز مدیریت منابع انسانی

 ایهدستگاه سبز سازیبه سمت  هاسازمانز، با توجه به اهمیت مقوله و موضوع مدیریت منابع انسانی سب (.2015، 4کنند )احمد

 هایفرصتشغلی جدید شده،  هایفرصتسبب ایجاد مشاغل و  سبز سازی، نمونهبرای  .(2017، 5)رماسامیهستند درحرکت خود

گوسوامی و  و (2012) 6جفری(. 2015)خان،  شودمیمنجر به رفاه و آسایش بیشتر  در نهایت بروز نوآوری را فراهم کرده و 

 هاآن ، از اجرای آن سود برده و کارکناناندکردهرا اجرا  مدیریت منابع انسانی سبزه ک هاییسازمان ،ندمعتقد (2015) 7رانجان

تداوم رضایت ذینفعان  درنتیجه و بلندمدتپایداری سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در  .اندشدهدارای روحیه بهتری 

 بین اقدام به بررسی رابطه ،(1394ی و همکاران )برای نمونه، حقداد .(2017، 8)جیونگ و پارک سازمان در طول زمان است

 ،9004استاندارد ایزو . ندامرکزی نموده استان ورزشی هایهیئت داوطلبان نگهداری و حفظ و انسانی منابع مدیریت اقدامات

ته و آن را به سازمان دانس محیطیزیست-اقتصادی و اجتماعی -پایداری یک سازمان را وابسته به ایجاد توازن بین منافع مالی

را به پنج سطح مبتدی، پیش  استاندارد درجات پایداری سازمان . اینکندمیسازمان مرتبط  غیرمستقیمذینفعان مستقیم یا 

قدرت سازمان در مواجهه با تغییرات محیطی  یدرگروفعال، منعطف، نوآور و پایدار تقسیم نموده است و دستیابی به پایداری را 

ن، صنعت و سازمان گسترده الاقتصاد ک ،ازجملهدامنه بحث پایداری در سطوح مختلفی  (.2009، و همکاران افرازهداند )میخود 

و مطالعات پایداری برای ارزیابی و نشان دادن بهترین  استیک عنوان جدید برای مدیریت منابع انسانی  ،منابع انسانی پایدار .است

نیروی انسانی  افزاییتوانبا  توانندمی هاسازمانای مدیریت منابع انسانی است و پایدارتر بر مبنای نیازه هایسازمانروش برای 

در  زیستمحیطها، اقدامات یک سازمان در مقابل ها، فعالیتآگاهی، بهبود روش. باشند شتهمنابع انسانی پایدارتری را دا ،دخو

 در سطوح فردی، سازمانی و محیطی هاهزینهباالتر و کاهش این امر منجر به کارایی  گیرد کهمقوله مدیریت منابع انسانی جا می

                                                           
1. Khan 

2.  Paille 

3. Jenny 

4. Ahmad 

5. Ramasamy 

6. Jefri. 

7. Goswami and Ranjan 

8. Jeong and Park 
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مالیاتی، کاهش ضایعات، بهبود محیط کاری، افزایش رضایت مشتری، پایداری و بهبود برند  هایمعافیتافزایش فروش،  .شودمی

ونی برای ترکیب مدیریت نیاز روزافز ،ها ذکرشده است. در حال حاضراین سازمان مزایایی است که برای جمله از ،سازمانی نیز

، 1)داتا است شده شناخته سبز ابتکارات مدیریت منابع انسانی عنوانبه هاچالشسبز با مدیریت منابع انسانی وجود دارد و این 

 هامهارت باافراد مناسب کارکنان و که سیستم مدیریت سبز تنها در صورتی مؤثر است که سازمان،  ندباورمحققان بر این . (2012

 توانمی نیز دیگری دیدگاه از را سبز انسانی منابع (. اهمیت2011، 2)سادین مناسب را در اختیار داشته باشد هایشایستگی و

 کارکنان هایشایستگی توسعه سمت به را هاسازمان ،المللیبین جدید قوانین و گراییزیست افزایش که درجایی کرد، بررسی

، و همکاران 3)چن باشند داشته انطباق محیطیزیست گیرانهسخت قوانین با که کندمی تهدای محصوالتی تولید منظوربه خود

و توجه کارکنان  یافته ارتقاء کلی آنتصویر و  دبهتری دار محیطیزیستکه عملکرد است  سازمانی ،توسعهاین . نتیجه (2012

 هایسازمان توسعهمدیریت منابع انسانی، برای  هایکمک رائها هدف با ایمقالهدر  (2008) 4جابور نماید.میبالقوه را به خود جلب 

 این. است محیطیزیستمنابع انسانی و پایداری سازمانی بر اساس عملکرد اجتماعی، اقتصادی و  بین ارتباط که دریافتپایدار 

پایداری یک مسئله و  است زیستمحیطدر مدیریت از قبیل نوآوری، تنوع فرهنگی و  مهم هایجنبهبرخی از  ،شاملارتباط خود 

 بلندمدتضروری برای زنده ماندن  مسئلههمچنین معتقد است که پایداری یک وی  استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی است.

 .که مایل به حفظ مشروعیت اجتماعی عملیات تجاری خود هستند هاییسازمانبرای  ویژهبهاست، سازمان یک 

 
  (2013، 5)سخاوالکر و تادانی سبز یسانان منابع هایسرفصل. 1 شکل

  : (1379)گلکار،  قرارداد اشاره مورد بعداز دو  توانمیرا  محیطیزیست از نظر تاریخچه اندیشه پایداری

 محیطیزیستمحافل علمی به مسائل  وها شخصیتالف: واکنش 

 رسمی در قبال این مسائل هایسازمانب: واکنش 

                                                           
1. Dutta 

2. Sudin 

3. Chen 

4. Jabur 

5. Sakhawalkar and Thadani 
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 زیستمحیطانسان در حال نابودی  اند کهاعتقاد داشتهکه  ه استمتفکران بود تعدادی از هایرانینگناشی از  هانخستین تالش

این اولین  (.1387 ،1مهشواری) بیولوژیکی به آن وابسته است لحاظ ازتاریخی در آن به سر برده و  لحاظ ازاست؛ محیطی که 

در برابر رشد اقتصادی و  زیستمحیطکیفیت  دربارهآن بحث میالدی رخ داد و ویژگی  1970تحول در نگرش است که در اوایل 

 (.2011، 2)یانگ حاکی از تغییر بینش و نگرش درباره الگوهای سنتی رشد اقتصادی بود

یعنی  ؛شخصیتی است هایویژگیمهارت، توانایی فردی، انگیزش و  هایمؤلفه ،نظیرعوامل فردی ابعاد پایداری یک سازمان شامل 

 هایتواناییقیت او بستگی دارد. عوامل فردی توجه به البه مهارت و توانایی مرتبط با شغل و خ ،انجام دهد واندتمیفرد  آنچه

به مهارت و  ،انجام دهد تواندمیفرد  آنچه 3لآمابی نظر از. کندمی نشان خاطرطرح افراد را  ارائهو قدرت  ایده پردازیقانه، الخ

عملکرد نوآورانه افراد به انگیزش، توانایی و مهارت آنان وابسته  4ولرالبستگی دارد. به نظر  و شغل او لقیاتتوانایی مرتبط با خ

