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مقدمه :تحقیقات نشان داده است که مدیریت منابع انساني و انفورماتیک سالمت سبز به عنوان ابزاري
قوي که هدایت عوامل انساني را به عهده دارد ،ميتواند به سازمانها کمک شایاني نماید .بر همین
اساس پژوهش حاضر با هدف مدیریت الكترونیک منابع انساني و انفورماتیک سالمت در سازمان هاي
ورزشي انجام گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر توصیفي همبستگي بود .جامعۀ آماري را تمام کارکنان وزارت ورزش و
جوانان ( 890نفر) تشكیل دادند که نمونۀ آماري براساس فرمول کوکران  268نفر و با استفاده از روش
نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شد .از پرسشنامههاي مدیریت الكترونیک منابع انساني وئرمانس و
همكاران ( ،)2007توانمندسازي منابع انساني سبز دیگالوار و همكاران ( ،)2013نقش شریک کسب و
کار منابع انساني کانر و همكاران ( ،)1996مدیریت منابع انساني سبز جابور ( )2011استفاده شد .از
معادالت ساختاري با رویكرد حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم افزار اسپياساس و اسمارت پي
الاس نسخۀ  3استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که مدیریت الكترونیک منابع انساني و انفورماتیک سالمت بر تحلیل و توصیف
سبز جایگاه شغلي و آموزش سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .در حالي که تاثیر
مدیریت الكترونیک منابع انساني بر ارزیابي عملكرد سبز ،استخدام سبز ،پاداشهاي سبز و انتخاب سبز
معنادار نبود.
نتیجه گیری :براساس یافتههاي تحقیق به مدیران سازمان هاي ورزشي پیشنهاد ميشود بسترهاي
تكنولوژیكي براي پیادهسازي مدیریت الكترونیكي منابع انساني و انفورماتیک سالمت را فراهم سازند.
کلمات کلیدی :مدیریت الكترونیک منابع انساني ،توانمندسازي منابع انساني سبز ،انفورماتیک
سالمت
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پریوش الماسی و همکاران

مقدمه
طي چند دهه اخیر پیشرفتهاي زیادي در فناوري اطالعات و به خصوص

مدیریت منابع انساني سبز ،بهبود عملكرد زیست محیطي پایدار سازمان

در حوزه بهداشت و درمان بوجود آمده و در نتیجه اشكال مختلفي از

است .در واقع در این تعریف بر همسوسازي فرایندها و فنهاي منابع

پرونده الكترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته و یا طراحي و پیاده سازي

انساني با ابعاد مختلف سازمان ،براي تحقق اهداف سبز در جهت توسعه

شدهاند هر چند که پیاده سازي پرونده الكترونیک سالمت داراي مزایاي

پایدار اشاره دارد .به طورکلي ،عمده تعاریف مدیریت منابع انساني سبز،

فراواني است ولي متاسفانه در بعضي از موارد ایجاد یک سیستم پرونده

دنبال شرح این موضوع هستند که چگونه کارکنان سازمان ،اهداف سبز

الكترونیک سالمت به نظر پیچیده و مشكل ميآید .ارزیابي آمادگي

و زیست محیطي را تحقق بخشند .انجام اقدامات مختلف توسط

سالمت الكترونیک ،بخشي از ارزیابي پیش از پیاده سازي است و

سازمانها در راستاي حفظ محیط زیست از جمله توجه به موضوع

ضرورتي اساسي است که در اولویت پیاده سازي به شمار ميرود.

