
 
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1401 پاییز، 38 شمارة، 10دورة 

 147–164:ص ص

 
جوانان با  و رزشو وزارت محیطی کارکنانزیست عملکرد بر سبز انسانی منابع تأثیر مدیریت

 زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي میانجی نقش
 
 

  2∗محمد نصیري – 1لیال عاشوري

آزاد اسالمی، خوي، ایران.کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت1 شگاه  ستادیار2بدنی، واحد خوي، دان مدیریت  .ا
آزاد اسالمورزشی، گروه تربیت شگاه   ی، خوي، ایرانبدنی، واحد خوي، دان

 )1401 /03 /29، تاریخ تصویب :   1400/ 11 /19 (تاریخ دریافت :
 
 
 

 چکیده

و  ی کارکنان وزارت ورزشطیمحستیزساختاري ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد  مدلپژوهش حاضر با هدف آزمون برازش 
سازي و از طریق مدل همبستگی بود -انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ستیزطیمحمیانجیگري رفتارهاي دوستانه با  با جوانان

فر با روش ن  261معادالت ساختاري به شیوه حداکثر درست نمایی انجام شد. جامعه آماري شامل همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود و 
)، عملکرد 1396نسانی سبز فرخی و همکاران(اي مدیریت منابع هاها از پرسشنامهآوري دادهگیري در دسترس انتخاب شد. جهت جمعنمونه

ها با استفاده از ) استفاده شد. تحلیل داده1994زیست تامپسون و برتون () و رفتارهاي دوستانه با محیط1393محیطی شاه ویسی(زیست
ورت گرفت. نتایج نشان داد ضریب مسیر ص 05/0ح معناداري در سط AMOSو  SPSSافزارهاي سازي معادالت ساختاري از طریق نرممدل

 محیطیزیست و عملکرد زیستزیست، همچنین بین رفتار دوستانه با محیطرفتار دوستانه با محیط بین مدیریت منابع انسانی سبز و

نیکویی برازش هاي محیطی معنادار نیست.  نتایج شاخصمعنادار است و ضریب مسیر بین مدیریت منابع سازمانی سبز و عملکرد زیست
آمده از روش بوت استراپ نشان داد رابطه دستهاي تحقیق برازش دارد. در نهایت نتایج بهنشان داد مدل مفروض پژوهش با داده

زیست وجود دارد اما محیطی از طریق سازه رفتار دوستانه با محیطغیرمستقیم معناداري بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد زیست
و  شده انکارکن در سبز انسانی منابع مدیریت هايبرنامه تحقق موجب تواندمی خدمت جبران هاينجی آن تأیید نشد. برنامهنقش میا

 .دهد افزایش را زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي میزان
 

  هاي کلیديواژه

ی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان، منابع انسانی سبز.طیمحستیز، عملکرد ستیزطیمحرفتارهاي دوستانه با 
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 مقدمه

 هاينگرش از یکی توانمی را طبیعت بر دیدگاه تسلط

 شدن صنعتی آن تبعبه که دانست رنسانس از پس اساسی

-مدت تا نامیرا منبعی عنوانبه از طبیعت مداوم کشیبهره و

اندیشمندان  ها و تصمیماتاز اندیشه بخشی میان ها

 قرن به ورود با و زمان از گذشت پس حال. بود قرارگرفته

 زندگی در را هانگرش این نتایج و آثار توانمی یکم و بیست

 الیه شدن زمین، نازك شدن گرم. )44کرد ( جستجو امروز

 کاهش و محدودیت و سویک و غیره از هاآلودگی انواع اُزن،

 این منابع آورسرسام و رویهبی مصرف کنار در طبیعی منابع

 به توجه با). 6است ( کرده روبرو ايویژه موقعیت با را بشر

 سیاره در بشر آینده از که هایینگرانی و ذکرشده مشکالت

 و طراحی زیستمحیط از حفاظت دارد، امروزه وجود زمین

 بشر هايدغدغه ترینمهم از یکی به آن به توجه بر مبتنی

به  توجه با اخیر سال چند در همچنین است. گشته مبدل

 آمده وجود به مشکالت و محیطیزیست فشارهاي افزایش

 بررسی عملکرد در فزونی به رو زندگی افراد، عالقه در

است.  آمده وجود به هامحیطی کارکنان و سازمانزیست

-صرفه زباله، کاهش سازمان شامل محیطیعملکرد زیست

 کارکنان و مشتریان آموزش آب، و انرژي مصرف در جویی

 عملکرد ).  لذا32زیست است (با محیط ◌ٴ خود درزمینه

 که سازمان عملیات مجموعه از است عبارت محیطیزیست

هاي که ارزشهنگامیاست.  زیستمحیط با سازگار و همگام

محیطی حمایت هاي زیستفرهنگی سازمان از فعالیت

محیطی هستند، کند، کارکنانی که داراي تعهدات زیستمی

ممکن است احساس یکپارچگی بیشتري با سازمان خود 

براي  هاآنخود باعث افزایش رضایت  نوبهبهباشند که  داشته

 وجود،بااین). 34شود (میشرکت در اهداف سازمان 

 ارتقاي پیامدهاي در کارکنان رفتار مهم نقش از نظرصرف

 دارد که وجود اندکی تجربی مطالعات محیطی،زیست

                                                           
1 . Dominguez-Falcon et al  

انسانی  منابع محیطی کارکنان را به مدیریتعملکرد زیست

 دهد.  پیوند سبز

 منابع مدیریت اقدامات سبز، مدیریت مباحث وزةح در

 وجود سبز به انسانی منابع مدیریت عنوان تحت انسانی،

 مباحث در ریشه سبز واژه گفت توانمی. )16( است آمده

 مدیریت محققان از ). برخی26( دارد اکولوژیک بازاریابی

 و دانندمی مرتبط محیطیمدیریت زیست با را انسانی منابع

 انسانی منابع مدیریت یا سبز انسانی منابع مدیریت را آن

و  )1397(توکلی و همکاران ). 21( نامندمحیطی میزیست

ترین نشان دادند که مهم )1399رضایی و همکاران (

 توسعه ها،در سازمان سبز انسانی منابع مدیریت هايمؤلفه

درواقع، مدیریت منابع انسانی ). 3و8است ( انسانی منابع

مناسب و صحیح از منابع انسانی براي سبز یعنی استفاده 

ایجاد  و سازمان محیطیبهبود و ارتقاي اقدامات زیست

بیشتر در کارکنان نسبت به مسائل  آگاهی و تعهد

ها عالوه بر اینکه منجر به فعالیت این). 29( محیطیزیست

ایجاد همکاري بین  ا،هکاهش هزینه کارایی و اثربخشی،

 شود، موجب ایجاد تصویر ذهنیو پایداري می کارکنان

کسب پذیرش و  و آحاد جامعه سازمان بین از مثبت

) و 1398). جانعلی زاده (12شود (اجتماعی می مشروعیت

 ) نشان دادند انتخاب2017( 1دومینگوئز فالکن و همکاران

 و آنان توانمندسازي و آموزش کارکنان، سبز گزینش و

 بیشترین تواندمی کارکنان سبز عملکرد بر نظارت و ارزیابی

 داشته سازمان محیطی عملکرد بهبود و توسعه بر را تأثیر

 توجه ) معتقدند که2019( 2. یانگ و همکاران)4و24باشد (

 عملکرد آمدن وجود به باعث سبز تولیدات به انسانی منابع

 بهبود به درنهایت منجر که شد در سازمان خواهد نوآورانه

 .)50شود (می کارکنان سازمانی عملکرد

 رفتار بر سازمان مدیریت منابع انسانی سبز موفقیت 

 باعث هاآن رفتار زیرا است، وابسته کارکنان حامی زیست

2 . Yong et al 
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 .)25( شودمی سازمان محیطیعملکرد زیست بهبود

