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 خالصه 

بر بسیاری از مولفه های مدیریتي و   توانمندسازی سبز کارکنانتحقیقات نشان داده است که : مقدمه

نقش توانمندسازی سبز . بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف روان شناختي کارکنان اثرگذار است

 .انجام گرفت های ورزشيکارکنان بر برخي مولفه های مدیریتي و روان شناختي سبز در سازمان

. جامعۀ آماری را تمام کارکنان وزارت ورزش و بودپژوهش حاضر توصیفي همبستگي  روش کار:

نفر و با استفاده از روش  268آماری براساس فرمول کوکران نفر( تشكیل دادند که نمونۀ  890جوانان )

سبز دیگالوار و  انساني منابع های توانمندسازیگیری تصادفي ساده انتخاب شد. از پرسشنامهنمونه

 انساني منابع (، مدیریت1996انساني کانر و همكاران ) منابع کار و کسب شریک (، نقش2013همكاران )

از نرم با استفاده جزئي  مربعات معادالت ساختاری با رویكرد حداقلاز  .اده شد( استف2011سبز جابور )

  .استفاده شد 3اس نسخۀ اس و اسمارت پي الاسپيافزار اس

تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي،  ابتوانمندسازی سبز کارکنان نتایج نشان داد که  نتایج:

ارتباط  های ورزشيسبز و آموزش سبز  در سازمانهای ارزیابي عملكرد سبز، استخدام سبز، پاداش

 معني داری دارند.

از مولفه های شود پیشنهاد مي يورزش سازمان هایهای تحقیق به مدیران براساس یافتهنتیجه گیری: 

 . مدیریتي و روان شناختي مورد نظر در این تحقیق در راستای توانمندسازی سبز کارکنان استفاده نمایند

، های سبزارزیابي عملكرد سبز، استخدام سبز، پاداش، توانمندسازی سبز کارکنان کلیدی:کلمات 

