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در  یبر رفتار شهروند یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد ریحاضر با هدف ارائه مدل تأث قیتحق
جهت گریلیبا نقش تعد یورزش هایدر سازمان یطیو عملکرد مح ستزی طیحوزه مح

یم یشیمایپ-یفیتوص قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق .دیگرد یطراح یطمحی ستیز یرگی
و  رانیمد یحاضر شامل تمام قیتحق ی. جامعه آمارباشدیم یو از لحاظ هدف، کاربرد باشد

 نیشده از اکه بر اساس اطالعات کسب باشدیوزارت ورزش و جوانان م یکارشناسان ستاد
 175اساس جدول حجم نمونه مورگان تعداد  بر. باشدینفر م 320وزارتخانه تعداد آنان شامل 

از روش نمونه قیتحق های. در انتخاب نمونهدندیمشخص گرد قیعنوان نمونه تحقنفر به
 هایپرسشنامه آوریپس از پخش و جمع جهتنی. بددیدر دسترس استفاده گرد یرگی

 قین اهداف تحقییقرار گرفت. در جهت تع لیوتحلهیامه مورد تجزپرسشن 169تعداد  ق،یتحق

 قیتحق های¬داده ی( استفاده  شد و بررس2014و همکاران ) یلیپا قیتحق یاز مدل مفهوم
در غالب  ق،یتحق لیوتحلهیروند تجز ی. تمامدیانجام گرد یحاضر  به روش معادالت ساختار

حاضر  قیتحق جینتا انجام گرفت. 2نسخه  اسالیو پ 20نسخه  اسساپیافزار اسنرم
دارد  یمعنادار ریتأث یطمحیستیبر عملکرد ز یمنابع انسان کیاستراتژ تیرینشان داد که مد

-جهت ریحاضر مشخص نمود  که متغ قیتحق جینتا نی(. همچنt=797/3 ر؛یتأث =578/0)

رفتار  و یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد نیدر رابطه ب گریلینقش تعد یطمحیستیز یرگی
: توجه به یرگیجهینت (.t=555/3 ر،یتأث =535/0را دارد ) ستزی طیدر حوزه مح یشهروند

جهت بهبود  یطیتواند شرایم یورزش یدر سازمان ها یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد
 .دیفراهم نما یشهروند یها را به واسطه توسعه رفتارهاسازمان نیدر ا یستیز طیمح تیوضع

 هاي کليديواژه
 محیطی، رفتار شهروندیگیری زیستزیست، جهتمنابع انسانی، محیط

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present study was designed to present a model of the 

impact of strategic human resource management on 
citizenship behavior in the field of environment and 

environmental performance in sports organizations with a 

moderating role of environmental orientation.The present 
research was a descriptive-data collection research and is 

applied. The statistical population includes all managers and 

experts of the ministry of sports and youth, which according 
to the information obtained from the ministry, there are 320 

people. According to Morgan's sample size table, 175 

individuals were identified as the sample of the study. 
Sampling method was used to select the research samples. 

For this purpose, 169 questionnaires were analyzed and 

distributed after collecting questionnaires. In order to 
determine the research objectives, was used of Paillé et al 

(2014)’s conceptual model. To study the data of the present 

study, use structural equation method. The whole process of 
research analysis was conducted in SPSS version 20 and 

PLS version 2 software.The results showed that strategic 

human resource management has a significant effect on 
environmental performance (t-3/797; impact= 0/578). Also, 

the results of this study revealed that the environmental 

orientation variable has a role of moderation in the 

relationship between resource management strategic 

Human and behavioral citizenship in the field of 

environment (t-3/555; impact= 0/535).Paying attention to 
the strategic management of human resources in sports 

organizations can provide conditions for improving the 

environmental situation in these organizations by 
developing citizenship behaviors.  

Keywords:  
Human Resources, Environment, Environmental 
Orientation, Citizenship Behavior 
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 1401 مستانز، 3سال یازدهم، شمارهپژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 

 همقدم
توسعه مسائل محیط زیستی به عنوان یکی از دغدغه 
های همیشگی مورد توجه بوده است. بهبود وضعیت سازمان
ها در جهت کاهش معضالت محیط زیستی به عنوان یکی 

(. 4 :2021، 1گردد )ژائو و ژواز مسائل مهم درک می
ها با الزامات گریزناپذیر برای مواجهه با چالش سازمان

زیست روبرو هستند و مدیریت مناسب حفاظت محیط
ها تبدیل شده است محیطی به عامل موفقیت سازمانزیست

ها سازمان  کالن  (. یکی از اهداف1069 :2014، 2)کرامر

و افزایش تنوع و   هادر ظرفیت  کمی  همزمان با توسعه

بهبود مستمر وضعیت   خدمات، کیفیت محصوالت و
(. 499 :2016و همکاران،  3باشد )تائومحیطی میزیست

محیطی با وجود شرایط اجرای سیستم مدیریت زیست
ناپایدار اقتصادی و وجود شرایط سخت و قوانین و مقررات 

حلی برای منظور راهها بهمحیطی در اکثر سازمانزیست
با قوانین و مقررات  محیطی خود مطابقبهبود عملکرد زیست

و افزایش توان رقابتی خود در بازارهای جهانی رواج بسیاری 
(. اهمیت عملکرد محیطی 2 :2013، 4پیدا کرده است )واگنر

های عمیق در مسیر ها سبب شده است تا بررسیدر سازمان
ها مورد بررسی و تحلیل گسترش عملکرد محیطی سازمان

(. توجه به مسائل 3 :1394، قرار گیرد )دشتی نژاد و همکاران
-های مهم سازمانمحیط زیستی به عنوان یکی از دغدغه

 :2021و همکاران،  5های امروزی مشخص شده است )احمد
تواند بر عملکرد محیطی یکی از مسائلی که می (.1139