 مدیریت هايشیوه اجراي براي خاصی هايروش محققان

 مثال موسی وعنوانبه. کنندذکر می سبز انسانیمنابع 

 مدیریت مدل یک براي را چهار گام )2020( 1همکاران

 فراهم-1: کنندمی پیشنهاد محیطیزیست انسانی منابع

کارکنان  آموزش -2 محیطی،زیست دیدگاه یک نمودن

 اهداف و محیطیزیست اندازچشم اشتراك گذاشتن به براي

 -4 و کارکنانمحیطی زیست عملکرد ارزیابی -3 خود،

 از استفاده با کارکنان محیطیزیست هايفعالیت تشخیص

- 2همکارانو  ). همچنین طاهر33پاداش ( هايبرنامه

 مدیران مفهومی شامل، حمایت چهارچوب یک )2020(

 اجراي موفق و پاداش را براي آموزش، توانمندسازي ارشد،

 کنندمی سبز پیشنهادمنابع انسانی  مدیریت سیستم در

 خود با در پژوهشی در) 2021( و همکاران 3). بانریس49(

 اقدامات انجام که دادند نشان چندملیتی شرکت یک

 ارزیابی و پاداش هايحوزه در سبز انسانی منابع مدیریت

 کارکنان در سبز تعهد ایجاد به هاشرکت این در عملکرد

ها آن تا کندمی کمک کارکنان آموزش). 18شود (می منجر

 کارکنان و کنند درك را جدید محیطیزیست هايشیوه

 محیطیزیست هايفعالیت در به درگیري تمایل توانمند

 عنوانبه را کارکنان تواندمی پاداش همچنین شوند و می

 )2019( 4رامان و اوجو. کند تحریک محیطیزیست مسئول

 توسعه و آموزش دادند که نیز نشان) 2016( 5لوپز و و چربل

کارکنان  مشارکت و توانمندسازي بر توجهیقابل تأثیر سبز

 عناصري )2019( 6چادهاري این، بر عالوه .)19و 38دارد (

 را محیطیزیست و مدیریت انسانی منابع اندازچشم از

 در سبز انسانی منابع مدیریت نخست،. کنندمی بنديطبقه

 انتخاب، استخدام، در سبز هايتوسعۀ توانایی با رابطه

 مدیریت دوم؛. کندمی فعالیت سبز رهبري توسعه و آموزش

                                                           
1 . Mousa et al 
2 . Tahir et al 
3 . Benraïss 

 ارزیابی وسیلۀبه سبز کارکنان انگیزش با سبز منابع انسانی

 سوم اینکه و است مواجه سبز کارکنان عملکرد دهیپاداش و

 و مشارکت تحریک با سبز انسانی منابع مدیریت

 سازمانی سازگارفرهنگ یک ایجاد و کارکنان توانمندسازي

 ترینمهم از یکی. )20( دارد ارتباط زیستمحیط با

 سازمان در به کمک سبز انسانی منابع مدیریت هاينقش

کارکنان است  در سبز، تفکر نمودن عملی و ایجاد جهت

 براي هانقش ترینمهم یکی از سبز هايسازمان در .)17(

 و مدیران نقش سازمان، کارکنان بین سبز تفکر ایجاد

 به را کارکنان بایدمی که انسانی است منابع کارشناسان

). 13( کند تبدیل محیطیزیست مسائل به متعهد افرادي

) و جبلی و عبدالعلی 1397آیباغی اصفهانی و همکاران (

) نشان دادند که 1398) و قزل باش و همکاران (1398پور(

 مسئولیت بر مثبتی تأثیر تواندمی انسانی منابع مدیریت

 توسعه تحقق به منجر و باشد داشته کارکنان محیطیزیست

 .)1و 5و 14شود (سازمان می پایدار

عنوان سومین زیست بهرفتارهاي دوستانه با محیط 

 و ترینعنوان قدیمیمتغیر موجود در این پژوهش و به

 آن در که است زیستمحیط حامی رفتار مدل ترینساده

 نگرانی و آگاهی به منجر افرادمحیطی دانش زیست

 رفتارهاي به منجر خود نوبۀبه که شودمحیطی میزیست

 مدیریت اقدامات ).10( شودمی زیستدوستانه با محیط

 ◌ٴ کارکنان درزمینه هاي داوطلبانۀتالش انسانی منابع

). 47( دهدمی افزایش زیست رارفتارهاي دوستانه با محیط

دومینگوئز فالکن و همکاران ) و 1398رستگار و همکاران (

 تواندمی سبز انسانی منابع ) نشان دادند مدیریت2017(

زیست را در کارکنان سازمان رفتارهاي دوستانه با محیط

 زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي. )9و  24افزایش دهد (

 هايفعالیتتمایل به شرکت در  عنواندر میان کارکنان به

4 . Ojo & Raman 
5 . Charbel & Lopes 
6 . Chaudhary 
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ها تعدادي از این فعالیت. است محیطی تعریف شده

اند از: خاموش کردن نور هنگام خارج شدن از دفتر، عبارت

هاي یکبار چاپ دوطرفه، جلوگیري از استفاده از فنجان

هاي ها براي اجراي استراتژيمصرف، کمک به سازمان

آمد، کاهش وسبزسازي، استفاده از دوچرخه براي رفت

محافظت از  هاي جدید برايها و ایجاد طرحزباله

زیست زیست است. رفتارهاي دوستانه با محیطمحیط

کارکنان اساساً به ارتقاي عملکرد محیطی سازمان کمک 

در میان  زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي). 40کند (می

محیطی و مشارکت کارکنان براي رسیدگی به مسائل زیست

عنوان یک استراتژي مؤثر براي رفتارهاي محیطی، بهدر 

زیست و افزایش تبدیل شدن به سازمان طرفدار محیط

). فام و 23شود (محیطی محسوب میعملکرد زیست

نشان دادند  )1397( زایرپور و ) و بانشی2019( 1همکاران

 مدیریت تعهد کارکنان و محیطیزیست آموزش عوامل که

زیست بیشترین تأثیر را دارد محیط مدیریت بر ارشد

) و 2018( 2سیامباالپاتیا و همکاران). همچنین 2و40(

) نشان دادند که رفتارهاي دوستانه 2018( 3سریرم و سوبا

هاي سازمان کمک زیست کارکنان به کاهش هزینهبا محیط

) در 1399. دهقان قهفرخی و همکاران ()46و48کند (می

 اماکن در سبز رفتارهاي شناسیپژوهش خود با عنوان گونه

 محیطی،دانش زیست شش مؤلفه ورزشی نشان دادند که

 محیطی، الزاماتزیست اعتبار محیطی،زیست گرایش

پذیري توجیه و محیطیزیست انتظارات محیطی،زیست

 در سبز کارکنان رفتار دهندهتشکیل هايمؤلفه اقتصادي،

 .)7هاي ورزشی است (مجموعه

از سویی، باید اشاره داشت که با توجه به خدماتی که 

دهد، باید جوانان به مردم ارائه می و ورزش وزارت

هاي هاي مدیریت منابع انسانی سبز را در بخشسیاست

                                                           
1 . Pham 
2 . Siyambalapitiya et al 

مختلف سازمان ایجاد کند، تا باعث بهبود رفتار سازگار با 

زیست کارکنان و عملکرد محیطی در این سازمان از محیط

هایی را براي مدیران طریق منابع انسانی سبز شود و بینش

براي ایجاد سازمانی پایدار ایجاد نمایند. از گذاران و سیاست

هاي انسانی فعالیت از ناشی محیطیزیست سویی، مشکالت

مختلف یک مطالبه عمومی براي کاهش آلودگی ایجاد 

 از یافته است وها، افزایش عمومی به سازمان نموده و فشار

جهت انجام مسئولیت  در رود کهصنایع انتظار می آن

محیطی هاي زیستاي کاهش آلودگیاجتماعی خود بر

 نماید. در راستاي پاسخگویی به مطالبات تالش

تواند پیشتاز جوانان که می و ورزش از وزارت محیطیزیست

اي محیطی در بین ورزشکاران حرفهرعایت فرهنگ زیست

رود این موضوع را در سازمان و همگانی شود، انتظار می

سازمان  در فعلی مشکالت از حال، یکینهادینه نماید، بااین

 بین زیستمحیط به توجه شدن درونی عدم مربوطه،

است. لذا ابهام موجود در این است که  مدیران و کارکنان

-می سبز انسانی منابع مدیریت استقرار با وزارت مدیران آیا

کردن  درونی و کارکنان نگرش تغییر توانند موجبات

باشند؟ لذا تحقیق زیست بین کارکنان حفاظت از محیط

حاضر در راستاي پاسخ به این سؤال تدوین شده است که 

 محیطیزیست عملکرد بر سبز انسانی منابع مدیریت آیا

 رفتارهاي میانجی جوانان با نقش و ورزش وزارت کارکنان

 تأثیر دارد؟ زیستمحیط با دوستانه

3 . Sriram & Suba 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
 روش تحقیق

