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 چکيده
ها را در پیشبرد و کسب اهداف خود یاار  رسااندا ایا     تواند سازمانعنوان ابزار قدرتمند میریت منابع انسانی سبز بهمدی

یل سابت باه مساا   نهاا  ساازمان   رویکرد استفادۀ صحیح و مناسب از سرمایۀ انسانی را برا  بهبود و ارتقا  اقدامات و فعالیات 

شود. سبز شدن منابع انسانی باا ایاااد تصاویر    می ف نکردن منابع و غیره سببمحیطی، درست مصرف کردن منابع، اسرازیست

دهد. پژوهش حاضار باا هادف حراحای     روز پذیرش و مشروعیت اجتماعی سازمان را افزایش میذهنی مثبت از سازمان روزبه

هااا  مصاااحبه الگاو  ماادیریت منااابع انساانی ساابز در وزارت ورزش و جوانااان انااااب شاده اساات. اباازار پاژوهش شااامل    

شاده در قسامت کیفای، حراحای شاد.      ا  باود کاه باا توجاه باه کادها  اسات را        ساختارمند و پرسشنامۀ محقق ساختهنیمه

برا  تحلیال عااملی    SPSSافزار وتحلیل قسمت کمی با نرب، همچنی  تازیهMaxqdaافزار وتحلیل قسمت کیفی با نربتازیه

کد نهاایی شناساایی و ماورد     53مفهوب و  9ها  پژوهش نااب گرفت. حبق یافتها AMOSاکتشافی و مدل معادالت ساختار  

ر از واریانس هر معارف را باه   اند مقدار واریانس بیشتعامل توانسته 9اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، تائید قرار گرفته

 حلیال عااملی  تو مفهاوب هساتندا همچنای  نتاایج      دست آوردند که بر همی  اساس با استفاده از خط مرجع همۀ عوامل با معنا

تاوان  دهندۀ تأیید شدن بارها  عاملی استا درنهایت مای ه نشانکبود  4/0تر از آمده بزرگدستداد بارها  عاملی بهتأیید نشان 

چاه  ایادار  هر پ تواند در بهباود ساازمان و  گفت توجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به مقولۀ مدیریت منابع انسانی سبز می

 پایه کمک کند.ها  زیستبیشتر آن و توسعۀ آموزش

 بع انساني سبز، وزارت ورزش و جوانان، توسعۀ پایدار.زیست، الگو، منامحيط ها:کليدواژه
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 مقدمه
رویااه از منااابع حبیعاای، ت ریااب امااروزه افاازایش توسااعۀ جوامااع ساابب اسااتفادۀ باای

شده که ای  عامل خود تهدید  برا  توساعۀ   ها  گوناگون و...زیست، ایااد آلودگیمحیط

تاری   عناوان بازرگ  هاا باه  پایدار ای  جوامع است که برای  اساس ضرور  است، ساازمان 

زیست شناخته و در جهت کااهش اثارات   اعضا  جوامع، اثرات رفتارها  خود را بر محیط

باا   .(Aybaghi et al, 2018)ها  حبیعی اقداماتی را ات اذ کنناد منفی ای  رفتارها بر اکوسیستم

 دنباال  به که هایی راسازمان خصوصبه و هاسازمان بقا  جهانی، عنایت به اینکه اقتصاد

هاا در  استا بناابرای  ساازمان   انداخته خطر هستند به سایران برابر در رقابتی حاشیۀ یک

 .(Seyedin, 2017)اناد  زیست به سمت سبز شدن گرایش پیدا کردهراستا  کمک به محیط

ها، اهداف و وظایف خود را بار اسااس حفا  و    سازمان سبز سازمانی است که مأموریت

کند تا ضم  اساتفادۀ  زیست و منابع کمیاب و محدود محیطی تعریف میصیانت از محیط

هاا  م تلاف   نشود. بی  ب ش م دوش منابع محدود از آیندگان، نیازها  ها،بهینه از آن

عناوان ابازار  قاو  کاه هادایت عوامال       نسانی سبز بهیک سازمان سبز، مدیریت منابع ا

زیست کمک شایانی کناد.  ها برا  حف  محیطتواند به سازمانانسانی را به عهده دارد می

 کنندهتعیی  عامل را انسانی سرمایۀ و فیزیکی به همی  دلیل از دیرباز اقتصاددانان، سرمایۀ

ها برا  تبدیل شدن باه  و سازمان (Seyedin, 2017)دانستند می اقتصاد  و توسعۀ رشد در

ها  ای  مدیریت برا  تحریاک کارکناان خاود اساتفاده     توانند از فعالیتسازمان سبز می

تواناد باا اساتفاده از    رو اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز در آن است که مای کنندا ازای 

منظور دساتیابی  بز بهها  مدیریت منابع انسانی در تغییر کارکنان عاد  به کارکنان سشیوه

توجااه در پایاادار  محیطاای سااازمان و درنهایاات کسااب سااهم قاباالبااه اهااداف زیساات

 در ا باه همای  سابب   (Bombiak and Kloska, 2018)زیست کمک شاایانی بنمایاد   محیط

 بیشاتر   تأکیاد  اقتصااد   رشاد  در انساانی  نقش سرمایۀ بر جدید مطالعات و هادیدگاه

 گساترش  در و کاارآفرینی  ناوآور   خالقیات،  انساانی،   نیارو  توانمندساز  و شودمی

 مای  محساوب  اقتصااد   توساعۀ  و رشاد  اساسای  محاور  عناوان باه  تولیاد  هاا  فناور 
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کارکردها  مدیریت مناابع انساانی سابز باه چناد دلیال در       . (mohammadnejad, 2016)شود

در  محیطی ساازمان مشاارکت داشاته باشادا ن سات اینکاه مناابع انساانی        ها  زیستتالش

ساز  مؤثر راهبردها  سازمان ت صص دارنادا دوب نظااب اجتمااعی داخلای و خاارجی      پیاده

محیطای هساتند. مادیریت مناابع انساانی ابزارهاا        ها  زیسات ازجمله اهداف کلید  تالش

هاا  الزب بارا  ایاااد    مدیریت اجتماعی ماؤثر  بارا  تغییار انارا  کارکناان و همااهنگی      

محیطای دارنادا ساوب مرکزیات کارکردهاا  مناابع انساانی و        مشارکت برا  پایدار  زیست

شاود  محیطی باعث مای ها در راستا  پایدار  زیستها و پستجایگاهش برا  حراحی نقش

که یک کارکرد منابع انسانی رو  کارکرد دیگر واحدها اثر بگذارد. درنهایات اینکاه مادیریت    

محیطای  سااز  اهاداف زیسات   ا  پیااده منابع انسانی در ایااد تعهد و تعلق کارکنان در راسات 

هاا   . در ابعاد م تلف مدیریت مناابع اساانی سابز پاژوهش    (1396)فرخی، اهمیت بسزایی دارد 

م تلفی صورت پذیرفته ولی نتایج تحقیقات نیز نشانگر ای  موضوع است که بایاد تحقیقاات   

کتاه در تحقیقاات و   بیشتر  درزمینۀ مدیریت منابع انسانی سبز انااب شود که متأسافانه ایا  ن  

رو و باا توجاه باه اینکاه وزارت ورزش و جواناان      ها  داخلی مشهودتر استا ازای پژوهش