ها تأثیرگذار باشد، منابع انسانی و مدیریت منابع سازمان
(. امروزه به 3 :2016ران، و همکا 6باشد )لونگونیانسانی می

باشد. در خوبی نقش منابع در هر سازمانی مشخص   می
ها، منابع انسانی حساس و میان تمامی منابع سازمان

ترین منبع  است. علت این اتفاق   دسترسی دشوار و حیاتی
باشد. از سخت به منابع انسانی متخصص در صورت نیاز می

های امروزی مهم ازماناین رو حساسیت منابع انسانی در س
 (.1825 :2016، 7رسد )جابور و دسوزاو ضروری به نظر می

سابقه در چند دهه گذشته تغییرات محیطی و رشد بی
های مختلف، نیاز به تغییرات اساسی و سازمان

                                                                                                                                                    
1. Zhao & Zhou 

2. Kramar 

3. Tao 

4. Wagner 

5. Ahmad 

6. Longoni 

7. Jabbour & de Sousa 

سازی با شرایط محیطی را ایجاد کرده است هماهنگ
(. اهمیت مدیریت منابع 395 :2017و همکاران،  8)روتنبرگ

انسانی سبب گردیده است تا مدیریت مناسب این افراد بتواند 
ها تأثیرگذار باشد؛ اما یکی بر محیط دورنی و بیرونی سازمان

از مسائل مهمی که نیاز به تحقیق و بررسی دارد، نقش 
محیطی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد محیطی و زیست

اینکه اهمیت حفظ مسائل باشد. با توجه به می
باشد، بنابراین محیطی از وظایف اصلی کارکنان نمیزیست

تواند آنان را به وجود رفتار شهروندی در میان کارکنان می
و همکاران،  9سمت عملکرد محیطی هدایت نماید )دیلی

ای که در زمینه رفتار مدنی یا (. تحقیقات اولیه1540 :2009
تر برای شناسایی فت، پیششهروندی سازمانی انجام گر

ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان مسئولیت
شد. این رفتارها با وجود داشتند اما اغلب نادیده گرفته می

طور ناقص های سنتی عملکرد شغلی بهاینکه در ارزیابی
شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار گیری میاندازه

بود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند گرفتند، اما بر بهمی
عنوان شهروند سازمانی (. از انسان به267 :2018، 10)اورگان

رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف انتظار می
رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند؛ به عبارت 
دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، 

رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در اداره و ارزیابی 
کنند و در اثر این رفتارها، اثربخشی سازمان فعالیت می

(. 58 :2017، 11یابد )روبرتسون و بارلینگسازمانی بهبود می
رفتارهای شهروندی در حوزه محیط زیستی یکی از شاخص
های کشورهای توسعه یافته در جهت بهبود وضعیت محیط 

هروندی در حوزه محیط زیست اشاره زیستی است. رفتار ش
ها و تالش هایی از سوی افراد و گروه ها به انجام فعالیت

خارج از مسئولیت فردی و گروهی خود در خصوص مسائل 
باشد. به عبارتی رفتار شهروندی در حوزه محیط زیستی می

مند بودن افراد در خصوص محیط زیست اشاره به دغدغه
 :2021و همکاران،  12)آنسر باشدمسائل محیط زیستی می

ها در (. تالش جهت بهبود شرایطی در سازمان1497
گیری رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست خصوص شکل

8. Rothenberg 

9. Daily 

10. Organ 

11. Robertson & Barling 

12. Anser 
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 ...ثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار أبررسی ت: و همکار امیر دانا

له در سأهایی در جهت بهبود و گسترش این مو ایجاد رویه
سازی مناسب آن؛ سبب گردیده است تا ها و فرهنگسازمان

در خصوص شکل  های سازمانیامروزه راهکارهایی در حوزه
رفتارهای شهروندی (. 5 :2021و همکاران،  1گیرد )مالیک

 در حوزه میحط زیست رمز موفقیت عملکرد محیطی مناسب
(. بهبود 3 :2021باشد )ژائو و ژائو، ها میدر سازمان

گردد رفتارهای شهروندی در حوزه محیط زیست سبب می
ند های حمایتی از محیط زیست تسریع پیدا کتا فعالیت

 (.3496 :2020و همکاران،  2)کوپ
تواند در فرایند از طرفی، یکی از مسائل دیگر که می

-ها تأثیرگذار باشد، جهتبهبود عملکرد محیطی سازمان

محیطی گیری زیستمحیطی است. جهتگیری زیست
داخلی به مفهوم وجود نگرش و عالقه در یک سازمان و یا 

توسعه آن است. شرکت در مسیر ترقی محیط زیست و 
ها و گیری محیطی داخلی به وجود تالشطورکلی جهتبه

همچنین فرهنگ و عالقه توجه به محیط زیست اشاره دارد 
به عملکرد محیطی  (.392 :2017)رونتبرگ و همکاران، 
مسائل  ی و طیمح ستیعملکرد ز یطور خاص، شاخص ها

آب و هوا،  ،یستیتنوع ز ،یمانند آلودگ یطیمح ستیز
 ستیز طیآموزش مح ستم،یخدمات اکوس ش،یفرسا ،یژانر

مورد بررسی قرار می دهد. به را  گریموارد د یاریو بس
تواند بازگو کننده اهمیت های فوق میعبارتی بهبود شاخص

با  (.1139: 2021و همکاران،  3عملکرد محیطی باشد )احمد
توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر بهبود عملکرد محیطی 

های های ورزشی، الزم به ذکر است که سازمانسازمان در
محیطی پتانسیل مناسبی ورزشی در مسیر توسعه زیست

های ورزشی، توسعه دارند. هر چند وظیفه اصلی سازمان
ورزش است؛ اما ذکر این نکته مهم است که ورزش نقش 