 روش نظر از و کاربردي هدف، نظر پژوهش حاضر از

 همبستگی توصیفی از نوع و میدانی نوع از هاداده گردآوري

 و ورزش کارکنان وزارت حاضر، تحقیق آماري جامعه .است

هاي الزم براي بود. ابتدا هماهنگی نفر 800جوانان به تعداد

ي دانشجو از دانشگاه مبدأ (دانشگاه آزاد نامهاخذ معرفی

نامه اسالمی واحد خوي) صورت گرفت. سپس این معرفی

هاي پژوهش به وزارت ورزش و جوانان همراه با پرسشنامه

مطالعات و ارسال شد و مجوز الزم از جانب سرپرست مرکز 

هاي راهبردي و حراست وزارت ورزش صادر شد. پژوهش

 و با گیري در دسترسسپس با استفاده از روش نمونه

 آماري نمونه عنوانبه نفر 275 مورگان جدول از استفاده

 تحقیق پرسشنامه ارجاع داده شد. در 261انتخاب شد و 

روایی صوري  .آمد عمل به استفاده پرسشنامه سه از حاضر

تن از  10ها با استفاده از نظرات محتوایی پرسشنامه و

اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی 

 ها توسط آلفاي کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت. پرسشنامه

 سبز انسانی منابع مدیریت پرسشنامه .1

 از کارکنان سبز انسانی منابع مدیریت گیرياندازه براي

همکاران  و فرخی سبز انسانی منابع مدیریت پرسشنامه

 گویه 20 داراي مذکور ابزار. آمد عمل به استفاده) 1396(

 شامل: آموزش دهنده تشکیل هايگویه است، مؤلفه چهار و

 عملکرد سبز و ارزیابی استخدام و سبز، جذب سبز، پاداش

 به است ايگزینه 5 لیکرت صورتبه گذارياست. نمره سبز

 ،)4 نمره( زیاد ،)5 نمره( زیاد  خیلی گزینه که نحو این

 که) 1 نمره(کم  خیلی ،)2 نمره(کم  ،)3 نمره(ندارم  نظري

 دهند، پاسخ باید گویه هر در گزینه یک به کارکنان

 . شوندمی گذارينمره مثبت صورتبه هاهمچنین گویه

 زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي پرسشنامه .2

 زیست،محیط با دوستانه رفتارهاي گیرياندازه منظوربه

) 1994(برتون و تامپسون زیستمحیط با رفتار پرسشنامه از

 سه و گویه 21 داراي پرسشنامه این. شد خواهد استفاده

 است عموم اعتناییبی و مداري محیط مداري،انسان مؤلفه

 . شد استفاده محیط به نگرش ارزیابی براي که

 محیطیزیست عملکرد پرسشنامه .3

 شاه توسط محیطیزیست عملکرد پرسشنامه

 این است، شده یابی اعتبار و طراحی) 1393(ویسی

 طیف اساس بر پاسخ بسته گویه 7 شامل پرسشنامه

 است. لیکرت ايدرجهپنج



 1401، پاییز 38، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          152

 
 

 . نتایج پایایی متغیرهاي پژوهش1جدول 
 *آلفاي کرونباخ گویهتعداد  منبع سؤاالت متغیرهاي پژوهش

 96/0 20 )1396(همکاران  و فرخی سبز انسانی منابع مدیریت

 95/0 21 )1994(برتون و تامپسون زیستمحیط با دوستانه رفتارهاي

 93/0 7 )1393(ویسی شاه محیطیزیست عملکرد
 پژوهش هايیافته: منبع*                  

 
ها در دو سطح توصیفی شامل وتحلیل دادهتجزیه

سازي میانگین و انحراف معیار و سطح استنباطی شامل مدل

و  27SPSSافزارهاي معادالت ساختاري از طریق نرم

24AMOS  صورت گرفت. 05/0در سطح معناداري 

 
 هایافته

ها هاي جمعیت شناختی آزمودنیویژگی 2در جدول 

 ارائه شده است.

 هاهاي جمعیت شناختی آزمودنیویژگی .2جدول 
 متغیر     فراوانی درصد متغیر       فراوانی درصد

5/1   دیپلم 4 
 
 

مدرك 
 تحصیلی

2/17   زن 45 
 

 جنسیت
8/3 1/11 کاردانی 10   مرد 29 

4/28 کارشناسی 47 18  مجموع 74 
9/11 کارشناسی  31 

 ارشد
6/71 هاي داده 187 

شدهگم  
7/5  کل 261 100 دکترا 15 

کمتر از  15 5 مجموع 107 41
سال30  

 
 
 
 
 

 سن

هاي داده 154 59
شدهگم  

تا  30بین  57 22
سال 40  

تا  40بین  64 25 کل 261 100
سال 50  

  رئیس 34 13
 
 
 

 سمت شغلی
 

 50بیشتر از  19 8
 سال

1/47  مجموع 155 60 کارشناس 123 

8/13 هاي داده 106 40 امور دفتري 36 
شدهگم  

9/73  کل 261 100 مجموع 193 
1/26 شدهگم 68   

 کل 261 100

جدول فوق، به معناي  در شدهگم هايداده از منظور

ها در عدم تکمیل مشخصات شخصی از جانب آزمودنی

 هایآزمودننفر از  187 مثالعنوانبه. استپرسشنامه 

نفر به  154جنسیت خود را مشخص نکردند و همچنین

نفر به  106مدرك تحصیلی خود اشاره نکردند. همچنین 

نفر سمت شغلی خود را در  68سن خود اشاره نداشتند و 
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ها تمامی الزم به ذکر است آزمودنی پرسشنامه ذکر ننمودند.

را پاسخ داده و تکمیل نمودند. در  هاپرسشنامه سؤاالت

توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش و  يهاشاخص 3جدول 

 ارائه شده است. هاآن دهندهیلتشک يهامؤلفه

 دهنده یلتشکي هامؤلفهو  یرهاي اصلیمتغهاي توصیفی . شاخص3جدول 
انحراف  کجی کشیدگی حداقل حداکثر

 معیار

تعداد  میانگین
 سؤال

 متغیر مؤلفه

25 5 641/0-  178/0  13/5  12/13 سبز آموزش 5  مدیریت  
منابع 

 انسانی سبز
25 5 665/0-  248/0  22/5  48/12 سبز پاداش 5   
25 5 506/0-  389/0  11/5  31/12 سبز استخدام 5   
25 5 002/0  518/0  06/5  25/12 سبز ارزیابی 5   
100 20 317/0  366/0  52/20  16/50 کل نمره 20   
35 7 244/1-  218/0-  78/7  17/26 مداريانسان 7  رفتار  

دوستانه با 
زیستمحیط  

35 7 253/1-  333/0-  59/7  78/26 مداري محیط 7   
35 7 124/1-  335/0-  25/7  01/26  اعتناییبی 7 

 عموم
105 21 317/1-  248/0-  22/62 96/78 کل نمره 21   
35 7 925/0-  094/0  61/7  21/18 محیطیزیست عملکرد 7   

 
ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین  4در جدول 

متغیرهاي اصلی پژوهش و معناداري ضرایب مذکور ارائه 

 شده است.

 . ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اصلی پژوهش4جدول 
عملکرد 

محیطیزیست  
دوستانه با رفتارهاي 

 محیط سبز
مدیریت منابع 

 انسانی سبز
ضریب همبستگی و 

 داريسطح معنی
 متغیرها

سبز انسانی منابع مدیریت  1    
     
 1 437/0  رفتارهاي دوستانه با محیط سبز ضریب همبستگی 
  001/0 داريیمعنسطح     
1 332/0  087/0 همبستگی ضریب  محیطیعملکرد زیست   
 001/0  195/0 داريیمعن سطح    

شده در ماتریس اساس ضرایب همبستگی گزارش بر

فوق، مدیریت منابع انسانی سبز با رفتار دوستانه با 

زیست بیشترین ضریب همبستگی را دارد. مقدار محیط

دار است. معنی 001/0و در سطح  437/0ضریب همبستگی 

داري بین مدیریت منابع همچنین ضریب همبستگی معنی

حیطی مشاهده نشد. نتایج مانسانی سبز با عملکرد زیست

ماتریس ضریب همبستگی نشان داد که بین رفتارهاي 

محیطی ارتباط زیست و عملکرد زیستدوستانه با محیط

داري وجود دارد و مقدار این ضریب همبستگی معنی

گویی دار است. جهت پاسخمعنی 001/0سطح  و در 332/0

مدیریت  ساختاري مدل"به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر 

ي گریانجیم با یطیمحستیزمنابع انسانی سبز و عملکرد 
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ي هادادهبا  ستیزطیمحرفتارهاي دوستانه با 

، از روش مدل یابی معادالت "برازش دارد شدهيآورجمع

استفاده شد. مدل  1ساختاري با روش بیشینه درست نمایی

ساختاري پژوهش حاضر (یا مدل میانجی) موردبررسی قرار 

 گرفت.

 
 مدل مفروض پژوهش(مدل میانجی) در حالت بتاي استاندارد. 1شکل

 
 گیرياندازه هايمدل معناداري بررسی .5جدول 

سطح 
 داريمعنی

 نماد هامؤلفه سؤاالت بارعاملی مقدار بحرانی

  آموزش سبز 1 669/0 568/10 000/0
 
 
 
 
 
 

 مدیریت منابع انسانی سبز

000/0 703/10 713/0 2 
000/0 824/7 722/0 3 
000/0 177/11 515/0 4 
000/0 840/10 757/0 5 
 سبز پاداش 6 733/0 175/11 000/0
000/0 840/10 757/0 7 
000/0 321/11 731/0 8 
000/0 929/10 767/0 9 
000/0 399/11 739/0 10 
 سبز استخدام و جذب 11 775/0 791/10 000/0
000/0 126/11 726/0 12 
000/0 287/11 752/0 13 
000/0 008/11 767/0 14 
000/0 897/10 744/0 15 
 سبز عملکرد ارزیابی 16 735/0 370/10 000/0
000/0 124/11 695/0 17 
000/0 611/11 752/0 18 

                                                           
1 . maximum likelihood 
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000/0 281/11 790/0 19 
000/0 568/10 764/0 20 
 محیطیزیست عملکرد محیطیزیست عملکرد 21 692/0 772/11 000/0
000/0 318/11 771/0 22 
000/0 022/11 740/0 23 
000/0 429/11 719/0 24 
000/0 629/11 750/0 25 
000/0 309/11 763/0 26 
000/0 415/11 741/0 27 
  مداريانسان 28 665/0 496/10 000/0

 
 
 
 

 با دوستانه رفتارهاي
 زیستمحیط

000/0 824/10 711/0 29 
000/0 030/11 738/0 30 
000/0 974/10 753/0 31 
000/0 174/11 750/0 32 
000/0 528/11 765/0 33 
000/0 474/11 792/0 34 
 محیط مداري 35 789/0 028/12 000/0
000/0 468/11 835/0 36 
000/0 019/12 791/0 37 
000/0 099/12 833/0 38 
000/0 491/11 839/0 39 
000/0 005/11 789/0 40 
000/0 001/11 752/0 41 
000/0 384/11 752/0 42  

 43 786/0 142/11 000/0 اعتنایی عمومیبی
000/0 246/11 766/0 44 
000/0 358/11 770/0 45 
000/0 384/11 782/0 46 
000/0 142/11 822/0 47 
000/0 246/11 813/0 48 

 هايمدل ارزیابی و بررسی براي حاضر پژوهش در

 این براي. شد استفاده تأییدي عاملی تحلیل از گیرياندازه

 سطح و برآورد سازه هر روي بر گويِ هر عاملی بار منظور

 سطح کهدرصورتی گرفت قرار تحلیل مورد آن داريمعنی

 قالب در روابط داريمعنی باشد درصد 5 از کمتر داريمعنی

 افزارنرم در. گیردمی قرار موردپذیرش تأییدي عاملی تحلیل

 نسبت هايشاخص با عاملی ايباره معناداري میزان آموس

 گویه هر در باال جدول نتایج با .شودمیداده  نمایش بحرانی

 بحرانی نسبت و درصد 70 از عاملی بارهاي مقدار مقیاس و

 بارهاي معناداري تفاسیر این با هست و بیشتر 56/2 از

 .گرفت قرار تأیید مورد عاملی

 است. شدهارائهبرازش مدل  هايشاخص 6در جدول 
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 هاي برازندگی مدل ساختاري پژوهش . شاخص6جدول 
هاي شاخص

 برازندگی
)2χ( df df/2χ RMSEA 

 
GFI AGFI IFI TLI CFI 

 989/0 982/0 989/0 927/0 963/0 067/0 17/2 18 18/39 مدل ساختاري
نزدیک به  قبولمقدار قابل

 صفر
 <90/0 <90/0 <90/0 <80/0 <90/0 >08/0 3زیر  -

برازندگی مدل ساختاري پژوهش در جدول  هايشاخص

برازش از مقادیر  هايشاخصکه همه  دهدمیفوق نشان 

قابل قبولی برخوردارند و میزان برازش مدل در سطح 

معناداري ضرایب مسیر  7مطلوب  قرار دارد. در جدول 

موجود در  زايدرونو  زابرون هايسازهغیراستاندارد بین 

 مدل ارائه شده است.

 

 ي مدلهاسازهمتغیرهاي . معناداري ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین 7جدول 
بتاي  متغیر به ریاز متغ

 βاستاندارد
بتاي 

 bغیراستاندارد
 خطا

)S.E( 
 نسبت بحرانی

)C.R( 
 سطح معناداري

p 

مدیریت منابع 
 انسانی سبز

رفتارهاي دوستانه با  ←
 ستیزطیمح

480/0  . 714/0  091/0  842/7  001/0  

مدیریت منابع 
 انسانی سبز

عملکرد  ←
 یطیمحستیز

092/0  152/0  114/0  338/1  181/0  

رفتار دوستانه با 
 ستیزطیمح

عملکرد  ←
 یطیمحستیز

410/0  458/0  077/0  968/5  001/0  

، ضریب مسیر اصلی بین 7جدول  هايدادهطبق 

 زیستمحیطرفتار دوستانه با  و مدیریت منابع انسانی سبز

معنادار هست و یک رابطه مثبت  001/0در مدل در سطح 

که با  صورتبدینو معناداري بین این دو متغیر وجود دارد. 

