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Abstract 
The ambiguity of the strategies of the strategic approach of green human resource 
management for researchers and the increasing role of sustainable development 
and, most importantly, its environmental aspects, led the authors; The aim of the 
present study was to identify the strategies of strategic management of green 
human resources and to examine its relationship with sustainable development. 
Current research strategy; The approach is mixed (qualitative and quantitative). In 
order to collect qualitative and quantitative research data, interview tools and 
questionnaires were used. The statistical population of the study was experts in the 
field of human resources in both academic and organizational groups that human 
resources specialists in the twelve districts of Tabriz Municipality and its affiliated 
institutions formed the study group. In the qualitative part, the non-probable 
snowball sampling method was used to select the interviewees and a simple random 
method was used for the quantitative sampling. Qualitative data were collected 
through interview protocol and quantitative data were collected through 
questionnaire distribution. In the qualitative stage of the research, the main codes 
and concepts were identified through interviews with experts using theme analysis 
method and based on previous research and qualitative results, the dimensions of 
strategic green human resource management were identified and its consequences 
for sustainable development were investigated. In the quantitative stage of the 
research, the structural equation modeling approach using partial least squares 
method was used to investigate the relationship between the thirteen dimensions of 
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strategic green human resource management and sustainable development. 
Findings indicated that seven dimensions including: green strategy, green human 
resource planning, green employment, green education, green discipline, green 
corporate social responsibility, green printing are significantly, directly and with low 
intensity effective on sustainable development. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
By reviewing the theoretical literature, 
four conceptual models in foreign 
research and four models in domestic 
research related to green human resource 
management were considered. In the field 
of foreign research, two models designed 
by Daley and Hong (2001) and Jabour and 
Santos (2008) were used to link human 
resource management with environmental 
management, and the models used by 
Renwick et al. (2012) and Dubois and 
Dubois (2012) were used to incorporate 
environmental discussions into various 
functions of human resources and show 
how each of the human resource 
processes is involved in environmental 
issues. In the department of internal 
research, in the model presented by 
Mohammad nejad Shourkaei et al. (2016), 
the non-process dimensions of green 
human resource management, the 
necessary basis for the realization of green 
human resource management, and its 
consequences in different layers have 
been analyzed. In the research of Rezaei et 
al. (2016), the manner and extent of the 
impact of the nine dimensions of green 
human resource management on 
sustainable organizational development 
has been investigated. In a study 
conducted by Janalizadeh Qazvini et al. 
(1400), eight components have been 
considered as different aspects of the 
green human resource management 
model and the components affecting 
environmental performance have been 

ranked. Finally, in the latest efforts, 
Doozandeh Kakroodi (1400) identified a 
model with twelve factors for green 
human resource management and made 
pairwise comparisons between the factors 
and analyzed the factors in six levels in 
terms of penetration. Although previous 
research in the field of green human 
resource management has been very 
effective in clarifying the concept of green 
human resource management, in this 
framework, the consequences of strategic 
green human resource management for 
sustainable development and some of its 
dimensions and concepts have mostly 
been ignored. Accordingly, the main 
concern of the current research is 
designing a suitable model for strategic 
management of green human resources by 
evaluating its implications for sustainable 
development and addressing the issue of 
whether the implementation of the 
strategic management of the green human 
resources provides a platform in the study 
organization and whether the 
organization can use this approach 
towards sustainable development. Given 
the research issue, this study seeks to 
answer the following questions: What is 
the appropriate model for strategic 
management of green human resources to 
establish sustainable development? What 
are the dimensions of strategic green 
human resource management? What are 
the implications of implementing a 
strategic green human resource 
management model for sustainable 
development? Today, municipalities are 
one of the most important institutions of 
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urban management in social and political 
structures that can favorably manage the 
city in the direction of sustainable 
development (Sheikh Bekloo & Rajaei, 2018: 
112). The importance of research on 
sustainable development as one of the 
main challenges of Tabriz Municipality, 
the increasing environmental warnings, 
and the importance of economic 
development with the need to pay 
attention to the environmental issues, the 
significant impact of organizations and 
human resources in reducing and solving 
the environmental challenges, feeling the 
need to provide a comprehensive model 
for strategic management of green human 
resources to improve the clarity of the 
concept of this category and its 
dimensions, and creating a coherent 
picture of the content and consequences 
of sustainable development are all factors 
that require the conduct of a combined 
research. 