مدیریت منابع انساني سبز در راستاي انجام مسئولیتهاي اجتماعي

ارزیابي آمادگي روشي است که توسط آن ،جنبههاي مختلف یک

سازمانهاست ( .)8رویكرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار

سازمان بررسي شده و آمادگي هر یک از اجزاي سازمان سنجیده مي

و به تبع آن ،پایداري سازماني نیز ،توأم با رویكردهاي اجتماعي و

گردد و بنابراین بهره گیري از این ارزیابي است که منجر به تصمیم

انگیزههاي اقتصادي ،سالمت و ایمني جامعه ،کارکنان و نیز نشر تصویر

گیري صحیح ميگردد ،و به دنبال آن شناسایي عوامل موثر و ملزومات

عمومي مطلوب سازمان در افق زماني بلندمدت است .به همین خاطر

چنین ارزیابي بسیار ضروري است ( .)1مفهوم سبز ،اصطالح جدیدي

سازمانها باید براي تحقق ایدئولوژي سبز و باور عمومي به ارزشهاي

در مدیریت سازمانهاست .امروزه از سازمانها و مدیران آنها انتظار

سبز ،مالحظات بسیاري را در عملكرد زیست محیطي و مدیریت زیست

ميرود تا در راستاي مسئولیت اجتماعي خود به سمت ایجاد سازمان

محیطي خود لحاظ نموده ( )9و زیر چتر ارزشهاي سبز اجتماعي با

سبز حرکت نمایند ( .)2سازمان سبز ،سازماني است که مأموریتها،

مدیریت سبز ،سازمان سبز را خلق نمایند .در واقع ،نیاز به تبعیت ابعاد

اهداف و وظایف خود را به نحوي محقق ميسازد تا هم افراد و سایر

نرم و سخت سازمان براي بسط و انعكاس بار ارزشي سبز است تا سهم

سازمانهاي موجود و هم نیازهاي آیندگان از منابع محدود مخدوش

سازمان را در مدیریت پایدار حفظ کند .امروزه سازمانها در محیطهایي

نشود .براي تبدیل شدن به سازمان سبز نیاز به مدیریت سبز است (.)3

که ملزم به پاسخگویي سبز هستند ،تالش ميکنند تا با انواع روشها و

مدیریت سبز به کارگیري مؤثر و کارآمد همه امكانات منابع مادي و

فنون سبز ،سهم بازار خود را افزایش داده و پاسخگویي خود را تقویت

انساني براي هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطي

نمایند و سازمانهاي عمومي نیز از این طریق تالش ميکنند تا از مزایاي

با هدف ایجاد مقبولیت اجتماعي و حفظ محیط زیست است ( .)4در

اعتماد و رضایت عمومي و نیز عدالت بین نسلي بهره گیرند و بر مقبولیت

حوزه مباحث مدیریت سبز ،اقدامات مدیریت منابع انساني ،تحت عنوان

و مشروعیت خود بیفزایند .مدیریت سبز براي تحقق و همگرایي ارزش-

مدیریت منابع انساني سبز به وجود آمده است (.)5

هاي سبز و طیف وسیعي از انگیزههاي اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي و

جابور ( ،)2سبز نمودن ابعاد عملكردي مدیریت منابع انساني نظیر :شرح

قانوني صرفاً با بهرهمندي از مدیریت منابع انساني سبز امكانپذیر است

شغل ،استخدام ،گزینش ،آموزش ،ارزیابي عملكرد و پاداشها را به

( .)3مدیریت منابع انساني سبز در کنار سایر شاخههاي مدیریت سبز

عنوان مدیریت منابع انساني سبز تعریف کرده است ( .)6از نظر هاسلید

1

(نظیر تولید سبز ،سرمایهگذاري سبز و بازاریابي سبز) محور بخش وسیع

و همكاران ( )7مدیریت منابع انساني سبز به آن دسته از اقدامات

و روبه رشدي از مطالعات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انساني شده

مدیریت منابع انساني اشاره دارد که برنامههاي مدیریت منابع انساني،

است .مدیریت منابع انساني سبز درواقع ،اساسيترین مؤلفه پایداري

فرایندها و فنهاي آن در نهایت به کاهش اثرات منفي و یا افزایش اثرات

سازماني است که موجب همگرایي و همافزایي وجوه مختلف مدیریت

مثبت زیست محیطي سازمان منجر ميشود و هدف نهایي اقدامات

سبز ميشود و براي اتخاذ رویكرد سبز ،جنبه امكانپذیري را تسهیل و

Huselid

1
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فراهم ميسازد تا صنعت سبز ،اقتصاد سبز و جامعه سبز را به سهم خود

نمونۀ آماري براساس فرمول کوکران  268نفر و با استفاده از روش

فراهم آورد ( .)10سازمان سبز سازماني است که مأموریتها ،اهداف و

نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شد.