سایر متغیرها زمانی که مدیریت منابع  داشتننگهثابت 

کند رفتارهاي دوستانه با انسانی یک واحد افزایش پیدا می

ریب کند. ضواحد افزایش پیدا می 480/0افراد  زیستمحیط

مسیر اصلی بین مدیریت منابع سازمانی سبز و عملکرد 

معنادار نیست.  05/0در مدل در سطح  محیطیزیست

ضریب مسیر اصلی بین رفتار دوستانه با  درنهایت

در مدل در سطح محیطی زیستو عملکرد زیست محیط

معنادار است و یک رابطه مثبت و معناداري بین این  001/0

                                                           
1 . Bootstrapping 

که با ثابت  صورتبدینري وجود دارد. دو متغیر از نظر آما

نگه داشتن سایر متغیرها زمانی که رفتارهاي دوستانه با 

کند عملکرد یک واحد افزایش پیدا میزیست محیط

کند. واحد افزایش پیدا می 410/0کارکنان  محیطی زیست

براي بررسی نقش میانجی سازه رفتار دوستانه با 

منابع انسانی سبز و  در ارتباط بین مدیریتزیست محیط

(خودگردان  1از روش بوت استراپ محیطی زیستعملکرد 

ضرایب استاندارد مستقیم،  8سازي) استفاده شد. در جدول 

 ارائه شده است.    هاسازهغیرمستقیم و کل بین 
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 در مدل میانجی . اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرهاي اصلی پژوهش8جدول 
 cاثر مستقیم به سازه از سازه

 )sig(مقدار 
 'cاثر مستقیم

 )sig(مقدار 
 bاثر غیرمستقیم

 )sig(مقدار 
 اثر کل

 )sig(مقدار 
 

مدیریت منابع 
 انسانی

رفتارهاي دوستانه با 
 زیستمحیط

481/0 )01/0( 
 )012/0( 480/0 ندارد )012/0( 480/0

 )149/0( 105/0 )012/0( 197/0 )389/0( 092/0 )067/0(116/0 محیطی عملکرد زیست

هاي جدول فوق ضرایب مستقیم مدیریت بر اساس داده

) Cمحیطی در مدل مستقیم(منابع انسانی به عملکرد زیست

سی ) معنادار نیستند. بنابراین امکان برر'Cو مدل میانجی(

زیست در دوستانه با محیطنقش میانجی سازه رفتارهاي 

ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و  عملکرد 

محیطی  وجود ندارد، درنتیجه نقش میانجی زیست

زیست در این تحقیق تأیید رفتارهاي دوستانه با محیط

 شود.نمی

 
 گیريبحث و نتیجه

 ساختاري مدل برازش آزمون هدف با حاضر پژوهش

 محیطی عملکرد زیست و سبز انسانی منابع ارتباط مدیریت

  .شد زیست انجاممحیط با دوستانه رفتارهاي گريمیانجی با

 نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز و

زیست کارکنان ارتباط مثبت و رفتار دوستانه با محیط

داري وجود دارد. در تبیین یافته فوق باید اشاره داشت معنی

به جهت مدیریت جوانان  و ورزش که کارکنان وزارت

صورت مستقیم و هاي ورزشی همگانی و تخصصی بهفعالیت

زیست شهري سروکار دارند و غیرمستقیم با محیط

هاي تواند از سیاستها میمحیطی  آنرفتارهاي زیست

شده منابع انسانی توسط وزارت ورزش و جوانان تأثیر تدوین

رسانی و تعامل میان بپذیرد. این تأثیر از طریق آگاهی، اطالع

گیرد. زیست صورت میکارکنان سازمان در خصوص محیط

حمایت مدیریت منابع انسانی از طریق به این معنی که 

                                                           
1 . Rubel, Kee & Rimi 

تواند محیطی کارکنان میآموزش و ارزیابی عملکرد زیست

موجبات زیست را بهبود ببخشد و رفتار دوستانه با محیط

 ايگونهبهشده و  کارکنانایجاد مسئولیت اجتماعی در بین 

را هدایت نماید که به وظایف و تعهداتشان در قبال  هاآن

) نشان 2015شارما ( و آگروال. عمل نمایند زیستمحیط

 با که است رویکردي سبز انسانی منابع دادند که مدیریت

 به نسبت هاآن تعلق و تعهد کارکنان، آگاهی افزایش هدف

 و هاشیوه یريگ بکار با نیز محیطی  وزیست مسائل

 کاهش وري،بهره افزایش باعث تواندمی سبز هايسیاست

 مشارکت بهتري براي فضاي ایجاد همچنین و هاهزینه

هاي دوستانه با شود و رفتار سازمان در کارکنان

همچنین،  ).15کند (زیست کارکنان را تقویت میمحیط

) به این نتیجه رسیدند که تأثیر 2020( 1رابل، کی و ریمی

هاي خدمات سبز، مثبت مستقیم منابع انسانی سبز بر شیوه

 2هاي کیم و همکارانعالوه، یافتهبه ).45دار است (و معنی

) نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار 2019(

محیطی  را ها و عملکرد زیستزیست آنسازگار با محیط

کند. همچنین در تحقیق دیگري نشان داده شد تقویت می

هاي مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد سازمان که نظام

زیست تأثیر و نگرش منابع انسانی در راستاي حفظ محیط

هاي مدیریت منابع انسانی بر ). نظام41مستقیم دارد (

مقاصد خاص سازمان، درباره آنچه باید انجام شود و تغییري 

هاي مدیریت عمال شود، تمرکز دارد. هدف نظامکه باید ا

منابع انسانی، فراهم ساختن رهنمودهایی براي تدوین و 

2 . Kim et al 
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اي را براي انتقال آن، وسیله هاست و افزون براجراي برنامه

مقاصد سازمان در مورد چگونگی مدیریت منابع انسانی ارائه 

هاي مدیران منابع انسانی متأثر از ). فعالیت35کند (می

ها و فرایندهاي موجود منابع انسانی است ها از نظامدرك آن

) نشان دادند که 1397همچنین سپهوند و همکاران (). 28(

هاي پیامدهاي استفاده از منابع انسانی سبز در سازمان

 افزایش منابع، تأمین ورزشی توسعه پایدار است که با

 محیطی زیست به مسائل نسبت مدیران و کارکنان آگاهی

 را زمینه انسانی، منابع هايفعالیت یکپارچگی افزایش و

 و در ایجاد انسانی منابع مدیریت تیم توان بهبود براي

 اساس، این بر آورند.  فراهم سازمانیدرون تغییرات مدیریت

در  کارکنان نشاط و عالقه حس ایجاد باعث تنهانه کار این

 شود،میزیست محیط دوستدار هايفعالیت با شدن گیردر

 داشتن براي مناسب اقدامات انجام در کلیدي حلیراه بلکه

بود  خواهد )محیطی زیست بهبود( سالم و محیطی پاك

 استراتژیک تفکر ) ایجاد2012( 1چانگ و چن ). از نظر11(

 سبز، انسانی منابع به مدیریت ايهزینه دیدگاه نداشتن و

 تواندمی آن اجراي براي مدلی ارائه و سبز هايکمیته ایجاد

 ).22نماید ( کمک هاي سبز در سازمانسازي ایدهپیاده به

 توانمی را جهان ورزش در سبز مدیریت کارگیرينمونه به

 در ورزشی رویداد ترینبزرگ عنوانبه  2016المپیک  در

 براي تبلیغات پیامی عنوانبه که مشاهده نمود مذکور سال

 استفاده رویداد این دل در سبز مدیریت گسترش

 ). 32گردید(

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین  

محیطی  زیست زیست و عملکردرفتارهاي دوستانه با محیط

داري وجود دارد. در تبیین ارتباط مثبت و معنی کارکنان

آمده باید اذعان نمود که اگر در وزارت ورزش دستنتیجه به

عنوان زیست بهو جوانان، سیاست رفتار دوستانه با محیط

                                                           
1 . Chen  & Chang 
2 . Lu et al 

تواند تأثیر خود را بر عملکرد یک اصل پذیرفته شود می

رفتار به این صورت که نشان دهد.  محیطی  کارکنانزیست

دربردارندة اقدامات و رفتارهایی زیست دوستانه با محیط

است که با پایداري محیطی در ارتباط است و از تخریب و 

نوبه کند و این امر بهزیست جلوگیري میآلودگی محیط

محیطی  سازمان را بهبود عملکرد زیستتواند خود می

درواقع، رفتارهاي افراد در محیط خانه و شهر که با ببخشد. 