تواند داشته مهمی در حفظ و یا تخریب محیطزیست می
محیطی، توسعه پایدار در حوزه زیست باشد. از طرفی مسئله
، 4ها  است )مینولی، گودی و متکالفیوظیفه تمامی سازمان

( اشاره 1393(. سلطان حسینی و همکاران )73 :2018
داشتند که اماکن ورزشی نقش مهم و اساسی در مسائل 

( عنوان 2018و همکاران ) 5محیطی دارند. شارمابریمرزیست

                                                                                                                                                    
1. Malik 

2. Cop 

3. Ahmad 

4. Minoli 

5. Sharma-Brymer 

6. Preuss 

ورزش، حوزه مناسبی در تقویت داشتند که فضای حاکم بر 
است. مینولی و همکاران  محیطی رفتارهای مناسب زیست

( نیز مشخص نمودند که ورزش توانایی نفوذ بر 2018)
 6باشد. پریوسمحیطی را دارا میهای زیستسیاست

(،  2015(، تاکس و همکاران )2013) 7(، تاکس2007)
( اشاره 0202) 9( و کارمیچائل2017و همکاران ) 8تامسون

داشتند که رویدادهای بزرگ ورزشی نقش بسزایی در بهبود 
 محیطی دارد. های زیستو یا تخریب سیاست

محیطی در ورزش سبب گردیده  اهمیت مسائل زیست
-است امروزه توجه به توسعه پایدار و ایجاد عملکرد زیست

محیطی مناسب در رویدادهای ورزشی در دستور کار 
 :2018، 10رار گیرد )گرائرت و گائوسینرهای ورزشی قسازمان

ریو در کشور برزیل،  2016(. به عنوان مثال در المپیک 19
محیطی قوی در جهت کمک نمودن  های  زیستسیاست

زیست شهری اعمال و  ورزش  به بهبود وضعیت محیط
(. این مسئله 525 :2017، 11اجرایی گردید )مالهادو و آراجو
های ورزشی در ایجاد ازمانناشی از پتانسیل ورزش و س

زیست جوامع مختلف  تغییرات محسوس در وضعیت محیط
باشد. با توجه به ضرورت ایجاد عملکرد محیطی در می

های ورزشی، ابعاد و متغیرهای دخیل در بهبود سازمان
طور مناسبی مورد های ورزشی بهعملکرد محیطی سازمان

به اهمیت منابع بررسی قرار نگرفته است. از طرفی با توجه 
سازی انسانی در هر سازمانی و نقش آنان در ایجاد و پیاده

توان از این فرصت در های سازمانی، میها و سیاستنگرش
های ورزشی بهره الزم مسیر بهبود عملکرد محیطی سازمان

را برد. از این رو پی بردن به نقش مدیریت استراتژیک منابع 
 ی سازمانی در حوزه زیستانسانی در ایجاد رفتار شهروند

های ی سازمانمحیطمحیطی و به طبع آن عملکرد زیست
محیطی های توسعه زیستریزیبرنامه تواند درورزشی، می
حال، های ورزشی، مورد استفاده قرار گیرد. با ایندر سازمان

گیری های علمی در این خصوص، سبب شکلعدم بررسی
علمی در خصوص خأل تحقیقاتی ناشی از عدم شواهد 
-سازمان     محیطی متغیرهای مؤثر بر بهبود عملکرد زیست

 های ورزشی گردیده است.

7. Taks 

8. Thomson 

9. Carmichael 

10. Geeraert & Gauthier 

11. Malhado & Araujo 
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 1401 مستانز، 3سال یازدهم، شمارهپژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 

ترین وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از گسترده
های کشور با برخورداری از حوزه عملکردی در وزارتخانه

سطح وسیعی از کشور در تمامی ابعاد، از پتانسیل مناسبی در 
-محیطی در سطح جامعه برخوردار می زیستبهبود عملکرد 

از سوی مدیران این وزارتخانه در  هاییهر چند تالش باشد.
محیطی در سطح جامعه انجام جهت بهبود عملکرد زیست

-های زیستوسعت فعالیت رسدمی گرفته است، اما به نظر

بایستی به تمامی می   محیطی از وزارت ورزش و جوانان 
ها و تشکالت ورزشی ها، باشگاهدراسیونهای کشور، فاستان

-کشور افزایش یابد. این مسئله نیاز به وجود عملکرد زیست

محیطی مناسب از سوی این وزارتخانه است. با توجه به خأل 
های موجود در این حوزه ریزیتحقیقات در این حوزه، برنامه

های این سازمان استفاده نتوانسته است از تمامی پتانسیل
را داشته باشد. این مسئله سبب گردیده است تا برخی الزم 

های موجود در این سازمان در راستای ها و ایدهفعالیت
محیطی با شکست مواجه شود و عمالً تقویت مسائل زیست

منابع مالی، انسانی و زمانی این سازمان را دچار مخاطره قرار 
یست، زدهد. با توجه به پتانسیل این سازمان در مسئله محیط

های در دستور کار این سازمان، از لحاظ برخی فعالیت
باشد. از این محیطی، ناچیز میتأثیرگذاری بر عملکرد زیست

رسد در مسیر بهبود عملکرد محیطی در این رو به نظر می
سازمان، نیاز است تا متغیرهایی که سبب بهبود عملکرد 

. از این باشد، مورد بررسی قرار گیردمحیطی این سازمان می
رو تحقیق حاضر ضمن بررسی مدیریت استراتژیک منابع 
انسانی بر عملکرد محیطی وزارت ورزش و جوانان سعی در 
پاسخ به این سؤال دارد که آیا مدیریت استراتژیک منابع 
انسانی بر عملکرد محیطی وزارت ورزش و جوانان تأثیر 

زیست نقش دارد؟ آیا رفتار شهروندی در حوزه محیط
گری بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی نجیمیا

محیطی نقش گیری زیستو عملکرد محیطی دارد؟ آیا جهت
گری بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی تعدیل

زیست دارد؟ در جهت پاسخ و رفتار شهروندی در حوزه محیط
به سؤاالت زیر از مدل مفهومی استفاده شده در تحقیق 

، 1( استفاده گردید. شکل شماره 2014و همکاران ) 1یلیپا
 مدل مفهومی تحقیق را به نمایش گذاشته است.