هاا   ها  تأثیرگذار بر جامعه بوده و نحاوۀ فعالیات  جمهور  اسالمی ایران یکی از وزارت انه

  ای  سازمان و کارکنان مربوط و مرتبط با آن از یک سو و نقاش ایا  وزارت اناه در برگازار    

رویدادها  ورزشی از اهمیت ویژه و خاصی در زندگی روزمرۀ مردب یاک جامعاه برخاوردار    

ها قرار بگیرد پژوهشگر به دنباال آن اسات   عنوان الگویی برا  سایر سازمانتواند بهاست و می

تا نسبت به تدوی  مدل مدیریت مناابع انساانی سابز در وزارت جواناان و ورزش جمهاور       

ب کند و اهمیت ای  پژوهش در ارائۀ مدلی برا  مادیریت مناابع انساانی در    اسالمی ایران اقدا

شده و اهمیت مباحث مدیریت منابع انساانی  ای  سازمان دولتی است. با عنایت به موارد اشاره

عنااوان یکاای از ساابز در جامعااه، ایاا  پااژوهش بااا تمرکااز باار وزارت ورزش و جوانااان بااه 

محیطی و سالمت مردب جامعه و تأثیرگذار بار فرهنا    ها  مرتبط با مباحث زیستوزارت انه

عمومی به دنبال پاسخ به ای  سؤال اسات کاه الگاو و مادل مناساب بارا  توساعۀ رویکارد         

 ها  اصلی باید داشته باشد؟ها و شاخصمدیریت منابع انسانی سبز چه ویژگی
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 شناسي تحقيقپيشينهمباني نظری و 

زیست و مدیریت منابع انسانی سابز  طپژوهشگران بسیار  در خصوص مدیریت محی

در پاژوهش خاود   ( 2019و همکااران )  1هاا روساکو  اند که ازجملاۀ آن به تحقیق پرداخته

زیست ازجمله است داب، آماوزش، ارزیاابی و انگیازه از توساعۀ     ها  مدیریت محیطشیوه

نتیااه  به ای  ( 201۸) 2کند. بومبیاک و کلوسکافعاالن فرهن  سازمانی سبز را حمایت می

رسیدند که برا  افزایش دامنۀ اجرا  مفاهیم مدیریت منابع انسانی سبز الزب است آگاهی 

هاا افازایش   ها  پایادار در ساازمان  و دانش در مورد تأثیرات ای  مدیریت سبز در توسعه

مدیریت منابع انسانی سبز کارکناان را در  ( 2016) 3یابد. نتایج پژوهش دامونت و همکاران

توانند باا  ها  ورزشی میکنند که سازمانکند و اذعان میوظایف ترغیب میانااب صحیح 

محیطی به ها  زیستها  سبز موجب افزایش آگاهی و انتقال ارزشاجرا  مؤثر سیاست

ها  مدیریت منابع انسانی سابز  ( شیوه6201) 4کارکنان خود شوند. آرول راجا و همکاران

ریز  منابع انسانی، است داب، انت ااب،  ل، برنامهوتحلیل شغرا شامل حراحی شغل، تازیه

ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، مدیریت پاداش، مدیریت انضباط، مدیریت سالمت و 

( باه ایا  نتیااه رسایدند     201۸ایمنی و روابط کارکنان نشان دادند. آیباغی و همکااران ) 

نگی  قرار دارد. ضم  آنکه آگاهی از استانداردها  منابع انسانی سبز در سطح کمتر از میا

ابعااد عملکارد  مادیریت مناابع انساانی      « سبز شدن( »2010به گفتۀ جابور و همکاران )

وتحلیل، است داب، انت اب، آموزش، ارزیابی عملکارد و پااداش   مانند شرح شغل و تازیه

حورکلی مادیریت مناابع انساانی    عنوان مدیریت منابع انسانی سبز تعریف شده استا بهبه

ا  باازحراحی یاا مهندسای    گونهباید منابع انسانی را بهبز اشاره به ای  موضوع دارد که س

ها، منابع، درست مصرف کردن، اساراف نکاردن   مادد نمود که نسبت به قوانی ، سیاست

و... حساس شوند و بدی  حریق موجب مصرف بهینه و هدفمند منابع و کااهش آلاودگی   

                                        
1. Samuel Roscoe 

2. Edyta BombiakD   & Anna Marciniuk-Kluska 

3. Damont et al 

4. Arolrajeh et al 



            1401 تابستان، 47، سال دوازدهم، شمارۀ ا  دانش راهبرد رشتهفصلنامه علمی مطالعات بی 

 

در ای  زمیناه بارا  ارائاۀ چاارچوب معتبار در ادبیاات        .(1396)فرخی، زیست شوند محیط

هاا  در ن ساتی  تاالش   تحقیق چهار مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی سبز وجود داردا

هااا  سیسااتم ( تااالش کردنااد تااا ارتباااحی منطقاای باای  فعالیاات 2001دیاال و هاناا  )

  مدل باه تعامال   با عامل انسانی برقرار کنند. در ای 14001زیست و استاندارد ایزو محیط

بی  عامل انسانی شامل حمایت مدیران ارشد، آموزش، توانمندساز  کارکنان، کاار تیمای   

ساز ، نظارت ریز ، پیادهگذار ، برنامهمحیطی شامل سیاستو پاداش و مدیریت زیست

و اقدامات اصالحی و بازبینی مدیریت اشاره شده است. در مدل مفهومی جابور و سانتوز 

زیست ابزار  است که به پشتیبانی مدیریت منابع انساانی  ستم مدیریت محیط( سی200۸)

حاور عماده در   نیاز دارد. ابعاد کارمندیابی و انت اب، آموزش، ارزیابی عملکرد و پاداش باه 

)جاابور و  شاود زیست به کار برده مای ساز  و نگهدار  از سیستم مدیریت محیطشرایط پیاده

ها  مدیریت منابع انسانی ( در مدل فرایند  فعالیت2013اران ). رنویک و همک(200۸سانتوز، 

-انگیزشای -ها  مادیریت مناابع انساانی از تئاور  تواناایی     سبز خود برا  تشریح فعالیت

ها  مدیریت منابع انسانی استفاده کردندا بار اسااس   عنوان مبنا  فعالیتبه 1(AMO)فرصت 

ها  سبز، انگیازش کارکناان   ۀ ایااد فرصتای  مدل، مدیریت منابع انسانی سبز در سه حوز

و در آخاری    (Renwick et al, 2013)تواناد مداخلاه کناد    ها  سبز میسبز و توسعۀ توانایی

داباوس باا الهااب گارفت  از مادل مادیریت اساتراتژیک شاولر و          2012ها در سال تالش

ار  مناابع  ( و مادل پایاد  200۸( مدل منابع انسانی سبز جابور و سانتوز )19۸7جکسون )

گذار  کرد. وجه تمایز ای  مادل تاالش بارا     ( مدل جدید  را پایه200۸انسانی انرت )

محیطای اسات. ایا  مادل     پیوند دادن مدیریت استراتژیک منابع انسانی با مباحث زیسات 

ها  منابع انسانی بارا  همااهنگی باا فراینادها  چهارگاناۀ      عالوه بر پرداخت  به چالش

هاا   ها  منابع انسانی با فعالیتبه هماهنگی عمود  و افقی فعالیتمحیطی پایدار  زیست

درنهایات   ا(1395)شاورکایی و همکااران،   کند پرداخته است سازمان و بومی که در آن فعالیت می