محیطی  محیطی  و با نیت زیستتوجه به مالحظات زیست

شود، در همین چهارچوب رفتارهاي دوستانه با انجام می

موعه رفتارهاي خوشایند (سازگار) در محیطی  و مجزیست

تواند به نهادي که فرد در آن زیست میارتباط با محیط

 عملکردمشغول به کار است تعمیم داده شده و منجر به  

تواند از فرهنگ محیطی  شود. درواقع، این امر میزیست

زیست ناشی شود، فرهنگی که تالش رفتار مناسب با محیط

عنوان ا (محل کار و خارج از آن) را بهدارد تا محیط زندگی ر

زیست در نظر گرفته و تعهد الزم را بر محافظت یک محیط

هاي فرهنگی در که ارزشدرواقع، هنگامیاز آن ارائه دهد. 

کند، محیطی حمایت میهاي زیستسازمان از فعالیت

محیطی هستند، ممکن کارکنانی که داراي تعهدات زیست

یشتري با سازمان و مأموریت سبز است احساس یکپارچگی ب

 هاآنخود باعث افزایش رضایت  نوبۀبهباشند که  خود داشته

). از دیدگاه 30( شودبراي شرکت در اهداف سبز سازمان می

که کارکنان آنچه توسط ) هنگامی2016( 2لوو و همکاران

خورد را درك کنند، یک فرهنگ خدمت به چشم می

یت منابع انسانی سبز مؤثرتر هاي مدیراي از شیوهمجموعه

شود و ممکن است تأثیرات بیشتري بر تعهدات محیطی می

تحقیقاتی که موضوع فوق را ). 31کارکنان ایجاد کند (

حال، در تأیید بررسی کرده باشد یافت نشده است بااین

) نشان دادند 2014( 3پایله و همکارانآمده، دستنتیجه به

3 . Paillé et al 
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که کارکنانی که هویت سبز سازمانی بیشتري دارند تمایل 

بیشتري براي پیگیري هدف و دیدگاه شرکت از طریق رفتار 

 ). 39سازگار با محیط و رفتار سبز سازمانی دارند (

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 

محیطی  زیست عملکرد مدیریت منابع انسانی سبز و

اري وجود ندارد. در تبیین یافته فوق دارتباط معنی کارکنان

باید اشاره نمود که مدیریت منابع انسانی سبز شامل 

اقدامات مدیریت منابع انسانی براي پرورش سبز کارکنان و 

عملکرد که محیطی  ایشان است درحالیبهبود نگرش زیست

افزاري سازمان است محیطی  شامل اقدامات سختزیست

مان انجام شود به این معنی که باید توسط مدیریت ساز

زمانی که وزارت ورزش و جوانان اقدامات الزم را در راستاي 

 کارآمد، يانرژ زاتیتجهمدیریت ضایعات صورت ندهد و 

مدیریت انرژي را در سازمان  ستمیس هايشیوه و راهکارها

 محیطیزیست اینترنتی اقدامات يدارامستقر نکند و 

 نیآنال دییتأ ستمیس ،یکیالکترون اظهارات نترانت،یا ل،یمیا(

توان انتظار داشت که مدیریت منابع نباشد نمی )رهیغ و

محیطی داشته سازمانی سبز تأثیر مثبتی بر عملکرد زیست

 بخش در شاغلین و ارشد مدیران شود کهپیشنهاد میباشد. 

 زیست محافظتمحیط از که را کارکنانی باید منابع انسانی

 متخصصان این، بر کنند. عالوه انتخاب استخدام و کنند،می

 و آموزشی هايبرنامه با را خود کارکنان باید انسانی منابع

 کارکنان به امر این سازند که زیست آگاهمحیط با در ارتباط

هاي رفتارهاي سیاست تنهانه کامل طوربه تا کندمی کمک

 از هاآن آگاهی بلکه کنند، درك زیست رادوستانه با محیط

 یابد. براي بهبودمی زیست افزایشمحیط حفظ همیتا

 هايبرنامه باید هاسازمان محیطی  کارکنان،زیست عملکرد

 ها،آموزش گیرند. این بکار هاآن تشویق جهت را آموزشی

زیست محیط سازگار با رفتارهاي تا سازدمی قادر را کارکنان

 بیشتري اطالعات کارکنان هرقدر دهند. زیرا بروز خود از

 میزان همان به باشند، محیطی  داشتهزیست مباحث درباره

یافت  خواهد زیست افزایشرفتارهاي دوستانه با محیط

انسانی را  هاي منابعتوان سیاستدیگر، می سوي از ).36(

 نمود مجدد مهندسی یا بازطراحی ايگونهبه براي کارکنان

مصرف  درست منابع، ها،سیاست قوانین، به نسبت که

 طریق بدین و شوند نکردن و غیره حساس اسراف کردن،

 کاهش آلودگی و منابع هدفمند و بهینه مصرف موجب

 در سبز انسانی منابع مدیریت اجراي با زیست شوند.محیط

روانی  و جسمی سالمت همچون فردي پیامدهایی بعد

بهبود  و کاري نشاط افزایش استرس، کاهش کارکنان،

 ).37و43شد ( خواهد ایجاد کارکنان روحیه

با توجه به اینکه نگهداري پویاي منابع انسانی سبز 

حاصل بسترسازي سازمان و مدیریت است، عواملی همچون 

هاي جبران خدمت، آموزش و توسعه، روابط کیفیت و شیوه

سازمانی، ارزیابی عملکرد و ارائۀ بازخورد کارکنان و فرهنگ

هداري منابع انسانی ایفا توانند نقش تأثیرگذاري در نگمی

مدیریت منابع انسانی سبز براي تحقق اهداف، باید  نمایند. 

بیشترین تمرکز را بر این نظام داشته باشد. همچنین 

بایستی، راهبردهاي منابع انسانی سبز بخصوص تشویق 

موردبررسی و  گذاري دانش در بین کارکنانبراي اشتراك

ها انجام در تقویت آن بازبینی ماهانه قرار گرفته و تالش

هاي جبران مجموعه متنوعی از برنامههمچنین،  گردد.

تواند موجب خدمت شامل انواع مالی و غیرمالی، که می

هاي سبز مدیریت ها و ارزشایجاد انگیزه و تحقق برنامه

اجرایی گردد.  وزارت ورزش و جوانانمنابع انسانی شود در 

حداقل تا زمانی که رفتارهاي دوستانه سبز نهادینه شود، 

هاي جبران خدمت مالی تأثیر بیشتري در رفتار و مؤلفه

انگیزش کارکنان دارند، بنابراین باید نظام جبران خدمت با 

عالوه، مدیران مدیریت منابع سبز هماهنگ و همسو شود. به

اي ترغیب کارکنان به ، بستري را بروزارت ورزش و جوانان

هاي کاري انجام کارگروهی سبز و عضویت افراد در گروه

سبز فراهم نمایند. انجام کار تیمی عالوه بر افزایش روحیه 
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سبز  دانش گذارياشتراكسازمانی در  ارتباطاتهمکاري و 

وزارت ورزش و نیز مؤثر خواهد بود. همچنین، مدیران 

هاي آموزشی هدفمند ره، با استفاده از برگزاري دوجوانان

در سازمان، دانش و مهارت سبز را در کارکنان در راستاي 

اهداف سازمان افزایش دهند. با افزایش دانش و سطح 

 هاي سبزتوانند مسئولیتمهارت سبز کارکنان، مدیران می

را به آنان تفویض کنند. تفویض اختیارات در افزایش 

. با توجه به نتایج کارکنان مؤثراستسبز  دوستانه رفتارهاي

 شود:هاي کاربردي زیر مطرح میآمده پیشنهاددستبه

 اداري مکاتبات به مربوط اقالم مصرف سازيبهینه •

 رسانی حداقل به و اداري اتوماسیون سیستم اجراي •

 چاپی مکاتبات

 بازیافت قابل و باطله کاغذهاي از استفاده مدیریت •

 با معمولی روشنایی سیستم نمودن جایگزین •

 مصرفکم هايالمپ

 و کنندهتنظیم حسگر تایمر، نصب •

 هايموقعیت در حرارتی نوري، هايکنندهکنترل

 ویژه

 محیط دماي کنندهکنترل ترموستات نصب •

 رهبري، راهنماي اساس بر ساختمان ممیزي •

 سبز زیست ساختمانمحیط و انرژي طراحی،

 بازیافت قابل تعویض، قابل محصوالت از استفاده •

 زیستمحیط با سازگار مجدد استفاده

 از پسماند تفکیک براي الزم بستر نمودن فراهم •

 مبدأ

 و بارمصرفیک ظروف از استفاده ممنوعیت •

 صورت در گیاهی ظروف با ظروف این جایگزینی

 ضرورت

 با کل اداره فرسوده خودروهاي کردن جایگزین •

 پاك سوخت االمکانحتی و مصرفکم خودروهاي

 باهدف خودرو بدون هايشنبهسه پویش از حمایت •

  سواريدوچرخه فرهنگ ترویج

 سوزدوگانه و مصرفکم خودروهاي خرید از حمایت •

 کارکنان توسط

 شرب غیر و مصرفی شرب آب جداسازي •

 در انرژي و آب مصرف در جوییصرفه الگوي ترویج •

 کارکنان میان

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.هیچ تضاد منافع:
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 پایداري براي الگویی سبز؛ انسانی منابع ).  مدیریت1397نیا، سیدرضا. (حسینی اکبر؛ حسنی، علی اصفهانی، سعید؛ آیباغی.1  