                                                                                                                                                    
1. Paillé 

 
 (453، 2014. مدل مفهومی تحقیق )پاپلی و همکاران، 1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
با وجه  .باشدتحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می

به اینکه تحقیق حاضر در سازمان های ورزشی کاربرد 
از منظر هدف، جز تحقیقات خواهد داشت؛ لذا این تحقیق 

باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش کاربردی می
-ها، پیمایشی میآوری دادهتحقیق حاضر از نظر روش گرد

باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدیران و 
باشد که بر ارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان میک

شده از این وزارتخانه تعداد آنان شامل اساس اطالعات کسب
نفر  است. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان تعداد  320
نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در  175

گیری در دسترس های تحقیق از روش نمونهانتخاب نمونه
آوری جمع   جهت پس از پخش و گردید. بدین استفاده

پرسشنامه مورد  169های تحقیق، تعداد پرسشنامه
این افراد با توجه به بخش ها و  وتحلیل قرار گرفت.تجزیه
های مختلف وزارت ورزش و جوانان انتخاب گردید و حوزه

های مختلف ها و بخشسعی گردید که با توجه به معاونت
مچنین با توجه به تعداد کارکنان هر این وزارتخانه و ه

 گیری انجام گردد.بخش؛ نمونه

در جهت تعیین اهداف تحقیق از مدل مفهومی تحقیق 
( استفاده گردید. ابزار مورد استفاده 2014پایلی و همکاران )

سؤالی بود که سؤاالت  28در تحقیق آنان شامل پرسشنامه 
این ارزشی لیکرت طراحی شده بود.  5آن در طیف 

قسمت در جهت بررسی مدیریت استراتژیک  4پرسشنامه در 
گیری محیطی داخلی سؤال، جهت 9منابع انسانی شامل 

-سؤال، رفتار شهروندی سازمانی در حوزه محیط 4شامل 

سؤال طراحی  5سؤال و عملکرد محیطی  10زیست شامل 
شده بود. البته الزم به ذکر است که در طراحی پرسشنامه 

( از ابزار مختلفی استفاده 2014ی و همکاران )تحقیق پایل
شده بود. در این تحقیق جهت بررسی مدیریت استراتژیک 
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 ...ثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار أبررسی ت: و همکار امیر دانا

(؛ جهت بررسی رفتار 1995) 1منابع انسانی از ابزار هوسلید
 2زیست از ابزار بویرال و پایلیشهروندی در حوزه محیط

محیطی از ابزار گیری زیست(؛ جهت بررسی جهت2012)
( و نهایتاً جهت بررسی عملکرد 2003کاران )و هم 3بانرجی
 ( استفاده گردید.2012) 4محیطی از ابزار چوو و چنزیست
این ابزار در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت.   

روایی سازه این پرسشنامه در تحقیق پایلی و همکاران 
( مورد بررسی قرار گرفته بود. میزان پایایی پرسشنامه 2014)

جهت  91/0ر اساس محاسبه آلفای کرونباخ میزان نیز ب
جهت  85/0متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی، میزان 

 77/0زیست، میزان  متغیر رفتار شهروندی در حوزه محیط
جهت  93/0محیطی و میزان  گیری زیستجهت متغیر جهت

محیطی مشخص شده بود. در تحقیق  متغیر عملکرد زیست
ایایی متغیرها پس از محاسبه آلفای حاضر نیز میزان پ

جهت متغیر مدیریت استراتژیک منابع  82/0کرونباخ میزان 
جهت متغیر رفتار شهروندی در حوزه  80/0انسانی، میزان 

 گیری زیستجهت متغیر جهت 81/0محیط زیست، میزان 
محیطی  جهت متغیر عملکرد زیست 79/0محیطی و میزان 

باط با پرسشنامه نهایی مشخص گردید. همچنین در ارت
 10جهت توزیع، روایی محتوی با استفاده از نظرسنجی از 

نفر از خبرگان مدیریت ورزشی، به دست آمد؛ بنابراین روایی 
محتوی ابزارهای پژوهش تأیید گردید. همچنین روایی واگرا 
و همگرا نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی و تأیید قرار 

الم داشت که پرسشنامه تحقیق توان اعگرفت؛ بنابراین می
حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. همچنین در 

تحلیل تحقیق، از روش معادالت ساختاری  و قسمت تجزیه
استفاده شده است. با توجه  5با رویکرد حداقل مربعات جزئی

باشد و نفر می 200که تعداد نمونه تحقیق کمتر از به این
ونه تحقیق با توجه به روش آماری همچنین توزیع نم

باشد، لذا اسمیرنوف، در وضعیت غیر نرمال می -کلوموگروف

افزارهای واریانس محور وجود پیش شرایط استفاده از نرم
-الافزارهای واریانس محور که پیبایستی از نرمدارد و می

باشد، استفاده نمود )پنگ و افزارها مییکی از این نرم 6اس
وتحلیل تحقیق، در (. تمامی روند تجزیه469 :2201، 7الی

اس نسخه الو پی 20نسخه  8اساسپیاسافزار غالب نرم
 انجام گرفت. 2

 

 هایافته
درصد  1/9مربوط به سن نشان داد که  یفیتوص جینتا

 35 درصد 5/17 سال، 35 از ترسن کم یدارا یاز نمونه آمار
 دارای درصد 8/37 و سال 50 تا 40 درصد 6/35 سال، 40 تا