 آموزش سبز  
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 مقدمه 

ساز تغییرات اجتماعي دهنده و تسهیلورزش به عنوان عامل انعكاس

و به عبارتي دیگر، انعكاس دهندة تغییرات مثبت و منفي در سرتاسر 

. در راستای این موج تغییرات اجتماعي، (1) شودجهان محسوب مي

-موج جدیدی را ایجاد کرده است که در سال مسائل زیست محیطي

اماکن ورزشي . (2)های اخیر ورزش را نیز تحت تاثیر قرار داده است 

های ورزش توسط پرسنل به عنوان یک سازمان ورزشي در تمام جنبه

شوند و تاثیرات زیست محیطي نیز دارند. بنابراین، ایت ميسازماني هد

. (3)های ورزش با مسائل زیست محیطي عجین شده است تمام جنبه

های ورزشي نیز تغییرات چشمگیری رخ در سه دهۀ اخیر، در سازمان

ها از یک سازمان مبتدی به یک سازمان داده است و این سازمان

اند. این رشد و پیشرفت مستلزم سیستم ه تبدیل شدهکسب و کار گون

-مهم بنابراین، مدیریت منابع انساني .(4)تری است مدیریت مطلوب

ترین دارایي سازمان یعني ترین وظیفه مدیریت برای هدایت باارزش

اني نیز اخیراً حول محور منابع انساني است. موضوع مدیریت منابع انس

چرخد و در این راستا، مدیریت منابع انساني سبز مي توسعه پایدار

 گستردة زمینۀ . در(5) شودترین رکن توسعه پایدار محسوب ميمهم

 منابع مدیریت عنوان با آن محیطي زیست شاخۀ پایدار، انساني منابع

 پایداری با انساني منابع هایفعالیت رابطۀ بررسي دنبال به انساني سبز،

 .(6)است  محیطي زیست

هاست. امروزه از سازمان تیریدر مد یدیفهوم سبز، اصطالح جدم

 تیمسئول یتا در راستا روديم انتظار هاآن رانیها و مدسازمان

سازمان  .(7) ندیسازمان سبز حرکت نما جادیخود به سمت ا ياجتماع

 بهخود را  فیها، اهداف و وظاتیاست که مأمور يسبز، سازمان

موجود و هم  یهاسازمان ریتا هم افراد و سا سازديمحقق م ینحو

شدن به  لیتبد یبرا. مخدوش نشود محدود از منابع ندگانیآ یازهاین

 یریسبز به کارگ تیریمد. (8)سبز است  تیریمدبه  ازیسازمان سبز ن

و  تیهدا یبرا يو انسان یمنابع ماد امكانات مؤثر و کارآمد همه

 جادیا هدف با يطیمح ستیبه اهداف ز لیکنترل سازمان جهت ن

در حوزه مباحث . (9)است  ستیز طیو حفظ مح ياجتماع تیمقبول

 تیریتحت عنوان مد ،يمنابع انسان تیریسبز، اقدامات مد تیریمد

 . (10)سبز به وجود آمده است  يمنابع انسان

: رینظ يمنابع انسان تیریمد ید عملكردنمودن ابعا سبز ،(7)جابور 

عملكرد و پاداش يابیآموزش، ارز نش،یگز شرح شغل، استخدام،

. (11)است  کرده فیسبز تعر يمنابع انسان تیریها را به عنوان مد

سبز به آن  يمنابع انسان تیریمد (12) و همكاراندینظر هاسل از

 یهابرنامه اشاره دارد کهي منابع انسان تیریدسته از اقدامات مد

به کاهش  تینها آن در یهاو فن ندهایفرا ،يمنابع انسان تیریمد

سازمان منجر  يطیمح ستیاثرات مثبت ز شیافزا ایو  يمنف اثرات

بهبود سبز،  يمنابع انسان تیریمد اقدامات یيشود و هدف نهايم

 نیواقع در ا سازمان است. در داریپا يطیمح ستیعملكرد ز

با ابعاد  يمنابع انسان یهاو فن ندهایفرا یبر همسوساز فیتعر

 داریجهت توسعه پا در سبز تحقق اهداف یمختلف سازمان، برا

سبز،  يمنابع انسان تیریمد فیعمده تعار ،ياشاره دارد. به طورکل

موضوع هستند که چگونه کارکنان سازمان،  نیا شرح دنبال

انجام اقدامات  .بخشند را تحقق يطیمح ستیاهداف سبز و ز

جمله  از ستیز طیمح حفظ یها در راستامختلف توسط سازمان

انجام  یسبز در راستا يمنابع انسان تیریتوجه به موضوع مد

 يمنابع انسان تیریمد. (13) هاستسازمان ياجتماعی هاتیمسئول

هیسرما سبز، دیتول رینظ)سبز  تیریمد یهاشاخه ریسبز در کنار سا

از  یو روبه رشد عیمحور بخش وس (سبز يابیسبز و بازار یگذار

شده است.  يمنابع انسان تیریمد ژهیو به و تیریمطالعات مد

ی داریمؤلفه پا نیتريسبز درواقع، اساس يمنابع انسان تیریمد

وجوه مختلف  یيافزاو هم یياست که موجب همگرا يسازمان

-سبز، جنبه امكان كردیرو اتخاذ یشود و برايسبز م تیریمد

سازد تا صنعت سبز، اقتصاد سبز و يو فراهم م لیرا تسه یریپذ

 يسازمان سازمان سبز .(14) را به سهم خود فراهم آورد جامعه سبز

خود را براساس حفظ و  فیها، اهداف و وظاتیمأمور است که

 فیتعر يطیمح محدود و ابیو منابع کم ستیز طیاز مح انتیص

 نیب. (13) ردیصورت پذ نهیها به طور بهتا استفاده از آن دینمايم

سبز به  يمنابع انسان تیریسازمان سبز، مد کیمختلف  یهابخش

-يرا به عهده دارد، مي عوامل انسان تیهدا که یقو یعنوان ابزار

 لیتبد ها در راه. سازماندینما يانیها کمک شابه سازمان تواند



 
 