. ورزش در انسانی منابع . مدیریت)شمالی خراسان استان جوانان و ورزش کل اداره: مورد مطالعه( ورزشی هايسازمان در

 .309-328 ص ،2شماره ،5دوره

مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد سازمان مورد مطالعه شرکت  تأثیربررسی ). 1397.(زایر پور، فرخنده ؛عباداله ،بانشی. 2

بر  تأکیدبا  وکارکسبو راهکارهاي اشتغال و توسعه  هاچالش،هافرصتنخستین کنفرانس  .هرمزگان ايمنطقهسهامی برق 

 .دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هرمزگان ، دانشکده مدیریت و حسابداري -بندرعباس  .استان هرمزگان هايظرفیت

). ارائه مدل ساختاري مدیریت منابع انسانی سبز بر مبناي 1397. توکلی، عبداهللا؛ هاشمی، علیرضا؛ ثابت، عباس؛ رازقی، سعید.(3

 .103-77): 1(10هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، هشهاي مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژونظام

بر عملکرد محیطی شهرداري  مؤثرمدیریت منابع انسانی سبز  هايمؤلفه بنديرتبه ).1398.(مهدي ،جانعلی زاده قزوینی. 4

-، گرجستانهپژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسع المللیبینششمین کنفرانس  ).مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

 .مطالعات دانشگاهی المللیبینتفلیس، سازمان 

چهارمین  ها.سازمانو شبه  هاسازمانمدیریت منابع انسانی سبز در  هايتکنیک ).1398.(عبدالعلی پور، آرش ؛امیر ،جبلی. 5

 .کشور گرجستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس -ه، تفلیسنوین در مدیریت، اقتصاد و توسع هايپژوهش المللیبینکنفرانس 

پایدار. دومین  جوامع گیريشکل جهت در محیطی زیست رفتارهاي بر مؤثر ). عوامل2016خداداد، ساناز؛ شاهچراغی، آزاده. (. 6

 ترکیه. ژوئن، استانبول، 2زیست پایدار. ریزي شهري و محیطهاي مهندسی عمران، معماري، برنامهکنفرانس پژوهش

 ورزشی. مطالعات اماکن در سبز رفتارهاي شناسی). گونه1399اللهی، عباس. (سیف رضا؛ شهبازي، امین؛ قهفرخی، . دهقان7

 . 79-93، ص 1، شماره 7ورزش. دوره  در سازمانی رفتار مدیریت

 سازمانیتوسعهابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر  تأثیربررسی  ).1399.(هادي همتیان، ؛سید محمد ،بابک؛ زرگر ،رضایی. 8

 .59-68): 5(7، فصلنامه آموزش علوم دریایی .پایدار

). تأثیر مدیریت منابع 1398( بالغ، هوشمند.. رستگار، عباسعلی؛ سبک رو، مهدي؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ باقري قره9

 .127-:148)14(7فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگري،  محیطی  کارکنان هتل. دوانسانی سبز بر عملکرد زیست

 حامی رفتارهاي با مرتبط ). عوامل1395( .ستاره ماهوت فروش، عبداهللا آقا حامد؛ سیارخلج، اکبر؛ آبادي،شاه . زارع10

 توسعه و زیستمحیط آموزش پژوهشی علمی کرج). فصلنامه شهر شهروندان: (موردمطالعه شهري محیط زیست درمحیط

  .29-39): 1(5پایدار. 

 هايسازمان در سبز انسانی منابع مدیریت مدل ). طراحی1397( مفرد، معصومه. مومنی ساعدي، عبداله؛ . سپهوند، رضا؛11

 .17-34، ص 1، شماره6تفسیري. مدیریت منابع انسانی در ورزش. دوره ساختاري سازيمدل رویکرد از استفاده با ورزشی

 .جهاد دانشگاهی انتقادي.اصفهان: رویکرد با انسانی منابع مدیریت ).1396زاده، رضا(صالح سیدمحسن؛ . عالمه،12

 فوالد. فصلنامۀ صنعت در سبز انسانی منابع مدیریت چهارچوب ). ارائه1396.فرخی، مجتبی؛ نصراصفهانی، علی؛ صفري، علی. (13

 .153-179): 4(9، )ع(حسین امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت هايپژوهش



 1401، پاییز 38، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          162

 
 

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت  ).1398. (شیرازي، علی ؛فریبرز ،اکرم؛ رحیم نیا ،قزل باش. 14

،مدیریت و توسعه پایدار، تهران، پژوهیآیندهکنفرانس ملی  .محیطی  سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدارزیست

 .دبیرخانه دائمی کنفرانس

15. Aggarwal, S., & Sharma, B. (2014). “Green HRM: Need of the Hour”. International Journal 
of Management and Social Science Research Review, 1(8), 63–70. 

16. Aidara, S.; Mamun, A.A.; Nasir, N.A.M.; Mohiuddin, M.; Nawi, N.C.; Zainol, N.R.(2021). 
“Competitive Advantages of the Relationship between Entrepreneurial Competencies and 
Economic Sustainability Performance”. Sustainability Enviroment.13: 851-864. 

17. Arulrajah, A.A, Opatha, H & Nawaratne, N.N.H. (2015). “Green Human Resource 
Management Practices, A Review. Sri Lankan”. Journal of Human Resource Management, 
5(1):120-138. 

18. Benraïss-Noailles, L.; Herrbach, O.; Viot, C. (2021). “The impact of CSR perceptions on 
employer attractiveness: An empirical study”.Quest. Manag. 2: 15–24. 

19. Charbel, J & Lopes, H. (2015). “Green Human Resource Management and Green Supply 
Chain Management, linking two emerging agendas”. Journal of Cleaner Production, 12(3): 
1824-1833. 

20. Chaudhary, R. (2019). “Green human resource management and job pursuit intention: 
Examining the underlying processes. Corp. Soc. Responsib”. Environ. Manag. 2019, 26, 
929–937. 

21. Chiappetta Jabbour, C.J.; Sarkis, J.; Lopes de Sousa Jabbour, A.B.; Renwick, D.W.S.; 
Kumar Singh, S.; Grebinevych, O.; Kruglianskas, I.; Godinho Filho, M. (2019). “Who is in 
charge? A review and a research agenda on the ‘human side’ of the circular economy”. J. 
Clean. Prod. 222: 793–801. 

22. Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). “Enhance Green Purchase Intentions: The Roles of 
Green Perceived Value, Green Perceived Risk, and Green Trust”. Management Decision. 
50(3): 502-520. 

23. Djellal, F., & Gallouj, F. (2016). “Service innovation for sustainability: Paths for greening 
through service innovation”. Tokyo: Springer. 

24. Domínguez-Falcón, C., Martín-Santana, J. D., & De Saá-Pérez, P. (2017). “Human 
resources management and performance in the hotel industry: The role of the 
commitment and satisfaction of managers versus supervisors”, International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 28(3): 490-515. 