وظایف خود را براساس حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع کمیاب

براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي زیر استفاده شد.

و محدود محیطي تعریف مينماید تا استفاده از آنها به طور بهینه

مدیریت الكترونیک منابع انساني :این پرسشنامه توسط وئرمانس و

صورت پذیرد ( .)8بین بخشهاي مختلف یک سازمان سبز ،مدیریت

همكاران ( )15طراحي شده است و شامل  4آیتم ميباشد .شرکت

منابع انساني سبز به عنوان ابزاري قوي که هدایت عوامل انساني را به

کنندگان از طریق لیكرت  5درجهاي از ( 5کامالً موافقم) تا ( 1کامالً

عهده دارد ،ميتواند به سازمانها کمک شایاني نماید .سازمانها در راه

مخالفم) به سواالت پاسخ خواهند داد .روایي این پرسشنامه توسط

تبدیل شدن به سازمان سبز ميتوانند از فعالیتهاي مدیریت منابع انساني

یوسلیزا و همكاران ( )14از طریق شاخص روایي همگرا بررسي و 0/52

براي تحریک کارکنان خود استفاده نمایند (.)11

گزارش کردند که حاکي از روایي همگراي مطلوب ميباشد .همچنین

در این راستا ،دیگالوار1و همكاران ( )12توانمندي کارکنان را به عنوان

پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب پایایي ترکیبي بررسي و 0/80

یكي از شاخصهاي عملكرد تولید سبز معرفي کردند .توانمندسازي

گزارش شد (.)14

وسیلهاي براي یک هدف است ،زیرا کارکنان را به انجام وظایف و

توانمندسازي منابع انساني سبز :این پرسشنامه توسط دیگالوار و همكاران

دستیابي به اهداف مشتاقتر ميسازد (()13طاریق2و همكاران.)2016 ،

( )12طراحي شده است و شامل  3آیتم ميباشد .شرکت کنندگان از

دیگالوار و همكاران ( )2013()12توانمندسازي کارکنان را به عنوان

طریق لیكرت  5درجهاي از ( 5کامالً موافقم) تا ( 1کامالً مخالفم) به

افزایش انگیزه و تعهد کارکنان توانمند به مشارکت و مداخله در

سواالت پاسخ خواهند داد .روایي این پرسشنامه توسط یوسلیزا و

اقدامات محیط زیست دوستانه تعریف ميکنند .وقتي کارکنان به منظور

همكاران ( )2017از طریق شاخص روایي همگرا بررسي و 0/75

پیگیري وظایف سبز در سازمانها توانمند شوند ،در این صورت مي-

گزارش کردند که حاکي از روایي همگراي مطلوب ميباشد .همچنین

تواند آن را توانمندسازي کارکنان سبز نامید که تحت چرخه وسیع منابع

پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب پایایي ترکیبي بررسي و 0/90

انساني سبز قرار ميگیرد ( .)13طارق و همكاران ( )2016پیشتر اظهار

گزارش شد (.)14

داشت که ایده سبز کردن منابع انساني با توانمندسازي کارکنان سبز

نقش شریک کسب و کار منابع انساني :این پرسشنامه توسط کانر و

اهمیت بیشتري کسب ميکند ،زیرا کارکنان مانند نورونها در عملكرد

همكاران ( )1996طراحي شده است و شامل  15سوال ميباشد .شرکت

مغز ،نقش مهمي را در یک سازمان ایفا ميکنند ( .)14در این راستا،

کنندگان از طریق لیكرت  5درجهاي از ( 5کامالً موافقم) تا ( 1کامالً

توانمندسازي سبز کارکنان بر اقدامات مدیریت منابع انساني تاثیر مثبت

مخالفم) به سواالت پاسخ خواهند داد .روایي این پرسشنامه توسط

معنادار دارد .در حالي که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر اقدامات

یوسلیزا و همكاران ( )2017از طریق شاخص روایي همگرا بررسي و

مدیریت سبز منابع انساني تاثیر معنادار نداشت .بنابراین هدف از پژوهش

 0/51گزارش کردند که حاکي از روایي همگراي مطلوب ميباشد.