و  هاویژگیاز  ایمجموعه ،شامل 5مورفی ازنظرشخصیتی است. شخصیت  هایویژگیعوامل فردی،  مؤثر هایمؤلفهاست. از دیگر 

قابلیت استخدام، امنیت  "6کانتر ". طبق نظرکندمیرا تعیین  اهموقعیتصفات فرد است که الگوهای نسبتاً پایدار پاسخ وی به 

جدیدی است که اگر افراد به دست آورند و آن را حفظ کنند، زمانی که شغل خود را از دست بدهند، جای دیگر قابلیت استخدام 

کسانی که جویای کار هستند، و هم برای  هستند شاغلهای مختلف هم برای کسانی که زمینه دردارند. مفهوم قابلیت استخدام 

. دهدمیکه رفتار را تقویت کرده و جهت  شده استنیرویی تعریف  عنوانبهتوسط محققان نگیزش ا. گیردمیقرار  استفاده مورد

آگاهی از مدیریت منابع  باشند. شده برانگیختهکافی  اندازهبه بایستیمیکارکنان  است که برای کسب اهداف،مشخص  روازاین

تواند یک عامل انگیزشی مهم می عنوانبه ،های افراد داخل سازمانهای آن در کنار فعالیتانی سبز و دخیل کردن فعالیتانس

کارکنان از عوامل مهم بروز  هایانگیزهعدم همسویی در نگرش مدیران و کارکنان در مورد نیازها و  باشد که در مقابل تأثیرگذار

را درک  زیستمحیطکه  هستندکاری  مسئول پرورش نیرویمستقیم  طوربههمچنین ها انست. سازما هاسازماندر  مشکالت

و دیگر موضوعات  وهواآبآموزش دادن به کارکنان درباره تغییرات  ،شامل شده انجام هایفعالیتکند و قدر آن را بداند. نوع 

در (. 2012)داتا،  استزیست محیطسازگار با  نقلوحمل، آموزش درباره کاهش مصرف انرژی و استفاده از وسایل محیطیزیست

  نمایش داده شده است. مدیریت منابع انسانی سبزآثار اجرای  طورکلیبه 2شکل 

 هاآنکه ترکیب موارد مشابه دیگر ارتباطات، کیفیت زندگی کاری و  ،عوامل اجتماعی شاملعبارت است از  بعد پایداریدیگر 

برای نمونه،  (.1988، امابیل) ستا هاایدهگروه و ترکیب  هایمهارتموجب افزایش دانش و ق و العملکرد خ یبرا الزم شرط

 کل اداره انسانی منابع اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه مدیریت با دانش رهبری ارتباطی مدل ( اقدام به تدوین1395کشاورز )

مدیریت روابط " با عنوان سازمانی را در کتاب خود، ارتباطات (1388) عباسینموده است.  اصفهان استان جوانان و ورزش

، پویا دارهدففرآیند برقراری، حفظ و گسترش روابط  :: روابط انسانی در سازمان عبارت است ازکندمیتعریف  گونهاین "عمومی

نیازهای مادی و  مینتأاداره، کارخانه، مدرسه و آموزشگاه با  ،و دوجانبه در بین اعضای یک سیستم تا سازمان اجتماعی مانند

یافتگی را برای  رسیدن و زمینه انگیزش و رشدجهت  درکارگران و کارکنان  خرسندی متقابلمعنوی افراد سبب ایجاد تفاهم، 

دوجانبه  رابطه یک تان تالش نمایند مسئوالنیاز است تا بدین منظور  کند.پایداری را مهیا می ازجملهرسیدن به اهداف سازمان 

توان تر می(. در یک تعریف جامع1388د )عباسی، نوجود آور بهرا و تفاهم سازنده متقابل رضایت احساس  مثبت، سحهمراه با 

                                                           
1. Mahshavari 

2. Yung 

3. Amabile 

4. Lawler 

5. Murphy 

6. Canter 
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تبادل اطالعات بامعنی با افراد و واحدهای داخل و خارج سازمان دارند که  لت داردالد فراگردیارتباطات سازمانی بر گفت: 

 (.1388)رضاییان، 

سازمان در طول  نفعانذیازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت پایداری س ای دیگراز جنبه

بر پایداری سازمانی است که  مؤثرمتغیرهای  تریناساسیجزو  ،سازمان پایدارییکی از ابعاد  عنوانبه مل سازمانیاع زمان است.

 هایفعالیت ویژهبه هافعالیتامروزه در تمامی  .است مسئلهحل  و توانایی ، مزیت رقابتی،نوآوری، وریبهره، پذیریمسئولیت ،شامل

فناوری، خواه در  حیطه، چه در زیستمحیطو  عمومی حیطهچه در  مسئلهل و حتفکر  هایمهارت سویبهآموزشی، صاحبان امر 

 افزایش برکه باید  اندعقیدهع همه بر این . در اغلب جوامکنندمی حرکتمدار  مسئله هایفعالیتطبیعی و خواه در  هایفعالیت

عاطفی و  -یک فرآیند رفتاری عنوانبه مسئلهحل (. 1382خیرالدین باباپور و همکاران، د )کر تأکید مسئلهحل  هایمهارت

ندگی روزمره با مسائلی را که در ز ایمقابلهابزارهای سازگار یا مؤثر  ،کندمی شتالشناختی است که در طی آن، یک فرد یا گروه 

ت شگرف محیطی و و جوامع با تحوال هاسازمانکه  هامروز (.2001، 1دابسن) مواجه است، کشف کند یا به وجود آورد هاآنبا 

در هستند، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد  روروبه شدنجهانیآن تجارت جهانی و  تبعبهو  فناوری

را تضمین کند، وجود نظام  هاسازمانحیات بالنده و رو به رشد  تواندمیرهگذر، آنچه  این دراست.  فتهفروراز ابهام  ایهاله

صورت اقتدار و توانمندی رکن  درکه بتواند چارچوب آگاهی و انگیزشی افراد سازمان را مهیا کند.  مدیریتی مقتدر و کارآمد است

 را در شرایط فعلی انتظار داشت هاسازمانحسن عملکرد  توانمیکه ا است هدر زمینه اهتمام به این چارچوبمدیریت سازمان 

که عملکرد  هاییفعالیتدر حال حاضر، مدیریت منابع انسانی از طریق  دانست. شده تأمین( و پایداری سازمان را 1384، 2فرهی)

 .(2011، )دائو و همکاران کندمیسبز ایفا ، نقش حیاتی در ایجاد و توسعه سازمان دهندمیرا ارتقا  محیطیزیست دوستدارانِ

 کندمیآسیب به جامعه برآورده  واردکردن، رویکردی است که نیازهای سازمان و جامعه را بدون سبز مدیریت منابع انسانی

 خسروی) شودمییای مرتبط با منابع انسانی مزا خصوصبهاجرای مدیریت سبز منجر به مزایای اقتصادی، تمایز و  .(2011)سادین، 

نمایش داده  2در شکل مزایایی را به همراه خواهد داشت که  سبز اجرای مدیریت منابع انسانی در نهایت و ( 1385، و همکاران

ابزاری برای پایداری سازمانی به عنوان یک  ،مدیریت منابع انسانی سبزهدف بررسی در پژوهشی با  (2015) 3احمدشده است. 