در چهار حوزۀ کلی شامل جاذب  « مدل هاروارد»حبق « فرایندها  مدیریت منابع انسانی»

                                        
1. Ability–Motivation–Opportunity (AMO) theory 
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بند  است که دربرگیرندۀ سایر پاداش، قابل حبقه و است داب، آموزش، ارزیابی عملکرد و

 .(1396)فرخی، ها  مدیریت منابع انسانی است سیاست

 

 تحقيق شناسيروش

صاورت میادانی اناااب شاد. روش     پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربرد  اسات کاه باه   

اب ها آمی ته باود کاه باه دو روش کیفای و کمای اناا      تحقیق حاضر ازنظر روش گردآور  داده

نظران مصاحبه اناااب گرفات و در روش کمای    گرفتا به صورتی که در ب ش کیفی از صاحب

هاا در میاان   صورت پرسشنامه تنظیم شد و بعاد از تأییاد، پرسشانامه   شده بهنیز کدها  است را 

 جامعۀ آمار  پ ش و گردآور  شد. جامعۀ آمار  در ب ش کیفای از مت صصاان، کارشناساان   

مادیریت مناابع انساانی سابز، کارشناساان       دانشاگاهی و فعااالن حاوزۀ    ساابقۀ تادریس   دارا 

 گاذاران سیاست ها  ورزشی، کارکنان و مسئوالن ادارات ورزش و جوانان،ها و هیئتفدراسیون

ورزشی بودند. رشتۀ تحصیلی و داشت  تألیفات علمی مرتبط باا موضاوع، دارا باودن     مشاوران و

مادیریت مناابع انساانی و مادیریت سابز ازجملاه        ها  مادیریتی و تااارب اجرایای در   سمت

گیار   صاورت نموناه  گیر  باه نظران بود. روش نمونهها  انت اب لیست اولیۀ صاحبشاخص

با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازۀ نموناه در ایا     با انت اب هدفمند و 1غیر احتمالی

بود که باا هریاک از ایا  افاراد مصااحبه      نفر  16پژوهش بر مبنا  شاخص اشباع نظر  برابر با 

وتحلیل قرار گرفات و کادها  مارتبط باا پاژوهش      ها مورد تازیهتک مصاحبهانااب شد و تک

است را  شدا همچنی  در ب اش کمای مادیران و کارکناان وزارت ورزش و جواناان و ادارات      

ه باه ساوابق شاغلی،    نفر بود. باا توجا   360ها بودند که تعداد آنان شامل ورزش و جوانان استان

ها  آمار  از میان آنان افراد  کاه در ماورد تحقیاق حاضار آگااهی      تحصیلی و پژوهشی نمونه

گیار  تصاادفی در   عنوان نمونۀ تحقیق مش ص شدند. با اساتفاده از روش نموناه  داشته باشند به

ساال  هاا از روش ار منظور پ اش پرسشانامه  عنوان نمونه مش ص شدند. بهدسترس ای  افراد به

 صورت حضور ، پست الکترونیک و فضا  مااز  استفاده شد.پرسشنامه به

                                        
1. Non probability 
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ا  بود کاه  ساختارمند و پرسشنامۀ محقق ساختهها  نیمهابزار پژوهش شامل مصاحبه

رو باا  با توجه به اهداف و روش تحقیق، ای  پرسشنامه به دو شکل حراحای شادا ازایا    

رسشنامه تنظیم شاد کاه روایای محتاوا  آن     شده در قالب پتوجه به راهبردها  شناسایی

هاا   نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردیادا ایا  افاراد خاار  از نموناه      10توسط 

شاده در غالاب روش تحلیال    منظور اعتباریاابی مادل ترسایم   ب ش کیفی بودندا سپس به

ارزشی لیکارت حراحای    5صورت حیف عاملی اکتشافی و معادالت ساختار  سؤاالت به

کمای( اساتفاده   -ها  تحقیق حاضر از روش آمی تاه )کیفای  وتحلیل دادهد. برا  تازیهش

اناااب گرفاتا    2020نسا ۀ   Maxqdaافازار  وتحلیل قسمت کیفی با کمک نربشد. تازیه

افازار  وتحلیل قسمت کمی )تحلیل عاملی اکتشاافی و اعتباریاابی( باا نارب    همچنی  تازیه

SPSS  ر  و مدل معادالت ساختا 26نس ۀAMOS .انااب گرفت 

 

 های پژوهشیافته

باه نماایش    2ها  آمار  پژوهش حاضر در جدول ها  توصیفی مربوط به نمونهیافته

 گذاشته شده است.
 هاي توصيفي پژوهشیافته-1جدول 

 درصد فراواني هاگروه شناختيهای جمعيتویژگي 

 

 ب ش کیفی تحقیق
 جنسیت

 14/57 9 مرد

 ۸6/42 7 زن

 

 تحصیالتسطح 

 71/۸5 13 دکتر 

 29/14 3 کارشناسی ارشد

 

 

 

 ب ش کمی تحقیق

 جنسیت
 5/62 225 مرد

 5/37 135 زن

 

 رده سنی

 ۸/15 57 سال 35زیر 

 7/51 1۸6 سال 36-45

 2/24 ۸7 سال 46-55

 ۸/3 30 سال 55باال  
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 در و هاا آن از هار یاک   باه  مرباوط  هاا  مؤلفه و شدهاست را  کدها  کیفی ب ش در

ها  مدیریت منابع انسانی سابز در وزارت ورزش و جواناان   شناسایی و اعتباریابی شاخص

ای   گرفته تالیل صورت و تازیه از پس که ا گونهشد. به خواهد جمهور  اسالمی ایران

 در گااب  پاسخ داده شود. ن ستی  شدهمطرح فرعی و اصلی سؤاالت به تا امکان وجود دارد

 .(Danaeifar et al, 2019)اسات  کدبند  بااز  انااببا رویکرد گلیزر( ا  )زمینه ۀنظری ساخت

شود. در کدبند  اولیه محقق بار اسااس واحاد    در ای  مرحله تماب احالعات کدبند  می

کدبند  به هر واحد موردنظر یک کد )مفهوب، نااب، برچساب( الصاار کارد. مفااهیم یاا       

ها  عمدۀ بعد  و نیز اجزا  اصلی   بنا  مقولهآمده در ای  مرحله، سندستکدها  به

هاا  حال که کلیاۀ داده . (Mohammadpour,1393)ا  در حال ظهور را شکل داد نظریۀ زمینه

کدبند  شده و کدها یا مفاهیم اولیۀ متعدد  ساخته شدند، مرحلۀ دوب کدبناد  بااز آغااز    

اهیمی کاه تولیاد کارده اسات     شد. محقق در ای  مرحله با متون خاب کار ندارد بلکه باا مفا  

نیاز مرساوب اسات    « متمرکاز »سروکار دارد. هدف ای  مرحله از کدبند  باز که به کدبند  

، نحاوۀ کدبناد  ساطح اول    3ها  عمده اسات. در جادول شاماره    تولید و است را  مقوله

هاا   یاابی شااخص  )اولیه( و سطح دوب )متمرکز( با عنوان درک معنا  شناساایی و اعتباار  

 آمده است. ت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهور  اسالمی ایرانمدیری