حاضر مدیریت الكترونیک منابع انساني و انفورماتیک سالمت در

همچنین پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب پایایي ترکیبي بررسي و

سازمان هاي ورزشي بود.

 0/94گزارش شد (.)14
مدیریت منابع انساني سبز :این پرسشنامه توسط جابور ( )2طراحي شده

روش کار

است و شامل  15سوال ميباشد .شرکت کنندگان از طریق لیكرت 5

پژوهش حاضر پژوهشي توصیفي از نوع همبستگي و مبتني بر مدلسازي

درجهاي از ( 5کامالً موافقم) تا ( 1کامالً مخالفم) به سواالت پاسخ

معادالت ساختاري است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردي

خواهند داد .روایي این پرسشنامه توسط یوسلیزا و همكاران از طریق

محسوب ميشود .دادههاي این تحقیق به صورت میداني و با استفاده از

شاخص روایي همگرا بررسي و  0/89گزارش کردند که حاکي از

پرسشنامه گردآوري شد .جامعۀ آماري این تحقیق را تمام کارکنان

روایي همگراي مطلوب ميباشد .همچنین پایایي این پرسشنامه از طریق

وزارت ورزش و جوانان تشكیل دادند که تعداد آنها  890نفر هست.

ضریب پایایي ترکیبي بررسي و  0/94گزارش شد (.)14

- Digalwar
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- Tariq
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فورنل و الرکر ( )1981مالک واریانس مستخرج از سازه ها را  0/50و

 1/52که در بازۀ  ±1/96قرار دارد (بر اساس قاعده خطاي پنج درصد

مگنر و همكاران ( )1996مالک را باالي  0/40در نظر مي گیرند .براین

در ناحیه رد فرض صفر براي مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر

اساس ،مدیریت الكترونیک منابع انساني ،توانمندسازي سبز کارکنان،

مدل) ،و سطح معناداري بزرگتر از  0/05ميتوان گفت که مدیریت

نقش شریک کسب و کار منابع انساني و مدیریت منابع انساني سبز به

الكترونیک منابع انساني بر استخدام سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر

ترتیب داراي واریانس  0/53 ،0/43 ،0/48 ،0/44به دست آمد که

معنادار ندارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/11و نسبت بحراني 1/69

حاکي از مطلوب بودن آنها ميباشد .همچنین ،پایایي ترکیبي (ضریب

و سطح معناداري بزرگتر از  0/05ميتوان گفت که مدیریت الكترونیک

دیلون – گلداشتاین) نیز به ترتیب  0/80 ،0/77 ،0/75 ،0/76به دست

منابع انساني بر پاداشهاي سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار

آمد که از مالک  0/70باالتر ميباشد که نشان دهندۀ قابل قبول بودن

ندارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/05و نسبت بحراني  0/08و سطح

آنها ميباشد.

معناداري بزرگتر از  0/05ميتوان گفت که مدیریت الكترونیک منابع

براي تجزیه و تحلیل دادههاي توصیفي از روش آماري توصیفي

انساني بر انتخاب سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .با توجه

استفاده شد و از این طریق فراواني ،درصد ،محاسبه شد .جهت تعیین

به ضریب رگرسیوني  0/15و نسبت بحراني  2/31که خارج از بازۀ

طبیعي بودن توزیع دادهها از شاخص چولگي و کشیدگي و مدلسازي

 ±1/96قرار دارد (بر اساس قاعده خطاي پنج درصد در ناحیه رد فرض

معادالت ساختاري با رویكرد حداقل مربعات جزئي استفاده شد .براي

صفر براي مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،و سطح

تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اسپياساس و اسمارت پي الاس

معناداري کوچكتر از  0/05ميتوان گفت که مدیریت الكترونیک منابع

نسخۀ  3استفاده شد.