 62ال س، 6شماره، 98 اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1992

 يمنابع انسان تیریمد یهاتیفعال از تواننديشدن به سازمان سبز م

 . (15) ندیاستفاده نما خود کارکنان کیتحر یبرا

کارکنان را به  یتوانمند (16)و همكاران  در این راستا، دیگالوار

. معرفي کردندسبز  دیعملكرد تول یهااز شاخص يكیعنوان 

به  راکارکنان  رایاست، ز هدف کی یبرا یالهیوس یتوانمندساز

 .(17)زد ساتر ميمشتاقبه اهداف  يابیو دست فیانجام وظا

کارکنان را به  یتوانمندساز( 2013)(16)دیگالوار و همكاران 

و و تعهد کارکنان توانمند به مشارکت  زهیانگ افزایش عنوان

وقتي . کنندتعریف مي دوستانه ستیز طیمح اقداماتدر  مداخله

-ها توانمند ندر سازماکارکنان به منظور پیگیری وظایف سبز 

 کارکنان سبز یتوانمندسازتواند آن را در این صورت مي شوند،

. (17) ردیگيسبز قرار م يمنابع انسان عیتحت چرخه وس نامید که

سبز کردن  دهیاظهار داشت که ا ترشپی (2016) طارق و همكاران

کسب  یشتریب تیکارکنان سبز اهم یبا توانمندساز يمنابع انسان

 ينقش مهمها در عملكرد مغز، مانند نورونکارکنان  رای، زکندمي

در این راستا، توانمندسازی . (18) کننديم فایسازمان ا کیرا در 

و سبز کارکنان بر اقدامات مدیریت منابع انساني تاثیر مثبت 

نقش بررسي دارد. بنابراین هدف از پژوهش  یمعنادار

یتي و روان توانمندسازی سبز کارکنان بر برخي مولفه های مدیر

  بود.های ورزشي شناختي سبز در سازمان

 

 روش کار

پژوهش حاضر پژوهشي توصیفي از نوع همبستگي و مبتني بر 

مدلسازی معادالت ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء 

های این تحقیق به شود. دادهتحقیقات کاربردی محسوب مي

شد. جامعۀ نامه گردآوری صورت میداني و با استفاده از پرسش

آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

نفر هست. نمونۀ آماری براساس  890ها تشكیل دادند که تعداد آن

گیری تصادفي نفر و با استفاده از روش نمونه 268فرمول کوکران 

 ساده انتخاب شد.

 های زیر استفاده شد. ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده 

ندسازی منابع انساني سبز: این پرسشنامه توسط دیگالوار و توانم

باشد. شرکت آیتم مي 3طراحي شده است و شامل  (16)همكاران 

 1)کامالً موافقم( تا  5ای از درجه 5کنندگان از طریق لیكرت 

)کامالً مخالفم( به سواالت پاسخ خواهند داد. روایي این پرسشنامه 

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

گزارش کردند که حاکي از روایي همگرای  75/0بررسي و 

چنین پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب باشد. هممطلوب مي

 . (18)د گزارش ش 90/0پایایي ترکیبي بررسي و 

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

باشد. سوال مي 15( طراحي شده است و شامل 1996و همكاران )

الً موافقم( )کام 5ای از درجه 5شرکت کنندگان از طریق لیكرت 

)کامالً مخالفم( به سواالت پاسخ خواهند داد. روایي این  1تا 

( از طریق شاخص 2017پرسشنامه توسط یوسلیزا و همكاران )

گزارش کردند که حاکي از روایي  51/0روایي همگرا بررسي و 

چنین پایایي این پرسشنامه از طریق باشد. همهمگرای مطلوب مي

 . (18)گزارش شد  94/0سي و ضریب پایایي ترکیبي برر

طراحي  (7)مدیریت منابع انساني سبز: این پرسشنامه توسط جابور 

باشد. شرکت کنندگان از طریق سوال مي 15شده است و شامل 

)کامالً مخالفم( به  1)کامالً موافقم( تا  5ای از درجه 5لیكرت 

سواالت پاسخ خواهند داد. روایي این پرسشنامه توسط یوسلیزا و 

گزارش  89/0از طریق شاخص روایي همگرا بررسي و  همكاران 

چنین باشد. همروایي همگرای مطلوب مي کردند که حاکي از

پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب پایایي ترکیبي بررسي و 

 . (18)گزارش شد  94/0

را ( مالک واریانس مستخرج از سازه ها  1981فورنل و الرکر )