 کد اوليه نشانگر
کدبندی 

 محوری

کدبندی 

 اصلي

P2,p4,p8 
هااا  در  اهااداف محاایط زیسااتی سااازمان در آگهاای

 است دامی

ها  آگهی

 است دامی

مدیریت منابع 

 انساني سبز

P4.p12 
 داب و بررساای سااالمت جساامانی داوحلبااان در اساات 

 کارگیر  آنان در مشاغل مدنظربه

P3.p13 
بررساای، سااالمت رواناای داوحلبااان در اساات داب و    

 کارگیر  آنان در مشاغل مدنظربه

P3,p16 
هاا   در اولویت است داب افراد  کاه دارا  گواهیناماه  

 محیط زیستی

P3,p8,p9 
هاا،  ها  است دامی ای  ساازمان در ساایت  در  آگهی

 الکترونیکیها  رسانه
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 کد اوليه نشانگر
کدبندی 

 محوری

کدبندی 

 اصلي

P8,p9,p11 
صاورت  هایی است دامی ای  سازمان بهبرگزار  آزمون

 مااز 
 

 

P10,p1 
صاورت  مراحل تشکیل پروندۀ داوحلباان اسات داب باه   

 الکترونیکی

شرایط محیط 

زیستی آزمون 

 است دامی

P2,p7,p9 
انااب مصااحبه از داوحلباان اسات دامی ایا  ساازمان      

 یا تلفنیصورت الکترونیکی، مااز  به

P13 

ارزیابی ساطح احالعاات داوحلباان اسات دامی ایا       

سازمان از موضوعات محیط زیساتی، در مصااحبه از   

 محیطیها  زیستها و پرسیده شدن پرسشآن

P5,p9 
ها  است دامی از حریاق  ها و اعالب قبولیرسانیاحالع

 ها  الکترونیکیسامانه

P7, P9 
ایا  ساازمان، داشات     ازجمله شارایط احاراز مشااغل    

 گانۀ کامپیوترمهارت هفت

شرح وظایف 

آموزش موضوعات 

 زیستی محیط
 

P1,P20 
جاویی در  در  موضوعات محیط زیستی مانناد صارفه  

 برر، آب، گاز، کاغذ و ... در شرح وظایف کارکنان

P3,p9 
-آگاه بودن کارکنان ای  سازمان از اهداف و مسائولیت 

 محیطی خودها  زیست

P8,p12 
محیطای  در اولویت بودن آماوزش موضاوعات زیسات   

 جزئی

P10,p14 

محیطای  ها  تئور  و عملی حف  زیستارائۀ آموزش

 به کارکنان

مدیریت پساماند و   -بهداشت -ور  انرا )مانند بهره

ایااد، نگهدار ، حفاظات و عادب آالینادگی    -بازیافت

 زیست(محیط

P2, P20 
-ها  رایاناه ارتقا  مهارت منظورهایی بهارائه، آموزش

 ا  کارکنان

P13,p14 
در دسااترس قاارار دادن کلیااۀ مطالااب آموزشاای حفاا  

 صورت الکترونیکی برا  کارکنانزیست بهمحیط
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 کد اوليه نشانگر
کدبندی 

 محوری

کدبندی 

 اصلي

P1, P4 
تأکید مسئوالن و مدیران ای  سازمان در گفتار و رفتاار  

 خود بر اقدامات محیط زیستی

ساز  و فرهن 

تشویق اقدامات 

 زیستمحیط

P10, P13 
هاا و  تشویق کارکنان ای  سازمان بر  شرکت در دوره

 ها  محیط زیستیهمایش

P7,P10 

هاا  محایط زیساتی    امکان حضور کارکنان در فعالیت

ساز  محایط و ...(  ها، پاکها، راهپیمایی)مانند همایش

 در ساعات ادار 

P1,p16 

زیست، تاهیازات و  انااب اقدامات مناسب حف  محیط

ات مناسب )مانند: رایانه، اسکنر، شبکۀ اتوماسیون خدم

 و...( در اختیار کارکنان

P1,p9 

منظاور تشاویق کارکناان باه اناااب      در ای  سازمان باه 

ها  م تلف باه کارکناان   اقدامات محیط زیستی پاداش

 شودداده می

در  -مرخصی تشویقی-ماد -ها  نقد )مانند پاداش

 و ...(تشویق کالمی -در پروندۀ خدمتی

P7,p16 
هاا  محایط   ها  شرکت کارکنان در دورهدادن گواهی

 زیستی در ارتقا  شغلی کارکنان

P4,p6,p12 

انااب، اصالحات ساختمانی و مهندسای مناساب بارا     

 زیستانااب اقدامات محیط

هاا  ها  دوجداره، چراغ)مانند استفاده از نورگیر، پناره

و گرمایشای   و شیرآالت هوشامند، سیساتم سرمایشای   

 مصرف(کم

P10, P24 
منظور کاهش آلودگی هاوا، کارکناان   تشویق عمومی به

 ونقلای  سازمان برا  استفاده از حمل

P2,p9 

ونقال مناساب   تشویق کارکنان بارا  اساتفاده از حمال   

زیساات، واب خریااد دوچرخااه و  باارا  حفاا  محاایط 

 خودروهایی با آلودگی کمتر و ...

P2,p14 
-روز هاوا  پااک  -کار )مانند روز درختنمادساز  

 روز خانواده و ...(



            1401 تابستان، 47، سال دوازدهم، شمارۀ ا  دانش راهبرد رشتهفصلنامه علمی مطالعات بی 

 

 کد اوليه نشانگر
کدبندی 

 محوری

کدبندی 

 اصلي

P2,p14.p15 صورت آنالی  و مااز برگزار  جلسات به 

P7,p15 
عناااوان تشاااکیل و فعالیااات واحاااد  )دفتااار ( باااه

 زیست و توسعۀ پایدارمحیط

P4,p9.p14 
-ها  محیط زیستی ارائه میتقدیر از کارکنانی که ایده

 دهند

P6,p8,p13 
محیطی کارکنان توسط مدیران بازخورد اقدامات زیست

 عالی

ها  ارتقا  آگاهی

 محیطیزیست

P19,P17 

هاا  کارکناان در خصاوص    آموزش و ارتقا  آگااهی 

موضاااوعات محااایط زیساااتی، از تاااابلو اعالناااات،  

 ها و ...ها  رایانهشاتاسکری 

P14,p15 
یی در جاو ها  صارفه آگاهی کارکنان از فرآیندها و راه

 اقالب ادار ، برر، آب، گاز و ...