انساني بر آموزش سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد.
با توجه به ضریب رگرسیوني  0/33و نسبت بحراني  5/99توانمندسازي

نتایج

سبز کارکنان بر تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي

از لحاظ ویژگيهاي جمعیتشناختي از نظر وضعیت سني ،بیشترین

ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/25و

فراواني به تعداد  68نفر به دامنۀ سني  36تا  40سال (حدود  27درصد)

نسبت بحراني  3/87و سطح معناداري کوچكتر از  0/05ميتوان گفت

و کمترین فراواني به تعداد  15نفر به دامنۀ سني زیر  30سال (حدود 6

که توانمندسازي سبز کارکنان بر ارزیابي عملكرد سبز در سازمانهاي

درصد) تعلق دارد .همچنین ،از لحاظ وضعیت جنسیت ،از بین شرکت

ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/30و

کنندگان تعداد  127نفر مرد ( 47درصد) و تعداد  143نفر زن (حدود

نسبت بحراني  5/05و سطح معناداري کوچكتر از  0/05ميتوان گفت

 53درصد) بودند .از لحاظ وضعیت تاهل ،از بین شرکت کنندگان تعداد

که توانمندسازي سبز کارکنان بر استخدام سبز در سازمانهاي ورزشي

 52نفر مجرد ( 19درصد) و تعداد  218نفر متاهل ( 81درصد) بودند.

تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/30و نسبت

عالوه بر این ،بیشترین فراواني از لحاظ تحصیالت به تعداد  95نفر

بحراني  5/07توانمندسازي سبز کارکنان بر پاداشهاي سبز در سازمان-

کارشناسي ارشد (حدود  35درصد) و کمترین فراواني به تعداد  16نفر

هاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني 0/33

داراي مدرک دکتري (حدود  6درصد) تعلق دارد.

و نسبت بحراني  5/54توانمندسازي سبز کارکنان بر انتخاب سبز در

نتایج جدول یک وزنهاي رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان مي-

سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب

دهد .براساس نتایج ،ميتوان گفت با توجه به ضریب رگرسیوني 0/33

رگرسیوني  0/15و نسبت بحراني  2/31توانمندسازي سبز کارکنان بر

و نسبت بحراني  5/99مدیریت الكترونیک منابع انساني بر تحلیل و

آموزش سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به

توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي ورزشي در سطح  0/01تاثیر

ضریب رگرسیوني  0/27و نسبت بحراني  4/40همكاري کسب و کار

مثبت معنادار دارد .در حالي ،با توجه به ضریب رگرسیوني  0/06و

منابع انساني بر تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي

نسبت بحراني  0/98و سطح معناداري بزرگتر از  0/05مدیریت

ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/27و

الكترونیک منابع انساني بر ارزیابي عملكرد سبز در سازمانهاي ورزشي

نسبت بحراني  3/73همكاري کسب و کار منابع انساني بر ارزیابي

تاثیر معنادار ندارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/10و نسبت بحراني

عملكرد سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .با توجه به
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ضریب رگرسیوني  0/10و نسبت بحراني  1/35و سطح معناداري بزرگتر

و سطح معناداري کوچكتر از  0/05ميتوان گفت که همكاري کسب

از  0/05همكاري کسب و کار منابع انساني بر استخدام سبز در سازمان-

و کار منابع انساني بر انتخاب سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت

هاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/03و

معنادار دارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/18و نسبت بحراني 2/40

نسبت بحراني  0/42و سطح معناداري بزرگتر از  0/05همكاري کسب

و سطح معناداري کوچكتر از  0/05همكاري کسب و کار منابع انساني

و کار منابع انساني بر پاداشهاي سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر

بر آموزش سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد.