یک گام مهم در جهت سبز سازی سازمان است.  ،که درک کارکنان از مدیریت منابع انسانی سبز ستا یافته به این نتیجه دست

 ،کاربردن ابتکارات و نوآوری در جهت سبز سازی تأکید شده و پیشنهاد شده استدر این پژوهش به تشویق کارکنان در به

های مدیریت منابع انسانی سبز در امر تفاده از سیاستهمچنین ضرورت اس ؛های مرتبط با آن نیز در روال کار قرار گیردپاداش

 دادند که عملکرد مدیریت نشان دیگر پژوهشی در ،(2016آموزش و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. حامد غالمی و همکاران )

سازمان  ،انسانی سبز توانمندسازی کارکنان با عملکرد سیستم سبز ارتباط مستقیم دارند و نتیجه آنکه سیستم مدیریت منابعو 

های پایداری پیش در مسیر استراتژیرا سیستم پرداخت پاداش و سیستم جذب و انتخاب خود، های سازد در فعالیترا قادر می

نقش مدیریت منابع انسانی سبز در مسیر رسیدن به پایداری سازمانی "( در پژوهشی با عنوان 2016و همکاران ) 4ببرد. پینزون

رضایت شغلی جمعی و اثربخشی جمعی و تعهد سازمانی که  ،یافتند که عواملی همچون به این نتیجه دست" در حوزه سالمت

نظر سیستم مدیریت منابع انسانی سبز  ترین عناصر در مسیر رسیدن به اهداف موردکنند، مهمهمکاری سازمانی را تضمین می

 قات کمی در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری سازمانیتحقیتاکنون  ،دهدو پایداری سازمانی است. شواهد نشان می

                                                           
1. Dubsan 

2. Farahi 

3. Ahmed 
4. Pinzone 
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های مرتبط با ورزش و سالمت انجام شده است که با توجه به اهمیت مسئله، لزوم پژوهش بیشتر در این زمینه را سازمان در

 سازد.آشکار می

  
 (2012)داتا،  مدیریت منابع انسانی سبز یاجرا آثار .2 شکل

(، همکاری سازمانی )جابور و همکاران، 1201 ،و همکاران 1سبب افزایش عملکرد سازمانی )جکسون ،نسانی سبزمدیریت منابع ا

 زیستمحیطشود. به دلیل اهمیت بخش ( می1997ها )هارت،( و کاهش هزینه2012)جابور و همکاران،  سازمانیفرهنگ  (،2010

جابور، اند )کرده تأکیدیکی از اهداف کلیدی سازمانی  عنوانبه ،یطیمحزیستمحققان بر اهمیت اتخاذ رویکردهای  ،هاسازمان

کند تا فرآیند مدیریت منابع انسانی سبز کمک می آن است که تأکیددلیل این (. 2010سارکیس، ؛ 2001؛ دیلی و هانگ، 2011

(، 2012و همکاران،  2ی استخدام )گرولیاهااستراتژی ،های پایداری سازمانی ادغام شود که شاملمدیریت منابع انسانی با استراتژی

کارکنان )جابور و همکاران،  ارزیابی فرآیند در سازیپیاده و محیطیزیست هایآگاهی با مرتبط پاداش و ارزیابی هایسیستم

کارکنان ها و آگاهی این افزایش قابلیت توسعه مهارت. شودمی( 2007، 3های آموزش و توسعه )ینیکریشام و هدج(، برنامه2012

پژوهش و تحقیقات از استفاده با پژوهش این در(. 2012، 4)چریان و جاکوب شودپایدار منجر میو گیری سازمان سبز به شکل

از قبیل  سؤاالتیدنبال پاسخ به  ه. پژوهش حاضر باست شده داده قرار مدنظر فرضیات در نوآوری و فرضیات توسعه گذشته، های

ها و کدام بعد از بین ابعاد آگاهی، اقدامات، فعالیت»و « است؟ تأثیرگذار ورزشی پایداری سازمان ربز بآیا ابعاد منابع انسانی س»

کل ورزش و جوانان در خراسان شمالی  ادارهنقش . با توجه به است «خواهد داشت؟ بر پایداری سازمانیرا  تأثیرها بیشترین روش

توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن ( 2، )ت روحیه سالم در افرادپرورش نیروی جسمانی و تقوی( 1در راستای اهداف )

تحقق  منظوربهورزش قهرمانی توسعه و ترویج  ایجاد و اداره امور مراکز ورزش و( 3، )های تربیت بدنی و تفریحات سالمفعالیت

، های نسل جواناستعداد و توانایی استفاده بهینه از( 5استان )اعتال و رشد نسل جوان  حل مسائل جوانان( 4، )اهداف نظام

ورزش و  ادارات مدیریت تحت هایمجموعه عنوانبه عالوه بر آن، مراکز ورزشیپایداری سازمانی مقوله بسیار مهمی خواهد بود. 

 یپیامدها بر عالوه ورزشی. مراکز گذارندمی منفی و مثبت اثرات خود اطراف محیط بر غیرمستقیم یا مستقیم طوربهجوانان 

 نامطلوبی آثار احتماالً غیره، و خدمات و امکانات از برخورداری ،ونقلحمل ارتباطات، اشتغال، رفاه، سطح افزایش ،مانند خود مثبت

حسینی سلطان، 1390پور و همکاران، طالب) دندار آن مانند و اجتماعی فرهنگی، معضالت ،محیطیزیست مسائل و مشکالت چون

                                                           
1. Jackson 

2. Grolleau 

3. Unnikrishnan and Hedge 

4. Cherian and Jacob 

زمدیریت منابع انسانی سب

افزایش انگیزه کارکنان

کاهش چرخش نیروی کار

افزایش روحیه و اخالق 
ایجاد کار آفرینی زیست نیروی کار

محیطی

افزایش نوآوری در سازمان
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 عنوانبه ،مدیریت منابع انسانی سبز تأثیرگذاریطور که پیش از این نیز بیان گردید، همانی دیگر، از سو (.1393و همکاران، 

 اقع شده است.و توجه مورددر ادبیات موضوع سازمان  عملکردیک راهبرد مدیریتی بر 

نسانی آن و پرهیز از امنابع  با هدف اعتالی نظام مدیریت شمالیاداره کل ورزش و جوانان خراسان بررسی این مسئله در  روازاین

های گذشته بوده مگون و نامناسب مجموعه در طی سالدالیل توسعه ناه ازجملهای که خود های سنتی و سلیقهاعمال نگرش

ل ورزش و جوانان عالوه بر آن، اداره ک ، مدنظر قرار خواهد گرفت.(1396، فخرانی و همکاران، 1393شیرازی و همکاران، ) است

 و نمایشگاه ، برگزاری همایشزیستمحیطهای صیانت از در راستای ارتقای شاخص زیستمحیطعقد قرارداد با سازمان  اقدام به

 و توسعه پایدار، تدوین زیستمحیطدر ادارات استانی، ایجاد دفتر  زیستمحیط، معرفی رابط و جوانان زیستمحیطبا محوریت 