در نظر مي  40/0( مالک را باالی 1996و مگنر و همكاران ) 50/0

، انساني منابع الكترونیک گیرند. براین اساس، مدیریت

 منابع کار و کسب شریک سبز کارکنان، نقش توانمندسازی

دارای واریانس  سبز به ترتیب  انساني منابع انساني و مدیریت

اکي از مطلوب بودن به دست آمد که ح 53/0، 43/0، 48/0، 44/0

 –چنین،  پایایي ترکیبي )ضریب دیلون باشد. همها ميآن

به دست آمد  80/0، 77/0، 75/0، 76/0گلداشتاین( نیز به ترتیب 



 

 و همكاران ریوش الماسیپ                              های ورزشینقش توانمندسازی سبز کارکنان بر برخی مولفه های مدیریتی و روان شناختی سبز در سازمان -1993

باشد که نشان دهندة قابل قبول بودن باالتر مي 70/0که از مالک 

 باشد. ها ميآن

های توصیفي از روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده 

شد.  توصیفي استفاده شد و از این طریق فراواني، درصد، محاسبه

ها از شاخص چولگي و جهت تعیین طبیعي بودن توزیع داده

 کشیدگي و مدلسازی معادالت ساختاری با رویكرد حداقل

ا از نرم افزار هشد. برای تجزیه و تحلیل داده جزئي استفاده مربعات

 .استفاده شد 3اس نسخۀ اس و اسمارت پي الاسپياس

 

 نتایج

شناختي از نظر وضعیت سني، های جمعیتز لحاظ ویژگيا

سال )حدود  40تا  36نفر به دامنۀ سني  68بیشترین فراواني به تعداد 

نفر به دامنۀ سني زیر  15درصد( و کمترین فراواني به تعداد  27

چنین، از لحاظ وضعیت درصد( تعلق دارد. هم 6سال )حدود  30

درصد(  47نفر مرد ) 127جنسیت، از بین شرکت کنندگان تعداد 

درصد( بودند. از لحاظ وضعیت  53نفر زن )حدود  143و تعداد 

درصد( و  19نفر مجرد ) 52تاهل، از بین شرکت کنندگان تعداد 

این، بیشترین درصد( بودند. عالوه بر  81نفر متاهل ) 218تعداد 

نفر کارشناسي ارشد  95فراواني از لحاظ تحصیالت به تعداد 

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

  درصد(  تعلق دارد. 6مدرک دکتری )حدود 
 

 

 حلیل و توصیف سبز جایگاه شغليتوانمندسازی سبز کارکنان و تهای رگرسیون استاندارد شده وزن. 1جدول 
 سطح معناداری نسبت بحراني بتا متغیرها

336/0 تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلي ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   996/5  001/0  

های رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان وزن 1نتایج جدول 

 99/5و نسبت بحراني  33/0رگرسیوني دهد. با توجه به ضریب مي

 پنج خطای قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1که خارج از بازة 

تا  96/1بازه  خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد

-مي 05/0، و سطح معناداری کوچكتر از (مدل پارامتر هر -96/1

توان گفت که توانمندسازی سبز کارکنان بر تحلیل و توصیف 

تاثیر مثبت معنادار دارد.  های ورزشيسبز جایگاه شغلي در سازمان

 شود.بنابراین، فرض صفر رد و فرض حكم تایید مي
 

 توانمندسازی سبز کارکنان و ارزیابي عملكرد سبزهای رگرسیون استاندارد شده وزن. 2جدول 

معناداریسطح  نسبت بحراني بتا متغیرها  

254/0 ارزیابي عملكرد سبز ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   872/3  001/0  

های رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان وزن 2نتایج جدول 

 87/3و نسبت بحراني  25/0دهد. با توجه به ضریب رگرسیوني مي

 پنج خطای قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1که خارج از بازة 

تا  96/1بازه  خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد

-مي 05/0، و سطح معناداری کوچكتر از (مدل پارامتر هر -96/1

توان گفت که توانمندسازی سبز کارکنان بر ارزیابي عملكرد سبز  

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. بنابراین، فرض در سازمان

  شود.و فرض حكم تایید ميصفر رد 

 

 توانمندسازی سبز کارکنان و استخدام سبزهای رگرسیون استاندارد شده وزن .3جدول 
 سطح معناداری نسبت بحراني بتا متغیرها

استخدام سبز ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   305/0  058/5  001/0  
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دهد. با توجه های رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان ميوزن 3نتایج جدول 

قرار   ±96/1که خارج از بازة  05/5و نسبت بحراني  30/0به ضریب رگرسیوني 

 برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای قاعده اساس بر)دارد 

 05/0، و سطح معناداری کوچكتر از (مدل پارامتر هر -96/1تا  96/1بازه  خارج

های توان گفت که توانمندسازی سبز کارکنان بر استخدام سبز در سازمانمي

ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. بنابراین، فرض صفر رد و فرض حكم تایید 

  شود.مي

 

 های سبزتوانمندسازی سبز کارکنان و پاداشهای رگرسیون استاندارد شده وزن .4جدول 

 سطح معناداری نسبت بحراني بتا متغیرها

308/0 های سبزپاداش ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   070/5  001/0  

های رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان وزن 4نتایج جدول 

 07/5و نسبت بحراني  30/0دهد. با توجه به ضریب رگرسیوني مي

 پنج خطای قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1که خارج از بازة 

تا  96/1بازه  خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد

-مي 05/0، و سطح معناداری کوچكتر از (مدل پارامتر هر -96/1

های سبز در ن بر پاداشتوان گفت که توانمندسازی سبز کارکنا

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. بنابراین، فرض صفر سازمان

  شود.رد و فرض حكم تایید مي

 

 

 توانمندسازی سبز کارکنان و انتخاب سبزهای رگرسیون استاندارد شده وزن .5جدول 
 سطح معناداری نسبت بحراني بتا متغیرها

336/0 انتخاب سبز ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   545/5  001/0  

های رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان وزن 5نتایج جدول 

و نسبت بحراني  33/0دهد. با توجه به ضریب رگرسیوني مي

 قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1که خارج از بازة  54/5

 خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد پنج خطای

، و سطح معناداری (مدل پارامتر هر -96/1تا  96/1بازه 

توان گفت که توانمندسازی سبز کارکنان مي 05/0کوچكتر از 

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. بر انتخاب سبز در سازمان

 شود.بنابراین، فرض صفر رد و فرض حكم تایید مي
 

 

 آموزش سبزو توانمندسازی سبز کارکنان های رگرسیون استاندارد شده وزن .6جدول 
 سطح معناداری نسبت بحراني بتا متغیرها

155/0 آموزش سبز ˂---توانمندسازی سبز کارکنان   312/2  021/0  

رگرسیوني استاندارد شده مدل را نشان های وزن 6نتایج جدول 

 31/2و نسبت بحراني  15/0دهد. با توجه به ضریب رگرسیوني مي

 پنج خطای قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1که خارج از بازة 

تا  96/1بازه  خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه در درصد

-مي 05/0، و سطح معناداری کوچكتر از (مدل پارامتر هر -96/1

توان گفت که توانمندسازی سبز کارکنان بر آموزش سبز در 

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. بنابراین، فرض صفر سازمان

  شود.رد و فرض حكم تایید مي

 

 بحث ونتیجه گیری
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نقش توانمندسازی سبز بررسي هدف کلي پژوهش حاضر 