 .سال هستند 50سن باالتر از 
 قیتحق هاینمونه یمربوط به سابقه شغل یفیتوص جینتا

 یسابقه شغل یدارا یآمار نهدرصد از نمو 2/11نشان داد که 
 2/30سال،  15تا  10 نبی درصد 5/18 سال، 10 از ترکم

سال دارند.  20درصد باالتر از  1/40سال و  20تا  15درصد 
 قینمونه تحق تیجنس تیمربوط به وضع یفیتوص جینتا

 در کنندهدرصد از افراد شرکت 12حاضر نشان داد که 
. شکل شماره باشندیم      درصد مردان  88بانوان و  قتحقی

-یرا نشان م t یداریمعن بیو ضرا یریگمدل اندازه 2و  1
اشاره به سواالت  m9تا   m1. در اشکال فوق عالمت دهد

عالمت  ،یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد ریمربوط به متغ
a1  تاa5 ستیعملکرد ز ریاشاره به سواالت مربوط به متغ 
سواالت مربوط به  هاشاره ب r10تا   r1عالمت  ،یطیمح
عالمت  تایو نها ستیز طیدر حوزه مح یرفتار شهروند ریمتغ

q10   تاq14 یریگجهت ریبه متغ اشاره به سواالت مربوط 
 بود. یطیمح ستیز

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع 

محیطی تأثیر معناداری دارد  انسانی بر عملکرد زیست

(. همچنین نتایج تحقیق حاضر t=797/3=تأثیر؛ 578/0)
محیطی نقش  گیری زیستمشخص نمودند که متغیر جهت

گری در رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعدیل
=تأثیر، 535/0زیست دارد ) رفتار شهروندی در حوزه محیط

(. همچنین نتایج مشخص نمود که مدیریت استراتژیک 555/3
زیست تأثیر منابع انسانی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط

                                                                                                                                                    
1. Huselid 

2. Boiral & paille 

3. Banerjee 

4. Chow & Chen 

(. این مسئله نشان t=675/0= تأثیر، 129/0معناداری ندارد )
دهد که در حالت عادی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر می

زیست تأثیر ندارد اما این  میزان رفتار شهروندی در حوزه محیط
محیطی در  گیری زیستگری جهترابطه با نقش تعدیل

گردد. با توجه به تأثیر رفتار شهروندی در سازمان معنادار می
= تأثیر، 320/0محیطی ) بر عملکرد زیستزیست  حوزه محیط

5. SEM-PLS 

6. PLS 

7. Peng & Lai 

8. SPSS 
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869/2=tمشخص گردید که رفتار شهروندی در حوزه محیط )-

گری بر رابطه بین مدیریت استراتژیک زیست نقش میانجی
محیطی را در وزارت ورزش و  منابع انسانی بر عملکرد زیست

، خالصه از نتایج مربوط به 1باشد. جدول شماره جوانان دارا می
، شاخص 2جدول شماره  قیق را به نمایش گذاشته است.مدل تح

 برازش مدل را به نمایش گذاشته است.

  

 
 گیریمدل اندازه. 1شکل 

 

 

 

 

 مدل تحقیق tداری ضرایب معنی. 2شکل 

اطالعات مربوط به مدل تحقیق .1جدول   

 T اثر روابط موجود در مدل تحقیق

578/0 محیطیتأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد زیست  797/3  

129/0 زیستتأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط  675/0  

320/0 محیطیزیست بر عملکرد زیستتأثیر رفتار شهروندی در حوزه محیط  869/2  

313/0 محیطی بر رفتار شهروندی در حوزه محیط زیستگیری زیستتأثیر جهت  657/2  

 



 فصلنامه علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 19-31، ص 1401ستان مزپیاپی(،  43) 3یازدهم، شماره سال 
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Vol 11, No.3, Sereis 43, Winter 2023, 19-31 
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 های برازش مدل تحقیقشاخص. 2جدول 

 متغیرها

 
 های برازششاخص

مدیریت استراتژیک 
 منابع انسانی

رفتار شهروندی در حوزه  محیطیگیری زیستجهت
 زیستمحیط

 عملکرد محیطی

 603/0 612/0 547/0 551/0 پایایی ترکیبی
AVE 781/0 710/0 625/0 669/0 

2R - - 914/0 763/0 

 

نتایج روایی واگرا با استفاده از روش فورنل و الکر  3( استفاده شد. جدول 1981) 1روایی واگرا از روش فورنل و الکر به منظور بررسی
 دهد.را نشان می

 واگرا با استفاده از روش فورنل و الکر یی. 3جدول 
مدیریت استراتژیک  

 منابع انسانی

گیری جهت
 محیطیزیست

رفتار شهروندی در 
 زیستحوزه محیط

 عملکرد محیطی

مدیریت استراتژیک منابع 
 انسان

883/0    

   842/0 151/0 جهت گیری زیست محیطی

رفتار شهروندی در حوزه 
 محیط زیست

108/0 125/0 790/0  

 817/0 142/0 105/0 128/0 عملکرد محیطی

دهد، نشان می 6همان طور که نتایج جدول شماره 
استخراجی هر سازه  واریانس میانگین مقادیر دوم ریشه

-می دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی مقادیر از بزرگتر

باشد که این مساله نشان دهنده روایی واگرا در این پژوهش 

نتایج مربوط به شاخص برازش  4باشد. جدول شماره می
 دهد.را نشان می 2کلی مدل

 

 GOFشاخص . 4جدول 

 R2 مقادیر اشتراکی عوامل
𝑮𝑶𝑭 = √𝑹𝟐̅̅ ̅̅ × ̅̅مقادیر اشتراکی ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