دف ه، روازاین(. 1396جوانان،  ونموده است )گزارش عملکرد وزارت ورزش  هانراسیوفد زیستمحیط هایکمیته نامهآیین ابالغ و

با بررسی اداره انان کل ورزش و جو ادارهسبز بر پایداری سازمانی انسانی مدیریت منابع  تأثیربررسی  :عبارت است ازتحقیق کلی 

  .نمایش داده شده است 3یق در شکل مدل مفهومی تحق است. نمونه موردی عنوانبه شمالیخراسان کل استان 

 

 (2015 همکاران، و کارکولیان، 2013)سخاوالکر و تادانی،  چارچوب مفهومی پژوهش. 3شکل 

 شناسیروش

 ابزار از آن چارچوب در که است یدانیم یپژوهشیک  ،اطالعات آوریو به لحاظ جمع یکاربرد، هدف نظر از حاضر پژوهش

 تیوضع ریحتش به چراکه است؛ یفیتوص پژوهش کی ،نیز اطالعات تحلیل و تجزیه نظر ازهمچنین ؛ است شده استفاده یشیمایپ

جامعه آماری در  .ردازدپیم مطالعه مورد عنوانبه شمالی خراسان جوانان و ورزش کل اداره مطلوب تیوضع با آن شکاف و یجار

با توجه به است.  نفر 105با جامعه  خراسان شمالی وانانج و ورزش کل رهدانظران و کارشناسان امدیران، صاحب ،این پژوهش

طی آوری شده است. پرسشنامه جمع 98تعداد در نهایت  کهجامعه، از روش سرشماری استفاده شده نفرات محدود بودن تعداد 

 سؤال 17با تعداد  1منابع انسانی سبزمدیریت برای متغیر استاندارد پرسشنامه  ،ماههیکیک دوره زمانی دو مرحله و در طول 

در سه بعد فردی، اجتماعی و سازمانی 2سازمانی پایداریمتغیر دوم مربوط به استاندارد پرسشنامه و  (2013سخاوالکر و تادانی، )

                                                           
1. Sakhawalkar 

2. The Sustainability Assessment Qestionnaire (SAQ) for K-12. 
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ارزشی  5 مقیاس در پاسخ دریافت) ه استتوزیع شد در بین کل کارکنان (2015و همکاران،  1کارکولیان) سؤال 7 با تعداد

 تیریو مد یمنابع انسان حوزه بهآشنا  یدانشگاه دیاسات ،نظرات خبرگان شامل ازدو پرسشنامه  یصور ییروا دیتائ جهت. (لیکرت

 نمونه بین پرسشنامه 30 ابتدا کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با ابزارها پایایی سنجش جهت ،نیهمچن ؛شد استفاده یورزش

روایی  تائید. نتایج حاکی از گرفت قرار بررسی مورد ،تاییدی عاملی تحلیل از فادهاست با نیز آنهاسازه  روایی و گردید توزیع آماری

 و اساسپیاس آماری افزارنرم دو از استفاده با شده ردآوریگ هایداده. (5 تا 1)جدول  و پایایی در حد مطلوب بوده است

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ،اسالپی

 مدیریت منابع انسانی سبزمتغیرهای پرسشنامه  ضرایب آلفای کرونباخ .1جدول 

 کرونباخ یآلفا سؤاالت بعد کرونباخ یآلفا سؤاالت بعد 

 مدیریت پرسشنامه

 سبز انسانی منابع

 750/0 8-11 اقدامات 749/0 1 آگاهی

 802/0 12-17 هافعالیت 722/0 2-6 هاروش

 پایداری پرسشنامه

 انسانی منابع
 735/0 6-7 سازمانی 789/0 1-2 فردی

 870/0   856/0 3-5 اجتماعی

ارائه شده است.  5لی ا 2 در جداول ،انسانی سبز و پایداری سازمانی نیز منابعمدیریت  دو پرسشنامه تأییدینتایج تحلیل عاملی 

دامنـه  ها درپرسشنامهها در تمامی سـؤاالت و ابعاد آن شده، محاسبه تی مقادیر آماره و میانگین به توجه با ،دهدنتایج نشان می

شـــده برای تمامی ابعاد  شـــود که مقادیر واریانس اســـتخراجبا توجه به مقادیر بارهای عاملی مالحظه می .دارند قرار مناســـب

ست که حاکی از تائید روایی همگرای مدل 5/0تر از بزرگ ،متغیرها ست. رواییهای اندازها سی ا سه  گیری انعکا افتراقی با مقای

بایست های انعکاسی میشود. برای هر یک از سازهی مکنون ارزیابی میرهایمتغبا همبستگی میان  شده استخراجانس جذر واری

دهنده ماتریس ضرایب نشان 6های مدل باشد. جدول از همبستگی آن سازه با سایر سازه تربزرگ ،شدهجذر واریانس استخراج

شده برای هر سازه است.  واریانس استخراج دهنده جذر ضرایبنشان ،لیهمبستگی متغیرهای مدل است. عناصر روی قطر اص

ستخراج ستگی مدنظر، مقدار جذر واریانس ا سازهشده مربوط به  در ماتریس همب ضرایب  هر  ستگاز  سازه همب ا دیگر بی آن 

 ها است.بودن روایی افتراقی سازه قبول قابلها بیشتر است که حاکی از سازه

  

                                                           
1 Karkoulian 
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 مدیریت منابع انسانی سبزپرسشنامه  تأییدیل عاملی تحلی .2جدول 

 تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین گویه  تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین گویه

1 5/3 85/0 42/4  10 3 1 43/4 

2 2/4 79/0 37/4  11 4/3 90/0 47/4 

3 6/3 91/0 55/4  12 5/3 97/0 87/4 

4 9/2 1 26/4  13 5/3 93/0 33/5 

5 6/3 84/0 42/4  14 4/3 95/0 78/6 

6 5/3 78/0 52/4  15 9/3 86/0 88/3 

7 4/3 96/0 16/5  16 6/3 76/0 98/2 

8 5/3 86/0 26/3  17 9/3 81/0 49/5 

9 9/3 91/0 94/0      

 پایداری سازمانیپرسشنامه  تأییدیتحلیل عاملی  .3جدول 

 تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین گویه  تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین گویه

1 7/3 86/0 52/6  7 4/3 93/0 88/3 

2 2/3 97/0 39/5  8 4/3 90/0 47/4 

3 3 1 82/4  9 4/3 88/0 14/7 

4 9/3 85/0 29/5  10 5/3 97/0 87/4 

 مدیریت منابع انسانی سبزابعاد )خرده مقیاس( پرسشنامه  تأییدیتحلیل عاملی  .4جداول 

 تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین عاداب

 75/7 50/0 5/3 آگاهی

 04/8 58/0 5/3 هاروش

 22/6 48/0 6/3 اقدامات

 07/8 49/0 8/3 هافعالیت

 سازمانیابعاد )خرده مقیاس( پرسشنامه پایداری  تأییدیتحلیل عاملی  .5جداول 

 تیمقدار  انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 28/10 57/0 5/3 فردی

 23/8 51/0 5/3 اجتماعی

 20/6 49/0 5/3 سازمانی

 