سبز در کارکنان بر برخي مولفه های مدیریتي و روان شناختي 

 های پژوهش حاضر نشان داد که یافته بود. های ورزشيسازمان

داد که توانمندسازی سبز کارکنان بر تحلیل و نتایج دیگر نشان 

های ورزشي تاثیر مثبت توصیف سبز جایگاه شغلي در سازمان

کارکنان را  یتوانمندساز (16)معنادار دارد. دیگالوار و همكاران 

و و تعهد کارکنان توانمند به مشارکت  زهیانگ افزایش عنوانبه 

وقتي . کنندتعریف مي دوستانه ستیز طیمح اقداماتدر  مداخله

 شوند،ها توانمند کارکنان به منظور پیگیری وظایف سبز در سازما

نامید  کارکنان سبز یتوانمندسازتواند آن را ميدر این صورت 

. (17) ردیگ يسبز قرار م يمنابع انسان عیتحت چرخه وس که

زش و جوانان برای انجام بنابراین، وقتي کارکنان وزارت ور

ها و اقدامات سبز توانمند شوند، از شرح وظابق و جایگاه فعالیت

عالوه براین، یوسلیزا تری خواهند داشت. شغلي خود اطالع کامل

منابع  تیریکاربرد مد یافشاپژوهشي با عنوان  (18)و همكاران 

 نیا یجامعه آمارانجام دادند.  سبز در اقتصاد موجود يانسان

 لیتشك يخصوص ینفر از کارکنان شرکت ها 400را  قیتحق

 و نتایج نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان با تحلیل دادند.

رابطه مثبت معنادار وجود دارد.  شغلي جایگاه سبز توصیف

های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق یوسلیزا و بنابراین، یافته

 باشد.همسو مي (18) همكاران 

نتایج دیگر تحقیق نشان داد که توانمندسازی سبز کارکنان بر 

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار در سازمان سبز عملكرد ارزیابي

دارد. این بدان مفهوم است که وقتي کارکنان وزارت ورزش و 

جوانان نسبت به اقدامات زیست محیطي توانمندتر و متعهد شوند 

تر باشند، میزان مشتاقبه اهداف  يابیو دست فیبه انجام وظا و

 یابد. در این راستا، یوسلیزا و همكاران ها بهبود ميعملكرد سبز آن

سبز در  يبع انسانمنا تیریکاربرد مد یافشاپژوهشي با عنوان  (18)

نفر  400را  قیتحق نیا یجامعه آمارانجام دادند.  اقتصاد موجود

نتایج نشان داد  دادند. لیتشك يخصوص یاز کارکنان شرکت ها

رابطه مثبت  سبز عملكرد که بین توانمندسازی کارکنان با ارزیابي

های پژوهش حاضر با نتایج معنادار وجود دارد. بنابراین، یافته

 باشد.  ( همسو مي2017یوسلیزا و همكاران )تحقیق 

-در سازمان سبز همچنین توانمندسازی سبز کارکنان بر استخدام

توان های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. در تبیین این یافته مي

چنین استدالل کرد که از دیدگاه کارکنان زماني استخدام سز 

و افزایش آگاهي و تر انجام شود که توانمندسازی تواند موفقمي

های مرتبط با حفظ محیط زیست از طریق دانش و مهارت

فرآیندها و مداخالت مرتبط انجام گیرد.  در این راستا، یوسلیزا و 

منابع  تیریکاربرد مد یافشاپژوهشي با عنوان  (18)همكاران 

 نیا یجامعه آمارانجام دادند.  سبز در اقتصاد موجود يانسان

 لیتشك يخصوص ینفر از کارکنان شرکت ها 400را  قیتحق

 نتایج نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان با استخدام دادند.

های پژوهش سبز رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین، یافته

 باشد.  همسو مي (18)ایج تحقیق یوسلیزا و همكاران حاضر با نت

های سبز در همچنین  توانمندسازی سبز کارکنان بر پاداش

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. در تبیین این یافته سازمان

توان چنین استدالل کرد که وقتي کارکنان به منظور پیگیری مي

تواند در این صورت مي شوند،ها توانمندتر وظایف سبز در سازما

های سبز و از جمله سبک زندگي سبز و ... را کسب کنند. پاداش

 یافشاپژوهشي با عنوان  (18) در این راستا، یوسلیزا و همكاران 

انجام دادند.  سبز در اقتصاد موجود يمنابع انسان تیریکاربرد مد

 ینفر از کارکنان شرکت ها 400را  قیتحق نیا یجامعه آمار

نتایج نشان داد که بین توانمندسازی  دادند. لیتشك يخصوص

رابطه مثبت معنادار وجود دارد. های سبز کارکنان با پاداش

های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق یوسلیزا و بنابراین، یافته