مدیریت استراتژیک منابع 
 انسان

78/0 - 516/0 

جهت گیری زیست 
 محیطی

71/0 - 622/0 

رفتار شهروندی در حوزه 
 محیط زیست

62/0 
  

91/0 75/0 

                                                                                                                                                    
1 -Fornell-Larcker 

2 -GOF 

mailto:nikbakhsh_reza@yahoo.com
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 70/0 76/0 66/0 عملکرد محیطی

 
 36/0باالتر از  GOFبا توجه به اینکه میزان مطلوب شاخص 

در  میزان این شاخصتوان چنین اعالم داشت که باشد، میمی
با توجه به  عوامل شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نتایج مربوط به شاخص برازش مدل، مشخص گردید که مدل 
 باشد.ها از برازش مناسبی برخوردار میپژوهش در تمامی شاخص

 

 گيريبحث و نتيجه
تحقیق حاضر نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی به 

محیطی در تواند بر میزان عملکرد زیسککتشکککل مناسککبی می
 35وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار باشکککد. جکسکککنون و سکککئو

محیطی  ( اشاره داشتند که در جهت بهبود عملکرد زیست2010)
سازمان سانی نقش مؤثری را ایفا میدر  نمایند. دیلی ها، منابع ان
( 2012) نرگ( و وا2016) 37(، وان دربرگ2001) 36و هوانککگ

اشاره داشتند که نیروی انسانی و به  تبع آن مدیریت استراتژیک 
تواند به بهبود وضککعیت عملکرد ها میمنابع انسککانی در سککازمان

ست سازمان زی شد. با این توجه میمحیطی  توان ها تأثیرگذار با
چنین اعالم داشککت که نتایج تحقیق حاضککر با نتایج تحقیقات 

سئو ) سنون و  (، وان دربرگ 2001دیلی و هوانگ ) (،2010جک
ستا می2012( و واگنر )2016) رسد، باشد. به نظر می( در یک را

ایجاد مدیریت اسکککتراتژیک منابع انسکککانی در وزارت ورزش و 
گردد که این جوانان سکککبب ایجاد مزیت رقابتی مناسکککبی می

ست سترش عملکرد زی سبب بهبود و گ سئله  محیطی در این  م
مان کاران ) 38گردد. لنگنیکهالمی    ها سکککاز ( و 2009و هم
( در تحقیق خود اشککاره داشککتند که مدیریت 2002) 39سککوایلس

سانی به خوبی ضمن بهبود مزیت رقابتی در  ستراتژیک منابع ان ا
های ها در حوزهها سککبب گسککترش عملکرد سککازمانسککازمان

یت به نظر میگردد. مختلف می مدیر های  کارکرد رسککککد 
منابع انسککانی در انتخاب و آموزش منابع انسککانی و اسککتراتژیک 

بهبود شکککرایطی جهت توسکککعه عملکرد مناسکککب انسکککانی در 
سطح حوزه ست تا به صورت کلی  سبب گردیده ا سازمانی  های 

ها بهبود یابد که این مسککاله خبرگی منابع انسککانی در سککازمان
شانمی سانیتواند ن شد که توانمندی منابع ان  دهنده این مهم با

سبب  ساله  سخ به نیازهای محیطی نیز افزایش یابد. این م در پا
منابع  کیاسککتراتژ تیریمدگردیده اسککت تا در تحقیق حاضککر 
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ی به واسطه کارکردهای خود در حوزه منابع انسانی و ایجاد انسان
نایی منابع انسکککانی در حوزه محیط  شکککرایطی جهت بهبود توا

توسککعه رفتار  زیسککت؛ منجر به روندهای مطلوبی در راسککتای
 شهروندی در حوزه محیط زیست گردد.

های سازمان    سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در پیاده
بب می نان سککک له وزارت ورزش و جوا تا ورزشکککی از جم گردد 

ست سازمان به خوبی و هدفمند ها و برنامهسیا ست  های در د
سانی ستراتژیک منابع ان سبب  اجرایی گردد. از طرفی مدیریت ا

های مختلف به ها و آگاهی منابع انسککانی در حوزهبهبود مهارت
سطه آموزش ستراتژیک هایی میوا شد که در حین مدیریت ا با

شکککود. از این رو مدیریت گیرد، میمنابع انسکککانی شککککل می
سبب می سانی  ستراتژیک منابع ان سائل ا گردد تا کارکنان با م

شنایی ک ست و لزوم توجه به آن آ شند و محیط زی شته با امل دا
ست سبب بهبود عملکرد زی سئله  سازماناین م های محیطی در 

 گردد.ورزشی می

تحقیق حاضککر مشککخص نمود که مدیریت اسککتراتژیک منابع 
انسکککانی به تنهایی منجر به رفتار شکککهروندی در حوزه محیط 

و همکاران  40گردد. رایتهای ورزشککی نمیزیسککت در سککازمان
سانی به 2001) ستراتژیک منابع ان شتند که مدیریت ا شاره دا ( ا

مامی حوزه تار واسکککطه نفوذ در ت به بهبود رف مانی  های سکککاز
نماید. از طرفی انصککاری و ها کمک میشککهروندی در سککازمان

به مدیریت 2021همکاران ) ( نیز مشکککخص نمودند که توجه 
تاثیرگذاری بر رفتارهای تواند سبب استراتژیک منابع انسانی می

حمایتی از محیط زیسکککت گردد. این در حالی اسکککت که نتایج 
کاران ) یت و هم تایج تحقیق را با ن حاضکککر  ( و 2001تحقیق 

باشککد. با توجه به اینکه در ( در یک راسککتا نمی2021انصککاری )
صاری )2001تحقیق رایت و همکاران ) سائل 2021(  و ان ( به م