معنادار ندارد .با توجه به ضریب رگرسیوني  0/15و نسبت بحراني 2/06
جدول  :1تحلیل مسیر
ضرایب رگرسیوني

آمارۀ تي

نتیجه

متغیرهاي تحقیق
مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---تحلیل و توصیف سبز

0/336

5/996

0/001

مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---ارزیابي عملكرد سبز

0/065

0/980

0/328

مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---استخدام سبز

0/108

1/521

0/129

مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---پاداشهاي سبز

0/113

1/696

0/091

مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---انتخاب سبز

0/005

0/083

0/934

مدیریت الكترونیک منابع انساني  ˂---آموزش سبز

0/155

2/312

0/021

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي

0/336

5/996

0/001

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---ارزیابي عملكرد سبز

0/254

3/872

0/001

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---استخدام سبز

0/305

5/058

0/001

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---پاداشهاي سبز

0/308

5/070

0/001

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---انتخاب سبز

0/336

5/545

0/001

توانمندسازي سبز کارکنان  ˂---آموزش سبز

0/155

2/312

0/021

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي

0/272

4/401

0/001

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---ارزیابي عملكرد سبز

0/279

3/732

0/001

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---استخدام سبز

0/105

1/353

0/177

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---پاداشهاي سبز

0/033

0/425

0/671

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---انتخاب سبز

0/151

2/068

0/039

همكاري کسب و کار منابع انساني  ˂---آموزش سبز

0/181

2/404

0/017
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شکل  :2مدل نهایی تحقیق در حالت معناداری (مقدار)t
جدول  :2معیارهای کلی کیفیت الگو
ضریب تعیین

مقادیر اشتراکي

متغیرها
توانمندسازي سبز کارکنان

-

0/48

مدیریت الكترونیک منابع انساني

-

0/44

همكاري کسب و کار منابع انساني

-

0/43

آموزش سبز

0/284

0/55

ارزیابي عملكرد سبز

0/264

0/49

استخدام سبز

0/197

0/66

انتخاب سبز

0/195

0/63

تحلیل و توصیف جایگاه شغلي

0/405

0/57

پاداش هاي سبز

0/158

0/67

همچنین براي بررسي برازش مدل از شاخص  GOFاستفاده ميشود.
𝒆𝒓𝒂𝒖𝒒𝒔𝑹 × 𝒚𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝑪√=GOF

= 𝟎𝟓𝟐 GOF=√𝟎. 𝟓𝟗𝟓 × 𝟎.
𝟖𝟒𝟏 GOF=√𝟎.
GOF=0.385
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در نتیجه مقدار شاخص  GOFبرابر است با  0/385که این عدد با توجه

که استخدام سبز سیستمي است که تمرکز اصلي بر تعیین اهمیت

به سههه مقدار  ،0/25 ،0/01و  0/41به عنوان مقادیر ضههعیف ،متوس هط و

حفاظت از محیط زیست و تعیین آن به عنوان یكي از ارکان اصلي

قوي براي  ،GOFحاکي از برازش کلي متوسط ميباشد.

سازمان است .بنابراین ،براساس دیدگاههاي کارکنان شرکت کننده در
این تحقیق سیستم الكترونیک مدیریت منابع انساني نميتواند بر هدف

بحث ونتیجه گیری

استخدام و به طور ویژه سبز بودن آن در راستاي حفاظت از محیط

هدف کلي پژوهش حاضر مدیریت الكترونیک منابع انساني و

زیست موثر باشد .نتایج مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد که بین

انفورماتیک سالمت در سازمان هاي ورزشي بود .یافتههاي پژوهش

مدیریت الكترونیک منابع انساني با استخدام سبز رابطه معناداري وجود

حاضر نشان داد که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر تحلیل و

ندارد.

توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار

یافتههاي دیگر نشان داد که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر پاداش-

دارد .استروهمیر ( )16مدیریت الكترونیک منابع انساني را طراحي،

هاي سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .از دیدگاه میشرا

پیادهسازي و به کارگیري فناوري اطالعات جهت ارتباط حداقل دو نفر

( )18پاداش سبز اقداماتي هست که براي ترویج و تشویق رفتارهاي سبز

در انجام فعالیتهاي مدیریت منابع انساني که به شكل اشتراکي توسط

در محیط کار و سبک زندگي به کار گرفته ميشود و به منظور کاهش

آن انجام ميشود ،تعریف کرده است .بنابراین ،براین اساس ميتوان

دياکسید کربن هست .لذا از دیدگاه کارکنان مدیریت الكترونیک

چنین اذعان داشت که از دیدگاه کارکنان وقتي یک سیستم یكپارچه

منابع انساني و فرآیند آن در محیط کاري نميتواند بر رفتارهاي سبز

برقرار باشد ،شناخت آنها از نوع ،میزان و نحوۀ انجام فعالیتهایشان در

آنها در محیطهاي کاري موثر باشد.

محیط کاري افزایش ميیابد .برخالف یافتههاي پژوهش حاضر ،یوسلیزا

نتایج دیگر حاکي از آن بود که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر

و همكاران ( )14پژوهشي با عنوان افشاي کاربرد مدیریت منابع انساني

انتخاب سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .انتخاب سبز از

سبز در اقتصاد موجود انجام دادند .جامعه آماري این تحقیق را  400نفر

دیدگاه اوبیاد و همكاران ( )19رویههاي استخدام افرادي است که

از کارکنان شرکت هاي خصوصي تشكیل دادند .نتایج مدلسازي

داراي رفتارها ،دانش و مهارتهاي سیستم مدیریت زیست محیطي در

معادالت ساختاري نشان داد که بین مدیریت الكترونیک منابع انساني با

سازمان هستند .بنابراین ،ميتوان چنین استدالل کرد که از دیدگاه

تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي رابطه معناداري وجود ندارد .از

کارکنان شرکت کننده در این تحقیق مدیریت الكترونیک منابع انساني

دالیل احتمالي این ناهمسویي ميتوان به تفاوت جامعۀ اماري تحقیقات

نميتواند بر انتخاب افراد داراي رفتارها ،دانش و مهارتهاي سیستم

اشاره کرد.

مدیریت زیست محیطي موثر باشد.

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر

یافتهها نشان داد که مدیریت الكترونیک منابع انساني بر آموزش سبز در

ارزیابي عملكرد سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .از

سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .آموزش سبز به عنوان

دیدگاه اوپاتا و آلوراجاه )8(1عملكرد سبز را اندازهاي که یک کارمند

فرآیند آموزش ضمن خدمت و آموزشهاي مستمر براي دستیابي به

رفتارها (اقدامات و فعالیتها) و محصوالت و خدماتي را انجام ميدهد

اهداف و مقاصد زیست محیطي مدیریت سازمان تعریف شده است

که در راستاي محافظت محیط زیست باشد .بنابراین ،در توجیه عدم

( .)20براین اساس ،ميتوان چنین اذعان داشت که وقتي در وزارت

معناداري یافتههاي این بخش ميتوان چنین استدالل کرد که احتماالً از

ورزش و جوانان مدیریت الكترونیک منابع انساني حاکم باشد در واقع

دیگاه کارکنان مدیریت الكترونیک منابع انساني نميتواند در نوع

از طریق برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت آنالین و غیره آموزش

رفتارهاي کارکنان جهت حعاظت از محیط زیست موثر باشد

سیز را در بین کارکنان به اجرا درميآورد.

یافتههاي دیگر مدیریت الكترونیک منابع انساني بر استخدام سبز در

نتایج دیگر نشان داد که توانمندسازي سبز کارکنان بر تحلیل و توصیف

سازمانهاي ورزشي تاثیر معنادار ندارد .آرانگاناتان ( )17اذعان ميدارد

سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد.