 هاشده و ضرایب همبستگی سازهماتریس مقایسه جذر واریانس استخراج .6جداول 

 پایداری سازمانی مدیریت منابع انسانی سبز متغیرهای مکنون

 - 73/0 مدیریت منابع انسانی سبز

 76/0 67/0 پایداری سازمانی
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 هایافته

 30 و انمرد رادرصــد(  70) نفر 68تعداد  نفر، 98 از که داد نشــان های تحقیقنمونه فردی هایمربوط به ویژگی فراوانی توزیع

ــد 30) نفر ــکیل انزن را( درص ــد 65 درمجموعدهند که می تش ــال 35بیش از  هاآناز  درص ــن س ــت س از نظر مدرک . نداهداش

درصد  4و  کارشناسی ارشددرصد دارای مدرک  30رای مدرک کارشناسی، دادرصد  59دارای مدرک دیپلم، درصد  7 ،تحصیلی

صد 7 همچنین، ؛بودندی دارای مدرک دکتر شد، مدیران را هانمونه از در صد 6 ار صد 87و  میانی مدیرانرا  در کارکنان  را  در

 بین درصد33 کاری، سابقه الس 10کمتر از  درصد 7 که دهدمی نشانتحقیق  هاینمونه سابقه کاری وضعیت. اندتشکیل داده

نتایج تحلیل عاملی تاییدی  ،نیز 5الی  2 ولاجد نتایجاند. داشته سال 20 از ترباال کاری هسابق ،نیز درصد 60 و سال 20الی  10

 دهد.های مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری سازمانی و ابعاد هر یک را نمایش میبه ترتیب برای پرسشنامه

میانگین . مقدار شده استبررسی  1که در قالب سؤال پردازد کارکنان می آگاهی مسئله به ،ریت منابع انسانی سبزبعد اول مدی 

 نمونه تحت بررسیدر  کارکنان میاندر  آگاهی متوسطمقدار آگاهی کمتر از سطح دهنده نشان ،5 مقدار ازشده محاسبه 31/2

ست. سبز به روش ا سانی  ست که برای رسیدن به مدیریت پردازد. در این بعد منظور روشها میبعد دوم مدیریت منابع ان هایی ا

دهنده آن است نشان، 100محاسبه شده از  04/2میانگین  مقدار سؤال است.  5شامل  در نهایت منابع انسانی سبز الزم است و 

. دارد همخوانی سبز انسانی منابع هایشرو با میانگین از کمتر میزان به ،های مورداستفاده توسط سازمان تحت بررسیکه روش

سبز سانی  سوم مدیریت منابع ان شامل دربرگیرنده مجموعه ،بعد  ست. این بعد  سبز ا سانی  سؤال  4 ،اقدامات مربوط به منابع ان

ست. مقدار میانگین  سب 01/3ا شان مینیز شده  ک سان ن سط اداره کل ورزش و جوانان خرا صورت گرفته تو دهد که اقدامات 

سبزشم سانی  سبز نیزهم 01/3به میزان تنها  ،الی با اقدامات منابع ان ستند. بعد چهارم مدیریت منابع  ستا ه های بر فعالیت ،را

شمالی به جوانان و ورزش کل اداره سان  سی خرا سانی عنوان نمونه تحت برر سعه پایدار از مدیریت منابع ان جهت حمایت و تو

های این سازمان شده حاکی از آن است که فعالیت محاسبه 16/3ؤال است. مقدار میانگین س 7 ،سبز تأکید دارد. این بعد شامل

مدیریت مذکور پیرامون وضــعیت ابعاد های یافتهتمامی  های مدیریت منابع انســانی ســبز دارد.بیشــترین همخوانی را با فعالیت

 شده در اداره های توزیعشده از پرسشنامه العات دریافتبا توجه به اط مشاهده نمود. 7 جدولتوان در منابع انسانی سبز را می

منظور تحلیل عنوان نمونه تحت بررسی، نتایج کلیدی ذیل حاصل شد. در این پژوهش بهخراسان شمالی به جوانان و ورزش کل

شکل  پژوهشمدل  سازی ( از 4) ساختاری و بهمدل شد. به اسالپی افزارتبع آن از نرممعادالت  ستفاده  ، a1ترتیب نمادهای  ا

a2 ،a3 ،a4 ،a5 ،a6  وa7 ها، فردی، اجتماعی و ســـازمانی برای ابعاد ها، اقدامات، فعالیتدهنده عناوین آگاهی، روشنشـــان

شکل  ست. در  ضریب4متغیرهای تحقیق ا ستاندارد و  سیر ا ضریب م ست که حاکی از  تأثیرگذاری ، مقادیر  شده ا نمایش داده 

دهنده ضریب مسیر نشان ،نیز 5شده است. نتایج شکل  امی ابعاد تحت بررسی بر متغیرهای در نظر گرفتهاثرگذاری معنادار تم

ست که مقادیر آن بیانگر عدم یافتن دلیل برای رد فرض ضیات فرعی ا ستاندارد در حالت فر صفر و بها پذیرش  ،دیگرعبارتیهای 

 های مسئله تحقیق است.تمامی فرض
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 تأثیرگذاریمدل پژوهش با ضریب مسیر استاندارد و ضریب  .4 شکل

 

 

 مدل پژوهش با ضریب مسیر استاندارد در حالت فرضیات فرعی .5 شکل
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 د تحقق مدیریت منابع انسانی سبزابعا بررسی .7 جدول