P3,p7,p13 

انااب اقدامات مناسب بارا  ارتقاا  آگااهی کارکناان     

هاااا  هااا، کارگاااه  نساابت بااه برگاازار  هماااایش   

 محیطی و ...زیست

P8.P12 
ها  الزب در خصوص نحوۀ نگهدار  از اقاالب  آموزش

 و تاهیزات و آموزش به کارکنان

P4,12,P16 د )قسمت( ورزش و سالمت کارکنانوجود واح 

اقدامات و پیشی 

 ها  ورزشیگیر 

P2,P8,P16 اختصاص، ساعاتی برا  ورزش کارکنان 

P4,P7,P16 
فراهم اماک  و تاهیازات و وساایل الزب بارا  ورزش    

 کارکنان

P7,P18 کنندحور مستمر ورزش میتقدیر از کارکنانی که به 

P2,P15 
آزماون آماادگی جسامانی ساالیانه     تشویق، از کارکنان 

 شود و تشویق نفرات برتراخذ می

P1,P6,P13 
انااااب و پیگیاار  اقاادامات الزب باارا  بیمااۀ سااالمت  

اقدامات و  کارکنان

ها  پیشگیر 

 درمانی

P11,P14 صورت ساالنهانااب پایش سالمت کارکنان به 

P10,P16 
ان فراهم کاردن، امکاناات و اقادامات الزب بارا  درما     

 کارکنان
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 کد اوليه نشانگر
کدبندی 

 محوری

کدبندی 

 اصلي

P12 
منظاور کااار در  بینای و اجارا  اقادامات الزب باه    پایش 

 شرایط کرونایی

P19,P13 
هاا  محایط زیساتی    تعیی  و ابالغ اهداف و استراتژ 

 سازمان توسط مدیران ارشد

تدوی  

ها  شاخص

 زیستمحیط

P2,P7,P13 

هاا و اساتانداردها  محایط    تعیی  و ابالغ دستورالعمل

جدول توزیع تاهیازات مصارفی و غیار     زیستی )مانند

مصرفی، عمر قانونی اقالب و تاهیزات، نحاوۀ اساتفاده   

از اماک  و تاهیزات و وسایل، چگونگی عودت اقاالب  

 و...(

P2,P7,P11 

-هاا و ب شانامه  نامهتدوی  و در اختیار قرار دادن آیی 

ها  الزب برا  عدب تولید زباله، تفکیک زباله، مصارفه  

جویی در وسایل مصرفی مانند کاغذ  ، صرفهبهینۀ انرا

 و ... کارکنان

P1,P7,P10 

سااز  امااک  در برابار    منظاور مقااوب  اقدامات الزب باه 

ساوز  و پاایی    زلزله، پیشگیر  و مقابله با سیل، آتش

 آوردن سطح مصرف برر، گاز، آب

P2,P4,P14 
وجااود مرجعاای باارا  ارجاااع و دریافاات شااکایات   

 هاسیدگی به آنمحیطی و رزیست

P1,P8 

لیست کردن وظایف محیط زیستی )مانند گاواهی  چک

خاتمااۀ وقاات ادار  در هنگاااب تاارک خاادمت( باارا   

 کارکنان موجود

ارزیابی عملکرد 

 زیستمحیط

P2,P11 
اخذ و بررسی، بیالن اقدامات محایط زیساتی کارکناان    

 در پایان هر ماه

P9,P13 
ستی کارکناان )مانناد   نظارت الزب بر اقدامات محیط زی

 گواهی خاتمۀ وقت ادار  در هنگاب ترک خدمت(

P8.P12 
کارهاایی بارا  جباران خسارات محایط      بینای راه پیش

 زیستی برا  کارکنان

 

 



            1401 تابستان، 47، سال دوازدهم، شمارۀ ا  دانش راهبرد رشتهفصلنامه علمی مطالعات بی 

 

 مدل برگرفته از قسمت کیفی به شرح زیر است:

 
 ان: مدل مدیریت منابع انساني سبز در سازمان جوانان و ورزش جمهوري اسالمي ایر1شکل 

 

هاا  کیفای نشاان داد کاه تادوی  مادل       وتحلیل مصااحبه آمده از تازیهدستنتایج به

کاد   53مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان جمهور  اسالمی ایران از 

مقوله محور  تشکیل شده است. در اداماه در ب اش    9باز تشکیل شده است و همچنی  

هاا  عاملی تأیید  مرتبط باه رابطاۀ عامال یاا عامال     کمی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل 

گیرد. در ایا   پذیر( مورد سناش قرار میها )متغیرها  مشاهده)متغیرها  پنهان( با گویه

گیرد. ایا  ناوع مادل    ا  بی  متغیرها  پنهان مورد بررسی قرار نمیگونه رابطهروش هیچ

گیار     پنهاان درسات انادازه   گیر  صرفاً برا  احمینان از آن اسات کاه متغیرهاا   اندازه

هاا  اصالی و چارخش    اند. برا  انااب تحلیل عاملی اکتشافی از روش تحلیل مؤلفهشده

توان رابطاۀ  واریماکس استفاده شده استا همچنی  در تحلیل عاملی تأیید  مرتبۀ اول می

د بارا  تأییا   .یک عامل با چند گویه یا چند عامل با چند گویه را مورد بررسای قارار داد  

ها  پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییاد   نامهشده پرسشعوامل و فاکتورها  است را 
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هاا  ارزیاابی متغیرهاا     افزار آموس استفاده شاد. یکای از روش  )مرتبۀ اول( بر پایۀ نرب

گیر  سازنده یا ترکیبی استفاده از تحلیل آمار  در ساطح متغیرهاا    پنهان در مدل اندازه

شاود ایا    . در ایناا سؤالی که مطارح مای  (2014 1سکینر، ادواردز و کوربت،)اپذیر است مشاهده

پذیرها سهمی در متغیر پنهان تشکیل شده داشاته و معناا    است که آیا هرکداب از مشاهده

هااا  کنند؟ در ای  روش دو رابطه وجود داردا معناادار  وزن مفهوب موردنظر را منتقل می

تواند بارا  ایاااد   میپذیر در ایناا هدف بررسی ای  مورد است که آیا ای  متغیر مشاهده

متغیر پنهان تشکیل شونده مرتبط یا نامرتبط باشد؟ برا  پاسخ باه ایا  ساؤال معناادار      

 .(Hansler et al, 2009)گیرد دهنده در خور توجه قرار میها  تشکیلمعرف
 

 و آزمون کرویت بارتلت KMOشاخص 

 ۸56/0برابر با ( KMO)اولکی  -مایر -رزدهد مقدار شاخص کای، نشان می9-4جدول 

ها  که توسط هار عامال   ی  شاخص کافی بودن یا نبودن آیتماست. ا 70/0تر از و بزرگ

ساتا  ادهدا همچنی  نتیاۀ آزمون کرویت بارتلات معناادار   شود را نشان میبینی میپیش

  اندازۀ کافی همبستگی باال دارناد تاا پایاۀ منطقای بارا     ای  بدان معنا است که متغیرها به

ه اجارا   کا توان نتیاه گرفت عاملی فراهم آورندا بنابرای  بر پایۀ هر دو مالک میتحلیل 

 تحلیل عاملی در گروه نمونۀ موردمطالعه قابل توجیه است.

 

 هاناخت امکان تحليل عاملي بر روي دادهش -3جدول 
KMO معناداری کرویت 

856/0 583/8453 001/0 

 

 هاي اصليماتریس عاملي تحليل مؤلفه

هاا  اساسای باا چارخش     ( آماده اسات تحلیال مؤلفاه    3گونه که در جدول )نهما

عامل مدل مدیریت مناابع انساانی    9واریماکس انااب پذیرفت تا ساختار زیربنایی برا  

                                        
1 Skinner,  Edwards & Corbett 
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گونه که در سبز در سازمان جوانان و ورزش جمهور  اسالمی ایران بررسی شود. همان

ها  سؤال است که همۀ سؤال 6مل ( آمده است، عامل اول شا4جدول ماتریس عاملی )

قارار داشات    690/0تا  512/0ای  عامل از بارها  معنادار برخوردار بودند که در دامنۀ 

ساؤال   4ها  است دامی نامید. عامل دوب شاامل  توان شاخص آگهیکه عامل اول را می

امناۀ  بود که تمامی ای  سؤاالت ای  عامل نیز از بار معناایی برخاوردار بودناد کاه در د    