-Opatha and Arulrajah

1
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دیگالوار و همكاران ( )12توانمندسازي کارکنان را به عنوان افزایش

اذعان ميدارند که متخصصان منابع انساني براي بدست آوردن جایگاه

انگیزه و تعهد کارکنان توانمند به مشارکت و مداخله در اقدامات محیط

در سازمان باید به عنوان شرکاي تجاري فعالیت کنند ،شرکت هاي

زیست دوستانه تعریف ميکنند .وقتي کارکنان به منظور پیگیري

پیشرو براي راهبرد استراتژي خود در شیوه هاي مدیریت منابع انساني

وظایف سبز در سازماها توانمند شوند ،در این صورت ميتواند آن را

سبز و ارزش هاي کسب و کار یک شرکت را با سبز کردن رویه هاي

توانمندسازي کارکنان سبز نامید که تحت چرخه وسیع منابع انساني سبز

خود تقویت مي کنند.

قرار مي گیرد ( .)13بنابراین ،وقتي کارکنان وزارت ورزش و جوانان

براساس یافتههاي تحقیق به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد

براي انجام فعالیتها و اقدامات سبز توانمند شوند ،از شرح وظابق و

ميشود مدیران بسترهاي تكنولوژیكي براي پیادهسازي مدیریت

جایگاه شغلي خود اطالع کاملتري خواهند داشت.

الكترونیكي منابع انساني را فراهم سازند .همچنین پیشنهاد ميشود

نتایج دیگر نشان داد که توانمندسازي سبز کارکنان بر ارزیابي عملكرد

مدیران دورههاي ضمن خدمت و همایشها و کنفرانسها را به صورت

سبز و استخدام سبز در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد .در

مجازي براي کارکنان برگزار کنند .همچنین به محققان آتي پیشنهاد

تبیین این یافته ميتوان چنین استدالل کرد که از دیدگاه کارکنان زماني

ميشود در تحقیقي عملكرد سبز سازمانهاي ورزشي ارزیابي شود .هم-

استخدام سبز ميتواند موفقتر انجام شود که توانمندسازي و افزایش

چنین ،پیشنهاد ميشود در تحقیقي سند چسم انداز مدیریت منابع انساني

آگاهي و دانش و مهارتهاي مرتبط با حفظ محیط زیست از طریق

سبز در ورزش تدوین شود.

فرآیندها و مداخالت مرتبط انجام گیرد.
یافتههاي دیگر نشان داد که همكاري کسب و کار منابع انساني بر تحلیل

تشکر و قدردانی

و توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمانهاي ورزشي تاثیر مثبت معنادار

مقاله حاضههر برگرفته از رسههاله دوره دکتراي تخصههصههي تربیت بدني

دارد .ولش ( )21همكاري کسب و کار منابع انساني را به عنوان مشاور

دانشههگاه آزاد واحد تهران جنوب بود .بدین وسههیله از تمام افرادي که

یا همكار استراتژیكي تعریف کرده است که مدیران منابع انساني براي

در این تحقیق همكاري نمودند کمال تشكر رادارد.
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Abstract
Introduction: Research has shown that green health human resource
management and informatics as a powerful tool to guide human factors, can
help organizations. Accordingly, the present study was conducted with the
aim of electronic management of human resources and health informatics in
sports organizations.
Methods: The presents study was a descriptive correlational study. The
statistical population consisted of all employees of the Ministry of Sports and
Youth (890 people). The statistical sample was selected based on Cochran's
formula of 268 people using simple random sampling method. Questionnaires
of electronic management of human resources of Vermans et al. (2007),
empowerment of green human resources of Degalvar et al. (2013), role of
business partner of human resources of Connor et al. (1996), management of
green human resources of Jabour (2011) were used. Structural equations with
partial least squares approach were used using SPSS software and Smart PLS
version 3.
Results: The results showed that electronic human resource management
and health informatics have a significant positive effect on green analysis and
job description and green education in sports organizations. While the impact
of e-HRM on green performance appraisal, green recruitment, green rewards
and green selection was not significant.
Conclusion: Based on the research findings, it is suggested to the managers
of sports organizations to provide technological platforms for the
implementation of electronic human resource management and health
informatics.
Key words: Electronic Human Resource Management, Green Human
Resource Empowerment, Health Informatics
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