 میانگین 

 هاپاسخ

 ازانحراف 

 میانگین

 آماره

 آزمون

 سطح

 داریمعنی

 38/0 26/1 830/0 85/2 سطح تحصیالت

 26/0 00/1 008/1 03/2 میزان سابقه کار

     مدیریت منابع انسانی سبز

 49/0 55/1 66/0 31/2 . آگاهی1

 49/0 55/1 66/0 31/2 ی از وجود منابع انسانی سبزآگاه. 1ـ1

 50/0 68/1 4349/0 04/2 ها. روش2

 49/0 67/1 21/0 08/2 . خرید اقالم سبز2-1

 51/0 71/1 32/0 01/2 دد از اقالم مصرفی. بازیافت  استفاده مج2-2

 50/0 70/1 38/0 12/2 . استفاده از کاغذهای بازیافتی2-3

 50/0 69/1 43/0 03/2 نیاز از کاغذ(های بیها )فعالیت. الکترونیکی نمودن فعالیت4ـ2

 49/0 67/1 45/0 92/1 مصرفکم. خرید محصوالت الکترونیک 5ـ2

 53/0 70/1 35/0 01/3 . اقدامات3

 38/0 26/1 04/0 99/2 سوز توسط کارکنانو دوگانه مصرفکم. حمایت از خرید خودروهای 1ـ3

 49/0 55/1 03/0 92/2 . استفاده از خودرو مشترک 2ـ3

 50/0 68/1 43/0 95/2 یابانیب. کاشت درخت در مناطق 3ـ3

 59/0 80/1 38/0 01/3 . مدیریت پسماند4ـ3

 59/0 78/1 33/0 16/3 . فعالیت4

 59/0 80/1 33/0 19/3 زیستمحیط دوستدار. استفاده از کودهای 1ـ4

 59/0 81/1 33/0 30/3 . مالکیت درختان برای کارکنان2ـ4

 56/0 76/1 33/0 25/3 . توجه ویژه به مقوله توسعه فضای سبز و درختکاری3ـ4

 55/0 72/1 33/0 13/3 . ایجاد انگیزه برای توسعه فضای سبز و درختکاری4ـ4

 60/0 91/1 33/0 05/3 . تالش برای کاهش تولید پسماند5ـ4

 60/0 92/1 33/0 11/3 های پاک. استفاده از انرژی6ـ4

     پایداری سازمان

 54/0 71/1 46/0 31/2 . فردی1

 52/0 80/1 48/0 35/2 . اعتقاد به مهم بودن مقوله پایداری برای سازمان1ـ1

 53/0 70/1 45/0 30/2 عادالنه سازمان با کارکنان. اعتقاد به برخورد 2ـ1

 59/0 80/1 38/0 55/2 . اجتماعی2

 38/0 26/1 04/0 50/2 ی توسعه اجتماعی محیط پیرامونیبرا. تالش 1ـ2

 26/0 01/1 05/0 68/2 . کمک به آگاهی بخشی و رشد فرهنگی محیط پیرامونی2ـ2

 26/0 00/1 05/0 51/2 غیرتجاری . مشارکت سازمان در تعالی جامعه با اهداف3ـ2

 54/0 71/1 41/0 05/3 . سازمانی3

 49/0 55/1 03/0 51/3 . وجود برنامه پایداری برای سازمان1ـ3

 38/0 26/1 04/0 51/2 . اعتقاد به مهم بودن حضور مدیریت پایداری در سازمان2ـ3
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برای هر یک سطح معناداری مشخص به همراه حقیق را های تصورت خالصه، وضعیت پذیرش فرضیهتوان بهنیز می 8در جدول 

 مشاهده نمود.شده و ضریب مسیر محاسبه

 نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری پژوهش به همراه ضرایب مسیر، اعداد معناداری و نتایج آزمون فرضیات .8 جدول

 نتیجه آزمون فرضیات ضریب معناداری ضرایب مسیر 2متغیر  1متغیر 

GHRM تائید 95/0با اطمینان  12/3 86/0 پایداری 

 تائید 95/0با اطمینان  53/2 32/0 پایداری فردی GHRMآگاهی در 

 تائید 95/0با اطمینان  21/3 40/0 پایداری اجتماعی

 تائید 95/0با اطمینان  14/3 42/0 پایداری سازمانی

 تائید 95/0با اطمینان  65/2 38/0 پایداری فردی GHRMها در روش

 تائید 95/0با اطمینان  35/2 39/0 پایداری اجتماعی

 تائید 95/0با اطمینان  21/3 40/0 پایداری سازمانی

 تائید 95/0با اطمینان  23/3 27/0 پایداری فردی GHRMاقدامات در 

 تائید 95/0با اطمینان  54/2 34/0 پایداری اجتماعی

 ئیدتا 95/0با اطمینان  68/2 36/0 پایداری سازمانی

 تائید 95/0با اطمینان  25/3 26/0 پایداری فردی GHRMها در فعالیت

 تائید 95/0با اطمینان  54/2 37/0 پایداری اجتماعی

 تائید 95/0با اطمینان  60/2 39/0 پایداری سازمانی

و  9ول ادر جد تحقیق شده در  گرفته به کار های مدلو اعتبار تشخیصی سازه تأییدینتایج حاصل از تحلیل عاملی ، در نهایت 

 قطر عناصر و سازه هر در شده داده شرح واریانس مقادیر مجذوردهنده نشان ،9 جدول در اصلی قطر عناصر است. شده ارائه 10

 تربزرگ آن ذیل یقطر یرغ عناصر از باید قطری عناصر اعتبار تشخیصی، . برایاست هاسازه میان همبستگی مقادیر ی،اصل یرغ

 =9/10NFI=  ،93/0CFI= ،92/0AGFIعبارت است از:  مدل برازش ارزیابی یهاشاخص برای شده محاسبه شند. مقادیربا

 ،61/0RMSEA=   و
𝜒2

𝑑𝑓
به همراه سطح  tمقادیر آماره  ،نیز 10در جدول  گیرند.می قرار مجاز محدوده همگی در که 44/1= 

 ی مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری سازمانی ارائه شده است.معناداری وابسته برای تمامی زیرمتغیرها

 هااعتبار تشخیصی سازه. 9 جدول

 پایداری سازمان منابع انسانی سبز 

  77/0 منابع انسانی سبز

 78/0 52/0 پایداری سازمان

 60/0 62/0 متوسط واریانس استخراج شده

 53/3 40/4 میانگین

 21/1 031/1 معیار انحراف
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 هامقیاسزیر  معناداریسطح  .10 جدول

 سطح معناداری آماره تی شاخص ضریب تعیین تغیرهام یرز متغیرها

 آگاهی مدیریت منابع انسانی سبز

192/0 

63/2 001/0 

 009/0 53/2 هاروش

 001/0 45/2 اقدامات

 018/0 78/2 هایتفعال

 001/0 36/7  فردی پایداری سازمان

 001/0 42/8 اجتماعی

 001/0 85/2 سازمانی
 

 گیرینتیجهبحث و 

خراسان  استان جوانان و ورزش کل اداره سازمانی پایداری بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی

نمونه  سازمان سطتو شده انجام هایفعالیت که دهندنشان می کلی تحقیق نتایج .است نمونه موردی انجام شده عنوانبه شمالی

 استانداردهای از از سویی دیگر، آگاهی. است را برخوردار سبز انسانی منابع مدیریت استانداردهای با همسویی بیشترین موردی،

 ساختاری معادالتهای آماری مبتنی بر تکنیک تحلیل نتایج براساس. گرفته است قرار میانگین از کمتر سطح در سبز انسانی منابع

 است.  مؤثر تحت بررسی سازماندر  توجهیقابل میزان به پایداری بر سبز انسانی منابع استانداردهای که نمود مشاهده انتومی نیز

آگاهی نسبت به مدیریت منابع انسانی سبز  ،از بین تمام کارمندان با سطح تحصیالت و سابقه کار متفاوت، 7با توجه به جدول 

که اداره کل ورزش و جوانان در مرحله آگاهی نسبت به موضوع نو و مهم مدیریت  دندهمی ین نتایج نشان. اکمتر از متوسط است

سازمان با این مقوله اهتمام کامل شود. میانگین  کارکنانامر آشنایی بدین منابع انسانی سبز دچار ضعف است و باید نسبت به 

، هادر حد کمتر از متوسط از این روش خراسان شمالی جوانان و ورزش کل ادارهکارکنان  ،دهدنشان می 7در جدول ها پاسخ

به افراد در جهت حفظ منابع  شده محولو کارهای  هاوظیفه ،شامل ی مذکورهاروش. دهندزیست انجام میحمایت از محیط

نتیجه . ستا موارد مشابه دیگر و بارمصرفیککاغذ و ظروف پالستیکی  ،و استفاده بهینه از لوازم اداری همچون محیطیزیست

الگو برای سایر افراد و  عنوانبهخود بتوانند  تااستفاده کنند  هاروشاین  زاینکه کارکنان این سازمان باید خود ابتدا در عمل ا