جه نشکککده ازیسکککت ئل محیطی تو سکککت و از طرفی مسکککا
ست صربهزی سازمانمحیطی به عنوان یک حوزه منح ها فرد در 

سازی قرار گیرد، بایستی به صورت اختصاصی مورد فرهنگمی
سانی نتوانست  ستراتژیک منابع ان لذا در تحقیق حاضر مدیریت ا

 منجر به بهبود رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست گردد. 
سد مشکالت به نظر می ریزی مربوط عمده در خصوص برنامهر

به مدیریت اسککتراتژیک منابع انسککانی و ضککعف محتوا در جهت 
سبب گردیده شناخت تمامی حیطه سازمان  های مربوط به یک 

38 Lengnick-Hall 

39 Swailes 

40 Wright 
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اسککت تا به طور کلی مدیریت اسککتراتژیک منابع انسککانی حاوی 
های دقیق و مدونی در مسکککیر توسکککعه رفتار اهداف و برنامه

ساله همچنین شهروندی در حوزه م شد. این م ست نبا حیط زی
های ورزشککی در تواند ناشککی از مشکککالت عمده سککازمانمی

خصککوص مدیریت اسککتراتژیک منابع انسککانی باشککد که سککبب 
ای در این مدیریت در مسککیر های عمدهگردیده اسککت تا ضککعف

های بهبود رفتار شککهروندی در حوزه محیط زیسککت در سککازمان
 ورزشی وجود داشته باشد.

گیری در این بین نتککایج تحقیق مشکککخص نمود کککه جهککت
ست سازمانزی صورتی که در  شی به وجود محیطی در  های ورز

بب می یل گر سککک عد به عنوان متغیر ت ید،  یت آ مدیر تا  گردد 
سازمانی در  شهروندی  سانی، منجر به رفتار  ستراتژیک منابع ان ا

های ورزشککی از جمله وزارت حوزه محیط زیسککت در سککازمان
شانورز سئله ن شد. این م دهنده اهمیت ش و جوانان تأثیرگذار با

باشککد محیطی در وزارت ورزش و جوانان میگیری زیسککتجهت
بب می له که سککک به مسکککئ تا سکککازمان در مرحله اول  گردد 

هایی ها و برنامهمند گردد و از طرفی فعالیتزیست دغدغهمحیط
ی و محیطی شککککل گیرد. پایلدر جهت بهبود عملکرد زیسکککت

کاران ) بانرجی2014هم که 2002) 41( و  ( مشکککخص نمود 
محیطی سکککبب بهبود و گسکککترش رفتار  گیری زیسکککتجهت

ست می سد به نظر می گردد. شهروندی در ارتباط با محیط زی ر
سطه متولی بودن فعالیت سازمان ها به وا سانی در  های منابع ان

ستی؛ می سائل محیط زی سازمانی از جمله م تواند تاثیر مختلف 
 تیریمدمهمی بر عملکرد محیطی داشکککته باشکککد. از این رو 

ستراتژ سان کیا سطه تقویت مهارتمنابع ان های کارکنان ی به وا
نابع انسکککانی می به در حوزه م ند منجر  کل     توا گیری شککک

های مطلوبی در جهت پاسکککخ به نیازهای محیط زیسکککتی رویه
ست تا  سبب گردیده ا ساله  ستراتژ تیریمدگردد که این م  کیا

 ی سبب تاثیرگذاری بر عملکرد محیطی گردد.منابع انسان
هت2010) 42چان که ج  گیری زیسکککت( نیز مشکککخص نمود 

های منابع انسکککانی در تواند منجر به موفقیت برنامهمحیطی می
ست گردد. با  شهروندی در حوزه محیط زی ستای بهبود رفتار  را

شت کهاین توجه می ضر با  توان چنین اعالم دا نتایج تحقیق حا
( در یک راسکککتا 2010( و چان )2002نتایج تحقیقات بانرجی )

شد. جهتمی ستبا سبب میگیری زی گردد تا بر تمامی محیطی 
باشکککد. های مختلف در سکککازمانارکان و حوزه تأثیرگذار  ها 
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محیطی سکککبب ایجاد تغییرات فرهنگی و  گیری زیسکککتجهت
ستای تالش در حفظ سازمانمحیط مدیریتی در را ست در  ها زی

گردد تا (. این مسککئله سککبب می2014گردد )پاپلی و همکاران، 
ها در جهت محیطی همراه با تالش گیری زیسکککتوجود جهت

مدیریت اسککتراتژیک منابع انسککانی منجر به بهبود و گسککترش 
رسککد زیسککت گردد. به نظر می رفتار شککهروندی در حوزه محیط

ر وزارت ورزش و جوانان سککبب محیطی د گیری زیسککتجهت
ئل  به مسکککا جه  با تو باط  گاهی و ضکککرورت در ارت جاد آ ای

شککود تا رفتار گردد که این مسککئله سککبب میزیسککتی میمحیط
ست سائل زی سازمان  شهروندی در ارتباط با م محیطی در این 

شغلی خود به انجام فعالیت  شکل گیرد و کارکنان خارج از امور 
 محیطی اقدام نمایند. د زیستدر راستای بهبود عملکر

گر نتایج تحقیق حاضککر مشککخص نمود، با توجه به نقش تعدیل
محیطی بر رابطه بین مدیریت اسککتراتژیک  گیری زیسککتجهت

سانی و رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست، می توان منابع ان
ست، نقش  شهروندی در حوزه محیط زی شت که رفتار  انتظار دا

طه بین مدیریت اسککتراتژیک منابع انسککانی و گری بر رابمیانجی
باشد. محیطی در وزارت ورزش و جوانان دارا می عملکرد زیست

شاره داشتند که رفتار شهروندی 2010) 43دانگلیسو و پوجاری ( ا
ها گردد تا سازمانها سبب میزیست در سازمان در حوزه محیط