قرار داشت. ای  عامل شاخص شرایط محیط زیستی آزمون است دامی  670/0تا  664/0

سؤال بود که تمامی ای  سؤاالت ایا  عامال نیاز از باار      6نامیده شد. عامل سوب شامل 

قرار داشت. ایا  عامال شااخص     6۸7/0تا  576/0معنایی برخوردار بودند که در دامنۀ 

سؤال  12زیستی نامیده شد. عامل چهارب شامل شرح وظایف آموزش موضوعات محیط 

بود که تمامی ای  سؤاالت ای  عامل نیز از بار معناایی برخاوردار بودناد کاه در دامناۀ      

زیسات  ساز  و تشویق اقدامات محایط قرار داشت. ای  عامل فرهن  69۸/0تا  519/0

نیاز از باار    سؤال بود که تمامی ای  سؤاالت ای  عامال  5نامیده شد. عامل پنام شامل 

قرار داشات. ایا  عامال ارتقاا       902/0تا  ۸46/0معنایی برخوردار بودند که در دامنۀ 

ساؤال باود کاه تماامی ایا        5محیطی نامیده شد. عامل ششم شامل ها  زیستآگاهی

قارار   ۸2۸/0تا  796/0سؤاالت ای  عامل نیز از بار معنایی برخوردار بودند که در دامنۀ 

 4ها  ورزشی نامیاده شاد. عامال هفاتم شاامل      دامات و پیشگیر داشتا ای  عامل اق

که تمامی ای  سؤاالت ای  عامل نیز از بار معناایی برخاوردار بودناد کاه در      سؤال بود

هاا  درماانی نامیاده    قرار داشت. ای  عامل اقدامات و پیشگیر  ۸51/0تا  671/0دامنۀ 

ل از بار معنایی برخوردار بودند سؤال بود که سؤاالت ای  عام 5شد. عامل هشتم شامل 

زیسات  ها  محایط قرار داشت. ای  عامل تدوی  شاخص 917/0تا  5۸3/0که در دامنۀ 

سؤال بودا که سؤاالت ای  عامل از باار معناایی    4نامیده شد. درنهایت عامل نهم شامل 

د قرار داشت. ای  عامل ارزیاابی عملکار   ۸۸۸/0تا  72۸/0برخوردار بودند که در دامنۀ 

 زیست نامیده شد.محیط
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بار عاملي براي عوامل چرخيده شده مدل مدیریت منابع انساني سبز در وزارت جوانان و -4جدول 

 ورزش

 هاآیتم متغيرها
 بار عاملي 

 9عامل  8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل 3عامل 2عامل  1عامل

هی
آگ

می
دا
ت 
اس
  
ها

 

 570/0 1سؤال 

 

 

 6۸7/0 2سؤال 

 690/0 3سؤال 

 6۸3/0 4سؤال 

 5۸3/0 5سؤال 

 542/0 6سؤال 

 512/0 7سؤال 

ن 
مو
آز
ی 
ست
 زی
ط
حی
ط م
رای
ش

می
دا
ت 
اس

 

 ۸سؤال 

 

675/0 

 6۸9/0 9سؤال 

 690/0 10سؤال 

 664/0 11سؤال 

تی
یس
 ز
ط
حی
ت م

عا
ضو
مو
ش 
وز
 آم
ف
ظای
 و
رح
ش

 

 12سؤال 

 

576/0 

 

  

 644/0 13سؤال 

 6۸5/0 14سؤال 

 656/0 15سؤال 

 6۸7/0 16سؤال 

 623/0 17سؤال 

 
رهن
ف

یق
شو
و ت
  
از
س

 

ط
حی
ت م

اما
قد
ا

ت
یس
ز

 

 1۸سؤال 

 

652/0 

 69۸/0 19سؤال 

 601/0 20سؤال 



            1401 تابستان، 47، سال دوازدهم، شمارۀ ا  دانش راهبرد رشتهفصلنامه علمی مطالعات بی 

 

 هاآیتم متغيرها
 بار عاملي 

 9عامل  8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل 3عامل 2عامل  1عامل

 519/0 21سؤال 

 54۸/0 22سؤال 

 479/0 23سؤال 

 4۸9/0 24سؤال 

 659/0 25ل سؤا

 637/0 26سؤال 

 5۸9/0 27سؤال 

 671/0 2۸سؤال 

 690/0 29سؤال 

 633/0 30سؤال 

هی
گا
  آ
تقا
ار

ت
یس
 ز
 
ها

طی
حی
م

 

 31سؤال 

 

۸97/0 

 ۸91/0 32سؤال 

 902/0 33سؤال 

 ۸67/0 34سؤال 

 ۸46/0 35سؤال 

 
یر
شگ
 پی
 و
ت
اما
قد
ا

شی
رز
 و
 
ها

 

 36ؤال س

 

۸14/0 

 

 ۸2۸/0 37سؤال 

 ۸00/0 3۸سؤال 

 ۸14/0 39سؤال 

 40سؤال 

796/0 
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 هاآیتم متغيرها
 بار عاملي 

 9عامل  8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل 3عامل 2عامل  1عامل

 
یر
شگ
 پی
 و
ت
اما
قد
ا

نی
رما
  د
ها

 

 41سؤال 

 

731/0 

 

 ۸51/0 42سؤال 

 671/0 43سؤال 

 673/0 44سؤال 

ص
اخ
 ش
ی 
دو
ت

ط
حی
  م
ها

ت
یس
ز

 

 45سؤال 

 

917/0 
 

 5۸3/0 46سؤال 

 ۸7۸/0 47سؤال 

 ۸43/0 4۸سؤال 

 ۸31/0 49سؤال 

ط
حی
د م
کر
مل
 ع
بی
زیا
ار

ت
یس
ز

 

 50سؤال 

 

888/0 

 831/0 51سؤال 

 774/0 52سؤال 

 53سؤال 
72۸/0 

 

 
 ریزهشده با استفاده از نمودار سنگهاي استخراجعامل-1نمودار 
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شاده  ها  است را عامل آن xز که در محور ریشده در نمودار سن بر اساس نتایج حاصل

دسات آوردناد    اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را بهعامل توانسته 9قرار دارند 

 که بر همی  اساس با استفاده از خط مرجع همۀ عوامل با معنا و مفهوب هستند.