 خراسان شمالی جوانان و ورزش کل ادارهکه  دهدمینشان  7در جدول درصد به باال  60میانگین دیگر باشند.  هایسازمانحتی 

یعنی اگرچه آگاهی ؛ بینی کرده است که بخشی از آن اجرایی شده استزیست پیشجهت حمایت از محیط معین خاص واقدامات 

اما برخی اقدامات سازمان و بخشی از بودجه تخصیصی این سازمان با اقدامات  ،نسبت به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز کم است

 که اداره دهدمینشان  8در جدول سبز  هایفعالیتدرصدی  60ضریب و مدیریت سبز همخوانی دارد.  زیستمحیطحمایتی از 

استفاده از  ،شامل هافعالیتاین . های باالتر از میانگین الزم و مثبت داشته استفعالیت ،خراسان شمالی جوانان و ورزش کل

با ساختار متناسب جهت استفاده  هانساختماخورشیدی در سازمان برای تهیه انرژی، استفاده از  هایانرژینو همچون  هایانرژی

بین دو متغیر با دو ماضعف ارتباط  دهندهنشان 3/0ضرایب مسیر کمتر از  8در جدول است.  موارد مشابه دیگراز نور خورشید و 

و  ی سبزیر منابع انسانمقدار ضریب مسیر متغ 8با توجه به جدول اما ؛ گیرندنمیقرار  گیرینتیجهو در دایره  هستزیر متغیر 

 تأثیرگذاریو دارای ضریب  ر پایداری داردبر متغی را تأثیربیشترین  ،درصد95/0است که در سطح اطمینان  86/0 برابر با پایداری

درصد روی پایداری  19مدیریت منابع انسانی سبز به میزان که  دهدمینشان  . این کیفیت از رابطه مابین دو متغیراست 191/0

منابع انسانی از آگاهی که  دهدمینشان  متغیرهازیرهای بررسی . یافتهگذاردمی تأثیر خراسان شمالیانان اداره کل ورزش و جو

 32/0را روی بعد فردی پایداری به میزان  تأثیردارد و کمترین  42/0را روی بعد سازمانی پایداری به میزان  تأثیربیشترین  ،سبز

دارد و توسط مدیران سازمانی در دستور  تأثیرسانی سبز بر رده اصلی مدیریت سازمان مفهوم این است که آگاهی از منابع ان. دارد
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کل مجموعه در بعد سازمانی بیشتر از بعد فردی نسبت به موضوع منابع انسانی سبز آگاهی دارند. به همین . است قرارگرفتهکار 

را بر بعد فردی  تأثیرو کمترین  4/0بعد سازمانی به مقدار را بر  تأثیربیشترین  ،در منابع انسانی سبز هاروشمتغیر  ،ترتیب زیر

در مدیریت منابع  هاروش. داشته است 38/0نزدیکی به مقدار  تأثیر ،اجتماعی پایداری نیزکه بر بعد است داشته  38/0به مقدار 

که اعداد نشان  کندمیواگذار پیرامون خود به اعضای خود  زیستمحیطسلسله کارهایی است که سازمان برای حمایت از  ،انسانی

 تأثیرکند و بر بعد سازمانی پایداری  خودالقاآن را به اعضای توانسته  خراسان شمالیکه اداره کل ورزش و جوانان  دهندمی

 394/0و  367/0را روی بعد سازمانی پایداری با ضریب مسیر  تأثیربیشترین  ،هافعالیتاقدامات و  متغیربیشتری داشته است. زیر 

آن هستند که کلیه اقدامات و  گرنشاناین اعداد است.  داشته 3/0را بر بعد فردی با ضریب مسیر کمتر از  تأثیرو کمترین 

و بخشی از اقدامات   رودمیدر مسیر پایداری سازمان پیش  خراسان شمالیآتی اداره کل ورزش و جوانان  کنونی و هایفعالیت

حمایتی مدیریت منابع انسانی  هایفعالیتعنوان اقدامات و به خراسان شمالیل ورزش و جوانان که از سوی اداره ک هاییفعالیتو 

اما  ،انداعضای سازمان نیز به این امر واقف. داخل سازمان و توسط اعضای سازمان دیده و درک شده است ،شودسبز انجام می

اداره کل ورزش  هایمشیخطو  هارویهدر دل  نابع انسانی سبزمربوط به م هایفعالیتبرای تضمین هرچه بیشتر باید اقدامات و 

 سازمان ورزش و جوانان د.نسبز در سازمان اجرا شو انسانیبرای حمایت از منابع همچنین  ؛دیده شود خراسان شمالیو جوانان 

 منظوربه ،الزم است. است داده جایجمعیت باالیی را در خود  ،کشور شهرهایکالناز  دریکی، به دلیل قرار گرفتن خراسان شمالی

بسیار دقیق عمل و عملی و مبانی دانش نظری  هاحمایت، هازیرساختدر حوزه منابع انسانی، رشد و توسعه و پایداری سازمان 

سانی متعهد و متخصص گام نیروی ان تأمیندر جهت جذب نیرو و  ریزیبرنامه زمینه درباید  ،به دنبال تحقق این امر د.ننمای

از  گیریبهرهکه  دهندمینتایج تحقیق نشان  د.نانسانی سبز در سازمان ایجاد شو استقرار مدیریت منابع هایزمینهتا  شتدابر

داشته باشد. نتایج این  خراسان شمالیو جوانان  ورزش بسزایی در پایداری اداره کل تأثیر تواندمی ،اصول جدید منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سبز  هاپژوهش. در این ت داردمشابه( 2012و دوتا ) ( 2012جفری ) توسطشده  انجام تحقیق با تحقیقات

 درتواند میسازمان  تلقی شده است. هاسازمانعاملی مهم در رشد و پایداری سازمان در شرایط رقابتی  عنوانبه هاسازماندر 

پیش رود تا افزایش آگاهی کارکنان در  منابع انسانی داردهایاستانمطابق با  جهت مراقبت، نگهداشت، آموزش و تشویق نیروها

 دهدمیعوامل پایداری سازمانی نشان  سازمان دارد. مستقیم بر پایداری تأثیرکه  محقق شود سازمانی، اجتماعی و سطح فردی

انی باید سه مرحله از رسیدن به پایداری سازمبرای  ،است سازمان دولتیکه یک  خراسان شمالی جوانان و ورزش کل ادارهکه 

خبرگان بر این  است. تأمل قابلمنابع انسانی سبز  تأثیرو فردی را پشت سر بگذارد که در این مسیر  یعوامل اجتماعی، سازمان

برای اجرای مدیریت منابع انسانی سبز بستر مناسب الزم است و این امر نیازمند حمایت مدیران است )واگنر، که  هستند باور

و در  شوند دیدهو برنامه استراتژیک سازمان  اندازچشمدر  بایستمیمنابع انسانی  ،ذا توجه به مدیریت سبزل. (2012

به  ایهزینهایجاد تفکر استراتژیک و نداشتن دیدگاه  ،(2012) و چانگ چن ازنظرد. نسازمان گنجانده شو هایگذاریسیاست

به پایداری سازمان کمک نماید. نمونه  تواندمیارائه مدلی برای اجرای آن  سبز و هایکمیته، ایجاد مدیریت منابع انسانی سبز

مشاهده  در سال مذکور یورزشرویداد  ترینبزرگ عنوانبه 2016المپیک در  توانمیمدیریت سبز در ورزش جهان را  کارگیریبه

بنابراین توجه مدیران سازمان ؛ گردیدتفاده پیامی تبلیغات برای گسترش مدیریت سبز در دل این رویداد اس عنوانبهنمود که 

آن  در بهبود سازمان و پایداری هرچه بیشتر تواندمی به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز خراسان شمالیورزش و جوانان استان 

 گردد:راهبردهای اجرایی ذیل پیشنهاد می مجموعهبا توجه به نتایج تحقیق،  در نهایت کمک نماید.