2. Methods 
This research uses a sequential 
exploratory method performed 
sequentially with the priority of the 
qualitative approach. To collect the 
qualitative and quantitative data, a semi-
structured interview and a questionnaire 
were used. The statistical population of 
the study were experts in the field of 
human resources in both academic and 
organizational groups. The statistical 
sample of the research in the qualitative 
part included 12 individuals from both 
groups of experts and in the quantitative 
part included 50 human resource 
specialists of the municipality. In the 
qualitative part, a non-probability 
purposeful snowball sampling method was 
used, and in the quantitative part, a simple 
random sampling method was used. 
Qualitative stage experts were from both 
genders and had masters and doctoral 

degrees, working experience of at least 10 
years, and age range of 35-60. The subjects 
studied in the quantitative section had at 
least a bachelor's degree in management 
and 10 years of work experience in human 
resources. Interviews were conducted by 
setting the interview protocol and asking 
semi-open-ended questions in line with 
the subject and objectives of the research, 
approved by the university professors. The 
quantitative data were collected through 
the distribution of questionnaires. The 
validity and reliability of the data in the 
qualitative stage was reviewed and 
confirmed by a specialized panel 
consisting of (10) experts from the 
statistical community (organizational and 
academic experts) using the "participant 
verification" strategy and content validity 
analysis method. The quantitative data 
validity and reliability were checked and 
confirmed using convergent validity 
analysis, divergent validity analysis, and 
reliability analysis of research structures. 
To analyze the qualitative data, a theme 
(theme) analysis method was used. In the 
quantitative part of the research, to 
investigate the relationship between the 
dimensions of strategic human resource 
management and sustainable 
development, the structural equation 
modeling approach was taken using the 
partial least squares method. 

3. Results 
To achieve the objectives of the research 
and to answer the research questions, a 
theme analysis method based on the 
opinion of the research experts was used 
consisting of two parts, e.g., strategic 
management of green human resources, 
including 13 themes, 37 concepts, and 72 
codes, Initially, the consequences section 
was designed for sustainable development 
with 1 theme, 3 concepts, and 18 basic 
codes, and a total of 14 themes, 40 
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concepts, and 90 basic codes. In the 
quantitative stage of the research, the 
relationship between the thirteen 
dimensions of strategic green human 
resource management and sustainable 
development was investigated using 
structural equation modeling. The results 
showed that seven dimensions, including 
green strategy and policy, green human 
resource planning, green employment, 
green education and growth, green 
discipline, green organizational social 
responsibility, green printing and 
recycling affect sustainable development. 
There is a positive and significant 
relationship between them and 
sustainable development, and each of 
these dimensions directly explains the 
changes related to the sustainable 
development variable. 

4. Conclusion 
This study, while providing a framework 
for strategic management dimensions of 
green human resources and the 
consequences of implementing this 
variable in terms of the three 
environmental, economic, and social 
aspects of sustainable development, using 
an argument and logic based on empirical 
study shows which green actions in the 

strategic field of human resources have 
affected sustainable development. There is 
a need for senior managers of the 
municipal complex as well as other 
managers and organizations to achieve the 
goals of environmental sustainability and 
sustainable development through these 
dimensions and take the necessary 
planning and measures in this regard. 
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 پژوهشی  علمی 
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 چکیده
  توسعه   فزاینده  نقش  و  محققان  برای  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  استراتژِیک  رویکرد  هایتکنیک  بودن  مبهم
 های فعالیت  شناسایی  نويسندگان؛  تا  گردید  موجب  آن،  محیطی  زیست  جنبه  همه  از  ترمهم  و  پایدار

  حاضر  تحقیق  هدف  عنوانبه  را  پایدار  توسعه  با  آن  ارتباط  بررسی   و  سبز  انسانی   منابع  استراتژیک  مدیریت
 های داده گردآوری منظور به. است( کمی و کیفی) آمیخته رویکرد حاضر؛ تحقیق  استراتژی. نمودند  دنبال
 حوزه   خبرگان  پژوهش،  آماری  جامعه.  گردید  استفاده  پرسشنامه  و  مصاحبه  ابزار  از  تحقیق،  کمی  و  کیفی
 گانه دوازده مناطق در انسانی منابع متخصصان که بودند  سازمانی و دانشگاهی گروه دو در انسانی منابع

 برای  کیفی، بخش در. دادند تشکیل را مطالعه مورد  سازمانی  گروه آن، وابسته  نهادهای و تبریز  شهرداری
 در   گیری  نمونه  برای  و  برفی  گلوله  نوع  از  احتمالی  غیر  گیری  نمونه  روش  از  شوندگان  مصاحبه  انتخاب
  و   مصاحبه   پروتکل  طریق  از  کیفی  هایداده   گردآوری.  گردید   استفاده  ساده  تصادفی  روش  از  کمی  بخش
 مفاهیم  و  کدها  تحقیق،  کیفی  مرحله  در.  پذیرفت  انجام  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  کمی  هایداده   آوری  جمع

  تحقیقات   اساس  بر  و  شدند  شناسایی  تم   تحلیل  روش  از  استفاده  با  خبرگان  با   مصاحبه  طریق  از  اصلی
 جهت  در  آن  پیامدهای  و  شناسایی  سبز  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت  ابعاد  کیفی،  نتایج  و  پیشین
 مدیریت  گانه  سیزده  ابعاد  رابطه  بررسی  برای  تحقیق،  کمی  مرحله  در.  گردید  بررسی  پایدار  توسعه