 باشد.  همسو مي (18)همكاران 

کارکنان بر نتیجه پایاني تحقیق نشان داد که توانمندسازی سبز 

های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد. در در سازمان سبز انتخاب

توان چنین استدالل کرد که از دیدگاه کارکنان تبیین این یافته مي

وزارت ورزش وقتي اقدامات توانمندساز در حوزة محیط زیست 

-در این سازمان انجام شود، افراد دارای رفتارها، دانش و مهارت

یریت زیست محیطي در سازمان به راحتي انتخاب های سیستم مد

پژوهشي با عنوان  (18)شوند. در این راستا، یوسلیزا و همكاران مي

انجام  سبز در اقتصاد موجود يمنابع انسان تیریکاربرد مد یافشا

نفر از کارکنان شرکت  400را  قیتحق نیا یجامعه آماردادند. 
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نتایج نشان داد که بین توانمندسازی  دادند. لیتشك يخصوص یها

کارکنان با انتخاب سبز رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین، 

 (18)های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق یوسلیزا و همكاران یافته

 باشد.  همسو مي

 در سبز فرضیۀ دوازدهم: توانمندسازی سبز کارکنان بر آموزش

 های ورزشي تاثیر مثبت معنادار دارد.سازمان

گاه توان چنین استدالل کرد که از دیددر تبیین این یافته مي

سازی اقدامات و مداخالت رت ورزش توانمندکارکنان وزا

افزایش دهندة انگیزش و مشارکت افراد برای شرکت در 

ر دوستانه است که وقتي این رفتارها د رفتارهای محیط زیست

یدا پشود در واقع آموزش سبز در سازمان افزایش سازمان انجام 

 کرده است.   

 یافشاپژوهشي با عنوان  (18)در این راستا، یوسلیزا و همكاران 

انجام دادند.  سبز در اقتصاد موجود يمنابع انسان تیریکاربرد مد

 ینفر از کارکنان شرکت ها 400را  قیتحق نیا یجامعه آمار

نتایج نشان داد که بین توانمندسازی  دادند. لیتشك يخصوص

کارکنان با آموزش سبز رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین، 

 (18)های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق یوسلیزا و همكاران یافته

 د.  باشهمسو مي

های تحقیق به مدیران وزارت ورزش و جوانان براساس یافته

در راستای توانمندسازی کارکنان نسبت به مسائل شود پیشنهاد مي

های آموزشي در طول سال برای کارکنان زیست محیطي دوره

 برگزار شود. 

 و تشکرقدیر ت

 تربیتمقاله حاضررر برگرفته از رسرراله دوره دکترای تخصررصرري   

 بود. بدین وسرریله از تمام جنوبدانشررگاه آزاد واحد تهران  بدني

 .افرادی که در این تحقیق همكاری نمودند کمال تشكر رادارد
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 Abstract 

Introduction: Research has shown that green empowerment of employees 

affects many managerial and psychological components of employees. 

Accordingly, the present study was conducted with the aim of the role of green 

empowerment of employees on some managerial and psychological 

components of green in sports organizations. 
Methods: The present 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 a simple random sampling method. The green 

human resource empowerment questionnaire of Degalvar et al. (2013), the 

role of human resource business partner Connor et al. (1996), and the green 

human resource management of Jabour (2011) were used. Structural 

equations with partial least squares approach were used using SPS software 

and SmartPLS version 3. 

Results: The results showed that green empowerment of employees has a 

significant relationship with green analysis and job description, green 

performance evaluation, green employment, green rewards and green training 

in sports organizations. 

Conclusion: Based on the research findings, it is suggested to the managers 

of sports organizations to use the managerial and psychological components 

considered in this research in order to empower employees. 

Key words: Green Employee Empowerment, Green Performance 

Evaluation, Green Recruitment, Green Rewards, Green Training 
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