 به جهت افزایش آگاهی و  مدیریت سبز برای کارکنانمقوالت متناسب با  اندیشیو هم آموزشی هایهبرگزاری دور

 حساسیت آنان در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز

 اداری مکاتبات به مربوط اقالم مصرف سازیبهینه 
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 اجرای سیستم اتوماسیون اداری و به حداقل رسانی مکاتبات چاپی 

 برای کارتریج بارهینچندقابلیت شارژ ا ب استفاده از پرینترها 

 قابل بازیافتباطله و  مدیریت استفاده از کاغذهای 

 مصرفهای کمالمپ بامعمولی سیستم روشنایی  جایگزین نمودن 

  ،های ویژههای نوری، حرارتی در موقعیتکنندهکننده و کنترلتنظیم گرحسنصب تایمر 

 کننده دمای محیطنصب ترموستات کنترل 

 زیست ساختمان سبزیزی ساختمان براساس راهنمای رهبری، طراحی، انرژی و محیطمم 

  تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و اجرای آن در اداره کل و اماکن ورزشی بزرگ و متوسط با تفاهم و همکاری

 هاشهرداری

 زیستمحیطسازگار با بازیافت  استفاده مجدد  قابل، استفاده از محصوالت قابل تعویض 

  مبدأاز  تفکیک پسماندفراهم نمودن بستر الزم برای 

 به مراکز بازیافتی شدهکیتفکهای فروش زباله 

  این ظروف با ظروف گیاهی در صورت ضرورت جایگزینی  مصرف و بارکیممنوعیت استفاده از ظروف 

 االمکان سوخت پاکمصرف و حتیایگزین کردن خودروهای فرسوده اداره کل با خودروهای کمج 

  محورعتیطب یهاورزشو  یسواردوچرخهبدون خودرو با هدف ترویج فرهنگ  یهاشنبهسهحمایت از پویش 

 سوز توسط کارکنانو دوگانه مصرفکممایت از خرید خودروهای ح 

 جداسازی آب شرب مصرفی و غیر شرب 

  انرژی در میان کارکنان در مصرف آب و ییجوصرفهترویج الگوی 

 منابع

 دانشگاهارشد، نامه کارشناسیپایان ارشد.کارشناسی های دورهبرنامه در زیستمحیط آموزش (. جایگاه1389) .تونخا نرجس تقیه،

 شناسی.علوم تربیتی و روان دانشکدهواحد مرودشت،  آزاد

 و حفظ و انیانس منابع مدیریت اقدامات بین رابطه(. 1396. )اسفندیار زاده،خسروی و الهعزت منصوری، شاه ؛حقدادی، عابد

 .265-276، (2)4ورزش،  در انسانی منابع مدیریت .مرکزی استان ورزشی هایهیئت داوطلبان نگهداری

و  محیطیزیستسی اثرات راهکارهای برر(. 1393فراهانی، ابوالفضل. ) و قهفرخی، ابراهیم دوست علی ؛حسینی، محمد سلطان

 .30-15، 24، مطالعات مدیریت ورزشی .ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن

بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان (. 1393) .خراسانی طرقی، حامد و لگزیان، محمد ؛شیرازی، علی

 .29-24 ،4، فرهنگی ـ مطالعات توسعه اجتماعی .شمالی و تعیین رابطه آن با هویت سازمانی کارکنان

 فضاهای محیطیزیست وضعیت رابطه (. بررسی1390) .طیبی، مصطفی و نوقابی، هادی جباری ؛تجاری، فرشاد ؛پور، مهدیطالب

 اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی، شاهرود، ایران. .بدنی فعالیت در مشارکت میزان با ورزشی

انسانی و های روانشناختی سرمایه بررسی ارتباط بین مولفه(. 1396) ، محسن.عباسی و ، حسنغرایاق زندی ؛، عباسفخرانی

 .99-89، 4، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش .جوانان خراسان شمالی کل ورزش و چابکی سازمانی اداره

http://smrj.ssrc.ac.ir/article_140_0.html
http://smrj.ssrc.ac.ir/article_140_0.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-magname-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
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 سرمایه مدیریت با شدان رهبری ارتباطی مدل تدوین(. 1395. )اعظم بیدگلی، اعظمیان ابوالفضل و ،فراهانی ؛لقمان کشاورز،

، (1)4ورزش،  در انسانی منابع مدیریت .اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره انسانی منابع اجتماعی سرمایه و فکری

87-99. 

 .، تهران، ایران1396دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مردادماه  (.1396. )گزارش عملکرد وزارت ورزش و جوانان

 .99-87 ،32نشریه علمی پژوهشی صفه،  .های سازنده کیفیت طراحی شهریمؤلفه(. 1379) .شوورک گلکار،

 .55-44، 23نشریه فرایند مدیریت و توسعه،  .مدیریت دولتی در هند توسعه پایدار و(. 1372) .مهشواری، شریرام

ترجمـه  .ی آن در سیاست تجاری و کشـاورزیهاداللت پایداری کشاورزی با تعریف و(. 1977) .ام. پی ،برتون ی ویانگ، ت   

ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت های برنامهانتشارات مؤسسه پژوهش :چاپ اول، تهران ،(1377) محسـن تشـکری
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Abstract  

Objectives:  The main purpose of this study was to investigate the effect of green human resource 

management on the organizational sustainability in the General Administration of Youth and Sports 

of the North Khorasan Province.  

Methodology: This study was practical in terms of purpose, descriptive in terms of nature, and 

survey in terms of method. The structural equation modeling technique was applied to assess the 

causal relationships among the considered variables. The statistical society of this study was all the 

employees of the General Administration of Youth and Sports of the North Khorasan Province. The 

research data was gathered using standard questionnaires after confirming their validity and 

reliability of the content, and distribution between the research samples. The statistical data analysis 

was done using the statistical analysis softwares including SPSS (version 23) and Smart PLS. 

Results: The results obtained indicated that the conducted activities of the organization were well-

aligned with the standards of green human resource management by 63%, while the return awareness 

of green human resource standards was less than the obtained average number. According to the 

results of the structural equation, the green human resource standards had a significant impact on the 

sustainability by 0.89 in the case study. According to the findings obtained, awareness of green 

human resources is weaker than the rest of the considered dimensions, while this item has the greatest 

impact on the sustainability according to the results of the structural model by 0.58.  

Conclusion:  It is suggested that the considered organization consider the training courses and a 

proper notification regarding green human resources, trying to promote awareness. The condition 

of green human resource activities is appropriate, thus it is suggested to be diligent in continuing 

activities. 
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