 

 تحليل عاملي تأیيدي

 متغیار  و متغیر پنهان )ساازه(  یک میان بطهرا شدت میزان که است عدد  مقدار عاملی بار

 عااملی  بار هرچه مقدار کند.می مش ص مسیر تحلیل فرآیند حی را مربوط )شاخص( آشکار

 آن تبیی  در سهم بیشتر  شاخص باشد،آن بیشتر مش ص سازه یک با رابطه در شاخص یک

د ضاعیف اسات و از آن   باشا  3/0. اگر بار عاملی کمتار  (Davari et al, 2016) کندمی ایفا سازه

باشاد   6/0تار از  قابل قبول اسات و اگار بازرگ    6/0تا  3/0شود. بار عاملی بی  نظر میصرف

 شودمی مشاهده شدهمدل ارائه در که گونه. همان(52 :2014 1)کلینی و همکااران، بسیار مطلوب است 

 .( است4/0) از بیشتر هاپرسش بارها  عاملی ضرایب اعداد تمامی پژوهش، مدل در

 
 یت منابع انساني سبز در سازمان جوانان و ورزش جمهوري اسالمي ایرانمدل کمي مدیر-2شکل 

                                        
1 Kelini et al 
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هاي ارزیابي کليت مدل مدیریت منابع انساني سبز در سازمان جوانان و ورزش شاخص -5جدول 

 جمهوري اسالمي ایران
 برازش قابل قبول مدل نهایي اختصار نام شاخص هاشاخص

هااااا  شاااااخص

 زشبرا

 90/0تر از بزرگ GFI 949/0 نیکویی برازش

 90/0تر از بزرگ AGFI 917/0 شدهنیکویی برازش اصالح

هااااا  شاااااخص

 برازش مطلق

 90/0تر از بزرگ NFI 920/0 برازش هناار شده

 90/0تر از بزرگ CFI 964/0 برازش تطبیقی

 90/0تر از بزرگ RFI 904/0 برازش نسبی

 90/0تر از بزرگ IFI 965/0 برازش افزایشی

 50/0تر از بزرگ PNFI 637/0 برازش مقتصد هناار شده

هااااا  شاااااخص

 برازش مقتصد

 10/0کمتر از  RMSEA 045/0 ریشۀ میانگی  مربعات خطا  برآورد

 3تا  1مقدار بی   CMIN/df 714/1 اسکوئر به درجه آزاد نسبت کا 

  باا توجاه باه دامناۀ مطلاوب ایا        ها  ارزیابی کلیت مدل معادلۀ سااختار شاخص

هاا   شاده توساط داده  ها درماموع بیانگر ای  است کاه مادل مفارود تادوی     شاخص

ها به مادل برقارار اسات و همگای     دیگر برازش دادهعبارتشوندا بهپژوهش حمایت می

اسکوئر به درجاه آزاد  داللات بار مطلوبیات مادل      ها جزء شاخص نسبت کا شاخص

 نی سبز در سازمان جوانان و ورزش جمهور  اسالمی ایران دارند.مدیریت منابع انسا

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

مدیریت منابع انسانی سبز رویکرد  است که با هدف افزایش آگاهی گيري: نتيجه .الف

هاا و  کاارگیر  شایوه  محیطی و نیز با بهها نسبت به مسایل زیستکارکنان، تعهد و تعلق آن

ها و همچنی  ایااد فضاا   ور ، کاهش هزینهواند باعث افزایش بهرهتها  سبز میسیاست

مادیریت   .(Agrawal and Sharma, 2015)بهتر  برا  مشاارکت کارکناان در ساازمان شاود     

ها را در پیشبرد و کسب اهاداف  تواند سازمانعنوان ابزار قدرتمند میمنابع انسانی سبز به

انسانی سبز استفادۀ صحیح و مناسب از سارمایۀ  خود یار  رساندا درواقع مدیریت منابع 

هااا  سااازمان نساابت بااه مسااایل انسااانی را باارا  بهبااود و ارتقااا  اقاادامات و فعالیاات
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شاودا  محیطی، درست مصرف کردن منابع، اسراف نکردن منابع و غیاره سابب مای   زیست

روز پاذیرش  بنابرای  سبز شدن منابع انسانی با ایااد تصویر ذهنی مثبت از سازمان روزبه

حور که مشاهده شد پژوهش حاضر باا  دهد. همانو مشروعیت اجتماعی آن را افزایش می

 .هدف حراحی مدل مدیریت منابع انسانی سابز در وزارت ورزش و جواناان اناااب شاد    

یکی از موارد  که در رابطه منابع انسانی سبز شناسایی شد احاراز مشااغل اسات. شارح     

ها برا  یاک عناوان شاغلی اسات.     ها و مسئولیتفعالیت شغل شامل فهرستی از وظایف،

ها، امکان ارزیاابی عملکارد فارد در    ها و مسئولیتوجود ای  فهرست از وظایف، فعالیت

کناد. شارح شاغل شاامل عناوان شاغل، شارح م تصار  از وظاایف،          شغل را فراهم می

هاا  مسئولیتها و شرایط احراز شغل است. در شرح شغل، وظایف، ها و مسئولیتفعالیت

کاه متصاد  شاغل چاه      شاود  حور خالصه در  و توضیح داده مای و شرایط کلی کار به

 وظایفی را چگونه و در چه شرایطی انااب دهد.

شود که فرمت کلی شرح شاغل در ساازمان یکساان باشاد و     پیشنهاد می پيشنهاد: .ب

دیریت مناابع انساانی   احراز مشاغل در م .تر فراهم کندگیر  عادالنهزمینه را برا  تصمیم

ها  پژوهش حاضر نشان داد داشت  ساالمت  ها  مش صی است. یافتهسبز دارا  ویژگی

رو در زماان انت ااب   هاا اساتا ازایا    جسمانی و روانی کارکنان یکای از ایا  مشا ص   

کارمندان و افراد باید به ای  مورد توجه کامل شاودا همچنای  داشات  مادارک تحصایلی      

ی نیز دیگر مورد  است که باید به آن توجه شاود. داشات  مهاارت    مرتبط با علوب ورزش

و س  مناسب از دیگر موارد  است که باید مورد توجه باشاد و   (ICDL)گانۀ رایانه هفت

برا  کارمندان  ICDLها  ها  توانمند  در مهارتشود که دورهدر ای  رابطه پیشنهاد می

دیگر در مادیریت مناابع انساانی سابز، شارح      و منابع انسانی وزارت برگزار کنند. عاملی 

محیطی را ارائاه کنناد و   باید بیالن اقدامات زیستوظایف است که بر ای  اساس کارکنان 

ها  محیط زیستی را اجرایی کرده و نظارت کاافی بار ایا  اقادامات     مدیران دستورالعمل

رهاا  مادیریت   ها  است دامی بود که باا توجاه باه معیا   داشته باشند. عامل بعد  آگهی

صورت الکترونیکی باشد تا منابع زیاد  صارف  سبز  که در دنیا وجود دارد بهتر است به
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هاا   نشود. در ای  رابطه در  حق تقادب جاذب و اسات داب باا افاراد دارا  شایساتگی      

گونه که افراد  که است داب شوند که نگرش مثبتی باه مادیریت   محیطی باشدا ای زیست

هاا  مادیریت سابز را داشاته باشاند و      از آن توانایی اجرایی پروتکل ترسبز داشته و مهم

ها  الزب را دیده و یاا تواناایی   شود اولویت بر جذب افراد  باشد که آموزشپیشنهاد می

( بیان کردناد کاه اساتراتژ     2012) 1اجرا  آن را داشته باشند. در ای  رابطه چ  و چان 

هاایی کاه   که افراد زیرماموعه توانایی اناااب فرماان  سازمان باید بر ای  پایه استوار باشد 

بتواند مدیریت سبز را از قالب شعار به عمل دربیاورند را داشته باشاند و یکای از اصاول    

رو ای  مطالب باا  کارگیر  کارمندان توانایی اجرا  مدیرت سبز باشدا ازای است داب و به

ر  که در بحث است داب افاراد  ( همسو بوده است. جنبۀ دیگ2012مطالعۀ چ  و چان  )

هاا   توانناد هادف  وجود دارد فراخوان و دریافت مادارک از داوحلباانی اسات کاه مای     

محیطی سازمان را اجرایی کنند که البته ای  موارد هم در راستایی تحقاق مادیریت   زیست