تر موفقمحیطی  های مربوط به مسائل زیستبه نوعی در برنامه
عمککل نمککاینککد و این مسکککئلککه خود سکککبککب بهبود عملکرد 

( و 2018و همکاران ) 44گردد. تستاها میمحیطی سازمانزیست
( اشاره داشتند که رفتار شهروندی در 2018و همکاران ) 45اونگ

محیطی  تواند سبب بهبود عملکرد زیستحوزه محیط زیست می
ت که نتایج تحقیق توان چنین اعالم داشککگردد. با این توجه می

(، تسککتا و 2010حاضککر با نتایج تحقیقات دانگلیسککو و پوجاری )
( در یک راسکککتا 2018( و اونگ و همکاران )2018همکاران )

 باشد.می
گردد تا زیسکککت سکککبب می رفتار شکککهروندی در حوزه محیط 

های موجود در سازمان در ارتباط با ها و برنامهبسیاری از فعالیت
تر و در زمان کوتاهی اجرایی کیفیت مناسکککبزیسکککت با محیط

هایی که سطح باالیی گردد تا سازمانگردد. این مسئله سبب می
های از رفتار شهروندی در حوزه محیط زیست دارند، جز سازمان

زیسککتی باشککند و تمامی  مند در ارتباط با مسککائل محیطدغدغه
هت ها به شکککلی هدفمند در جمنابع انسککانی در این سککازمان

44 Testa 

45 Ong 
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زیسککت اقدام نمایند )بویرال و  ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط
 (. 2012پایلی، 

رسد وزارت ورزش و جوانان با بهبود رفتار شهروندی به نظر می
خارج از زیسکککت در سکککازمان خود می در حوزه محیط ند،  توا

یت عال ظت از ف فا هداف متصکککور از ح مانی خود ا های سکککاز
سترش رفتار شهروندی در ارتباط زیست را دنبال نماید. گمحیط

گردد تا با محیط زیسکککت در وزارت ورزش و جوانان سکککبب می
سبی از عملکرد کارکنان در این حوزه به  سطح منا شت  انتظار دا

هایی در جهت بهبود خالقیت ها و وجود آید و از طرفی نوآوری
عملکرد محیط زیستی این سازمان شکل گیرد. این مسئله سبب 

ها و گردد که منجر به ایجاد برنامهفرهنگی در سازمان میایجاد 
گردد که محیطی می هایی در ارتباط با مسککائل زیسککتفعالیت

محیطی وزارت ورزش و  نهایتاً منجر به بهبود عملکرد زیسکککت
 های ورزشی گردد.جوانان و یا سایر سازمان
محیطی در هر سککازمانی به خصککوص اهمیت عملکرد زیسککت

زش و جوانان به علت گسککتردگی و پوشککش ملی این وزارت ور
سازمان سبب بهبود و گسترش توسعه محیط زیست به واسطه 

های مدون برنامه    گردد. از این رو ورزش در سکطح جامعه می
ستانداردی در این حوزه می سی قرار و ا ستی مورد توجه و برر بای

 یستگیری زگیرد. با توجه به نقش کلیدی شناسایی شده جهت
گردد تا وزارت ورزش و جوانان با ایجاد می     محیطی، پیشنهاد

مه نا جاد های فرهنگبر سکککازی در حوزه محیط زیسکککت و ای
ست سازمانسیا های مرتبط با این ها و اعالم آن جهت اجرا در 

گیری مناسککب در حوزه محیط زیسککت سککازمان به ایجاد جهت
های با ایجاد تشکل اقدام نماید. همچنین وزارت ورزش و جوانان

شکلسازمانی و بروندرون ها سازمانی و ایده پردازی در این ت
ها در زمینه حفاظت از محیط زیسککت بایسککتی به ایجاد ایدهمی

به ید.  ما قدام ن نگا ناسکککب در حوزه طور حتم فره سکککازی م
هایی که حاصکککل برنامه    زیسکککت و همچنین اجرای محیط

باشکککد، به واسکککطه تقویت رفتار پردازی از درون سکککازمان ایده
ضمانت اجرایی باالتری را در شهروندی در حوزه محیط زیست، 

وزارت ورزش و جوانان خواهد داشککت. امید اسککت نتایج تحقیق 
شواهد علمی در این حوزه به ارتقای آگاهی  ضمن بهبود  ضر  حا

سازمان سائل و دانش مدیران  شی در جهت توجه به م های ورز
محیطی در  نین بهبود عملکردی زیسککتمحیطی و همچزیسککت

  ها منجر گردد.این سازمان
با توجه به نتایج تحقیق حاضکر در جهت بهبود عملکرد محیطی 

سازمان شنهاد میدر  شی؛ پی های گردد تا با ایجاد بانکهای ورز
یت یتاطالعاتی از ظرف حدود های انسکککانی موجود در ها و م

شرایطی جهت بهرهسازمان سانی در ظرفیت گیری ازها؛  های ان
های ورزشککی را فراهم مسککیر توسککعه عملکرد محیطی سککازمان

شنهاد می ضر پی گردد نمود. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حا
تا تشویق فعالیت های شهروندی در حوزه محیط زیست و ایجاد 

های آموزشی جهت ارتقا سطح این رفتارها؛ شرایطی جهت دوره
های ورزشککی را فراهم نمود. سککازمانتوسککعه عملکرد محیطی 

گردد تا با می  همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 
ها به واسککطه محیطی در سککازمانایجاد رفتارهای پایدار زیسککت

های نمایش این رفتارها از سوی مدیران و ارکان کلیدی سازمان
ستری جهت ارتقا فرهنگ محیط ستی؛ ورزشی؛ ضمن ایجاد ب زی

سازمانشر سعه عملکرد محیطی  شی را ایطی جهت تو های ورز
 فراهم نمود.
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