25. Ercantan, O; Eyupoglu, S. (2022). “How Do Green Human Resource Management 
Practices Encourage Employees to Engage in Green Behavior? Perceptions of University 
Students as Prospective Employees Sustainability” 14: 17-28. 

26. Jamal, T.; Zahid, M.;Martins, J.M.; Mata, M.N.; Rahman, H.U.; Mata, P.N. (2021). 
“Perceived Green Human Resource Management Practices and Corporate Sustainability: 
Multigroup Analysis and Major Industries Perspectives”. Sustainability Enviroment. 13: 30-
45. 



 
 163                            با ...جوانان  و ورزش وزارت محیطی کارکنانزیست عملکرد بر سبز انسانی منابع تأثیر مدیریت

 

 
 

27. Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & Phetvaroon, K. (2019). “The effect of green human 
resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental 
performance”. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93. 

28. Koch  L James, Richard M S. (2010). “Job Attachment, Satisfiction and Turnover Among 
Public Sector Employess”. Journal of Vocational Behavior, 12: 119- 128. 

29. Lloyd, C, Harris, M & Andrew, C. (2016). “The greening of organizational 
culture,Management views on the depth, degree and diffusion of change”. Journal of 
Organizational Change Management, 15(3): 214 – 234. 

30. Lo, S. H., Peters, G. J. Y., & Kok, G. (2012). “A review of determinants of and 
interventions for proenvironmental behaviors in organizations”, Journal of Applied Social 
Psychology. 42(12): 2933-2967. 

31. Lu, A. C. C., Gursoy, D., & Del Chiappa, G. (2016). “The influence of materialism on 
ecotourism attitudes and behaviors”, Journal of Travel Research, 55(2), pp. 176-189. 

32. Marditama, Th., Yusliza M. Y., Jumadil S. L. & Zikri M. (2021). “Green Human Resource 
Management and Sustainable Organization Literature: A Mini-Review Approach”. 
Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and 
Operations Management  Singapore, March 7-11. 

33. Mousa, S.K.; Othman, M. (2020). “The impact of green human resource management 
practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework”. 
J. Clean. Prod. 24(3): 118-132. 

34. Mohiuddin, M., Hosseini, E., Bagheri Faradonbeh, S., Sabokro, M. (2022). “Achieving 
Human Resource Management Sustainability in Universities”. Int. J. Environ. Res. Public 
Health. 19: 9-28. 

35. Michael, A., (2011). “Strategic human resource management: a guide to action”. 4 ed. 
London, Kogan Page. 

36. Millar, J., Sanyal, C. Müller-Camen, M. (2016). “Green human resource 
management: a comparative qualitative case study of a United States 
multinational corporation”. The International Journal of Human Resource 
Management.16(2): 192-211. 

37. Milliman, J., Clair, J. (1996). Best environmental HRM practices in the US. In: Wehrmeyer, 
W. (Ed.), Greening People: Human Resource and Environmental Management. Journal of 
vocational behavior. 58(4): 49–74. 

38. Ojo, A. O., & Raman, M. (2019). “Role of Green HRM Practices in Employees’ 
Proenvironmental IT Practices”. In World Conference on Information Systems and 
Technologies .Springer, Cham. 

39. Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O., & Jin, J. (2014). “The impact of human resource 
management on environmental performance: An employee-level study”. Journal of 
Business Ethics. 121 (3): 451 -466. 



 1401، پاییز 38، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          164

 
 

40. Pham, N. T., Tučková, Z., & Phan, Q. P. T. (2019). “Greening human resource 
management and employee commitment toward the environment: An interaction model” 
Journal of Business Economics and Management. 20(3): 446-465. 

41. Purcell, J., and Hutchinson, S., (2015). “Front-line managers as agents in the 
HRMperformance causal chain: Theory, analysis and evidence”. Human Resource 
Management Journal. 17(1): 3-20. 

42. Rawashdeh, A. (2018). “The impact of green human resource management on 
organizational environmental performance in Jordanian health service organizations”. 
Management Science Letters, 8(10): 1049-1058. 

43. Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. (2013). “Green human resource management: 
A review and research agenda”. International Journal of Management Reviews. 15(1): 1-14. 

44. Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J., & Chong, T. (2019). “Green human resource 
management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's 
environmental performance for sustainable development”. Business Strategy and the 
Environment, 12(3):34-49. 

45. Rubel, M; Kee, D ; Rimi, N.(2020). “The influence of green HRM practices on green 
service behaviors : the mediating effect of green knowledge sharin, Employee Relations”.  
The International Journal Emerald.20:197-215. 

46. Siyambalapitiya, J., Zhang, X., & Liu, X. (2018). “Green human resource management: a 
proposed model in the context of Sri Lanka’s tourism industry”. Journal of cleaner 
production.17(4):59-71.  

47. Singh, S. K., Giudice, M. Del, Chierici, R., and Graziano, D. (2020). “Green innovation 
and environmental performance: The role of green transformational leadership and green 
human resource management”. Technological Forecasting and Social Change, 15(10): 119-
136. 

48. Sriram, V.P and Suba, M. (2017). “Impact of Green Human Resource Management (G-
HRM) Practices over Organization Effectiveness”. Journal of Advanced Research in 
Dynamical and Control Systems, 14(5): 386-394. 

49. Tahir, M.; Safwan, N.; Usman, A.; Adnan, A. (2020). “Green HRM as predictor of firms’ 
environmental performance and role of employees’ environmental organizational 
citizenship behavior as a mediator”. J. Res. Rev. Soc. Sci. 3: 699–715. 

50. Yong, J. Y., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., & Fawehinmi, O. (2019). “Nexus between green 
intellectual capital and green human resource management”. Journal of cleaner production, 
215: 364-374. 

  

https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=person%3A%22Kee%2C+Daisy+Mui+Hung%22&type=All
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=person%3A%22Rimi%2C+Nadia+Newaz%22&type=All
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=isPartOf%3A%22Employee+Relations%3A+The+International+Journal%22&type=All
https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=isPartOf%3A%22Employee+Relations%3A+The+International+Journal%22&type=All


 
 165                            با ...جوانان  و ورزش وزارت محیطی کارکنانزیست عملکرد بر سبز انسانی منابع تأثیر مدیریت

 

 
 

The effect of green human resource management on the 
environmental performance of the staff of the Ministry of Sports 
and Youth with the mediating role of environmentally friendly 

behaviors 
 

Leyla Ashori1 - Mohammad Nasiri19F

∗2 
1. M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, 
Islamic Azad University, Khoy, Iran 2. Assistant Professor of Sport Management, 
Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, 

Iran 
(Received:2021/02/08;Accepted:2022/06/19) 

 
 
Abstract 
The aim of this study was to test the fit of the structural model of the relationship 
between green human resource management and environmental performance of the 
staff of the Ministry of Sports and Youth mediated by environmentally friendly 
behaviors. The research method was descriptive-correlational and was done by 
modeling structural equations in the maximum likelihood method. The statistical 
population included all employees of the Ministry of Sports and Youth and 261 subjects 
were selected by available sampling method. For data collection, Farokhi et al.'s Green 
Human Resource Management Questionnaire (2017), Shah Veisi Environmental 
Performance Questionnaire (2014), and Thompson and Burton Environmental Friendly 
Behavior Questionnaire (1994) were used. Data analysis was performed using structural 
equation modeling through SPSS and AMOS software at a significant level of 0.05. The 
results showed that the path coefficient between green human resource management 
and environmentally friendly behavior as well as between environmentally friendly 
behavior and environmental performance is significant and the path coefficient between 
green organizational resource management and environmental performance is not 
significant. The results of goodness-of-fit indices showed that the hypothesized research 
model fits with the research data. Finally, the results obtained from the bootstrap method 
showed that there is a significant indirect relationship between green human resource 
management and environmental performance through the structure of environmentally 
friendly behavior, but its mediating role was not confirmed. Compensation programs 
can lead to the realization of green human resource management programs in employees 
and increase the level of en bvironmentally friendly behaviors. 
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