 هاا ها  الکترونیکی انااب گیرد و از کاغذباز  و هادر رفات  آن  سبز باید از حریق سامانه

محیطی بر آزماون اسات دامی   شود که شرایط زیستجلوگیر  شود. درنهایت پیشنهاد می

ها  کارکنان بود کاه در ایا  راساتا برگازار      حاکم باشد. عامل مهم دیگر ارتقا  آگاهی

ها  محیط زیستی کارکنان یکی از ماوارد   منظور باال بردن آگاهیها  آموزشی بهکالس

ها  منظور باال بردن آگاهیها  آموزشی عملی بهشد. کالستواند ثمرب ش بااست که می

محیطی کارکان مفید واقع خواهد شاد. در  ها  زیستفناور  برا  بهبود و ارتقا  آگاهی

هاا  تأسیسااتی و مهندسای، بهداشاتی و درماانی کارکناان       ای  راستا برا  ارتقا  آگاهی

ای  منظاور بهتار اسات وزارت اناه از      وزارت انه نیز باید اقدامات مناسبی انااب دهد و به

کنناد اساتفاده کناد و همچنای  از وساایل      تأسیسات مدرن که انرا  کمتر  مصرف مای 

کنند و همچنی  بر رو  گرمایشی و سرمایشی استاندار  که هم انرا  کمتر  مصرف می

و گیرناد. شااید در نگااه اول هزیناۀ ایا  وساایل        سالمتی افراد اثرات بهتر  دارند بهره

تأسیسات باال باشدا اما در درازمدت بدون شک بازگشت سرمایه و هزینه صورت خواهد 

                                        
1 Chen, & Chang 
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تر از آن بحث سالمت افراد است که در ایا  شارایط محقاق خواهاد شاد.      گرفت و مهم

مسئوالن برا  برقرار  مدیریت سبز در وزارت ورزش و جوانان باید نگاهی به اقادامات  

محیطی داشته باشند. پیشانهاد محقاق آن   ها  زیستیتترغیبی و تشویقی برا  انااب فعال

هاا   کنناد تشاویق  ها  مربوط شارکت مای  است که برا  کارمندانی که هرساله در دوره

هاا  کاار یاا مرخصای باه آن    مثاال مزایاایی مانناد اضاافه    عنوانمناسبی در نظر بگیرند و به

ه عمال آورناد و حتای    اختصاص دهندا همچنی  در پایان سال نیز از ای  افراد تقادیر با  

سااز  اسات در   ها یاد شود. عامل بسیار مؤثر دیگر فرهن عنوان کارمندان نمونه از آنبه

شود مسئوالن بسترهایی را فراهم کنند که کارکنان امکان حضاور در  ای  رابطه پیشنهاد می

سااز  محایط و ... در   هاا، پااک  هاا، راهپیماایی  محیطی مانند هماایش ها  زیستفعالیت

اعات ادار  داشته باشند که از ای  حرر هم بتوانناد بارا  اجرایای کاردن آن تبلیغاات      س

مؤثر  انااب دهندا همچنی  نمادساز  )مانند روز درخت کاار ، روز هاوا  پااک، روز    

-سااز  مای  منظور فرهنا  خانواده و ...( در وزارت انه یکی دیگر از موارد  است که به

صاورت  محیطای باه  ها  زیستا تدوی  ابعاد و شاخصهتواند صورت بگیرد. در سازمان

جد  صورت گیرد تاا مادیریت سابز در ساازمان اجارا  شاود. در ایا  راساتا تادوی           

ها  الزب برا  کارکنان در سامانه و ساایت وزارت ورزش یکای از   ها و ب شنامهنامهآیی 

کننادا همچنای     ها عمال نامهموارد  است که باید صورت گیرد تا کارکنان حبق ای  آیی 

سوز  و یا تادوی   ساز  اماک  در برابر زلزله، سیل، آتشنامه در مورد مقاوبتدوی  آیی 

ها  الزب برا  استفادۀ مناسب و صحیح از وسایل و تاهیزات و در ها و ب شنامهنامهآیی 

اختیار کارکنان ضرور  است و باید تدوی  و تصویب شود. ارزیابی عملکرد کارکناان در  

محیطی مانند عدب تولیاد زبالاه، صارفه جاویی، درخات کاار ، مادیریت        سایل زیستم

صورت جاد  محیطی یکی دیگر یکی دیگر از موارد  است که بهپسماند، اقدامات زیست

از سو  مسئوالن پیگیر  شود چون ایا  ماوارد بساترها  الزب بارا  مادیریت سابز را       

نات و تسهیالت برا  ورزش و ساالمت  اجرایی خواهد کرد. عامل بسیار مهم دیگر، امکا

تاوان باه   ها فراوانی وجود داردا ازجمله ای  موارد مای کارکنان بودا در ای  زمینه پیشنهاد
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تعیی  ساعاتی در صابح و بعادازظهر بارا  ورزش کارکناان در وزارت اناه اشااره کاردا        

کارکناان نیاز   پیمایی در هر ماه برا  همچنی  در نظر گرفت  حداقل یک نوبت برنامۀ کوه

دیگر مورد  بود که باید در تقویم کار  وزارت انه قرار گیرد. فاراهم کاردن امکاناات و    

تاهیزات الزب برا  درمان کارکنان ازجمله موارد ضرور  است که باید به آن توجه شود 

آورد که امکانات درماانی  چون تعداد باال  کارکنان وزارت ورزش ای  الزاب را فراهم می

در وزارت ورزش و جوان موجود باشاد کاه در صاورت لازوب کارکناان از ایا        مناسبی 

امکانات بهره الزب را بگیرند. آخری  عاملی که در پژوهش حاضار شناساایی شاد اعماال     

ها  مرباوط باه   محیطی بود. در ای  رابطه نظارت و کنترلزیست( نظم و انضباط)قوانی  

هاا و  هاا، رایاناه  هاا و تلویزیاون  ی چاراغ محیطی )چاپ، خاموشمسایل و اقدامات زیست

تاهیزات مرتبط با آن، سیستم سرمایشی و گرمایشی و ...( ازجمله موارد مهمی است کاه  

صورت منظم پیگیر  شود. برخورد با افراد  کاه مساایل   باید به آن توجه ویژه شود و به

رد تاا کارکناان   دهناد بایاد اناااب گیا    محیطی و اقدامات مرتبط با آن را انااب نمیزیست

ها گرفته شود که در ای  انگار صورت منظم انااب دهند و جلو  سهلوظایف خود را به

محیطای و  رابطه پیشنهاد محقق، تشکیل مرجعی برا  ارجااع دریافات شاکایات زیسات    

 ها است.رسیدگی به آن

در  تواندتوجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به مقولۀ مدیریت منابع انسانی سبز می

سااز   توان گفات پیااده  بهبود سازمان و پایدار  هرچه بیشتر آن کمک کند. درنهایت می

ا  تواند با انگیزه دادن به کاارگران باا ترجیحاات حرفاه    محیطی میاستانداردها  زیست

هااایی کاه بااه دنبااال دسااتیابی بااه  اجتمااعی تسااهیل شااود. کارکنااانی کاه باارا  شاارکت  

کنند احتمال بیشتر  دارد که نگارش  یست هستند کار میزاستانداردها  مربوط به محیط

حور فعال در مشااغل خاود و حفا  سارمایۀ     مثبت نسبت به شغل خود داشته باشند و به

  شرکت تالش کنند.
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