 حداقل  روش  به   ساختاری  معادالت  سازیمدل  رویکرد  از  پایدار  توسعه  و  سبز  انسانی   منابع  استراتژیک
 سبز،  استراتژی:  شامل  بعد  هفت  که  بود  مطلب  بیانگراین  هایافته.  گردید  استفاده  جزئی  مربعات

 اجتماعی   مسئولیت  سبز،  وانضباط  نظم   سبز،  آموزش   سبز،  استخدام  سبز،  انسانی  منابع  ریزیبرنامه
 .باشدمی مؤثر پایدار برتوسعه ضعیف شدت با و مستقیم دار، معنی بطور سبز چاپ سبز، سازمانی
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 مقدمه 1
محیط از  حفاظت  و  به پایداری  عنوان  زیست 

ها در  گردیده است. شرکت های جهانی مطرح  نگرانی 
کنند که در آن  یک اقتصاد رقابتی جهانی فعالیت می 

تنها باید کارآمد بلکه باید مسئولیت پذیر باشند، نه
محیط قبال  در  داشته  خصوصاً  مسئولیت  زیست 

همکاران،    1)یانگ   باشند افزایش  (.  364:  2019و 
زیست نگرانی  شرکت های  جهانی،  به  محیطی  را  ها 
محیطی  های زیست ها و فعالیت پیشبرد روش سمت  

:  2020،  2)افسر و اومرانی با سرعت فزاینده سوق داده  
؛  112:  2020،  4؛ کاتیش و شارما 403:  2020،  3؛ داهیا109

و باعث ترغیب استفاده از  (.  385:  2013،  5مصطفی
زیست  سازمانمدیریت  در  است  محیطی  شده  ها 

؛ سینجای، ویناتا  355:  2019،  6)اوی یانگ، وی و چی 
برای کشورهای درحال توسعه  (.  132:  2019،  7و کومر 

نگرانی  داشتن  جهت  به  ایران  محیط  مانند  های 
زیستی و قوانین اجرائی ضعیف و شکننده در زمینه 

سوی توسعه پایدار بایستی جزء  محیطی، حرکت به 
برنامهاولویت  و  پایدار  ها  توسعه  باشد.  اصلی  های 

دستیانه به  می تنها  اقتصادی  اهداف  به  پردازد  بی 
و   اجتماعی  منافع  به  توجه  ضرورت  بلکه 

می زیست  مشخص  نیز  را  کند محیطی 
بسیاری،  صاحب (.  194:  2016،  8)جابلونسکی  نظران 

فاجعه از  جلوگیری  راه  تنها  را  پایدار  های  توسعه 
می زیست  اجتماعی  و  ، 9لند)برانت دانند  محیطی 

مفهومي   مدل  ادبیات نظری، چهاربا بررسی  (.  2019
در تحقیقات داخلی   مدل  و چهار خارجي در تحقيقات

در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز مورد توجه  
دو خارجی؛  تحقیقات  بخش  در  گرفت.   مدل  قرار 

( و جابور و  2001)  10ديلي و هانگ طراحی شده توسط  
ارتباط سعي(،  2008)  11سانتوز   مديريت داشتند 

برقرارزيست  مديريت با را انساني منابع  محيطي 
 

1. Yong 
2. Afsar & Umrani 
3. Dahiya 
4. Kautish & Sharma 
5. Mostafa 
6. Ouyang, Wei & Chi 

مدل  و  تحقیقات  كنند  در  که  و    12رنويك هایی 
 ( دوبویس 2012همكارانش  و  دوبویس  و   )13  (2012  )

تالش بودند،  گردیده   هايبحث  كردند استخراج 
 منابع مختلف كاركردهاي در را محيطي زيست
كنند انساني  مشاركت و درگيري  چگونگي و وارد 
موضوعات   در را انساني منابع فرايندهاي از هريك

تحقیقات   نشان  محيطي،زيست  بخش  در  دهند. 
داخلی؛ در مدل ارائه شده توسط محمدنژاد شورکایی  

 ( همکارانش  ابعاد 1395و   مديريت غيرفرايندي (، 
 مديريت تحقق براي الزم سبز، بستر انساني منابع
پيامدهاي انساني منابع و  در سبز   هاي اليه آن 

و   مختلف، رضایی  تحقیق  در  است.  گردیده  تحلیل 
( نحوه1399همکارانش  ابعاد   اثرگذاری میزان و  (، 

مدیریت نه  توسعه بر سبز انسانی منابع گانه 
در   سازمانی است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  پایدار 

جانعلي توسط  شده  انجام  و   زاده تحقیق  قزويني 
 ( به  1400همکارانش  مؤلفه  هشت  جوانب  (،  عنوان 

مديريت مدل  نظر   انساني منابع  مختلف  در  سبز 
عملکرد   بر هاي موثربندي مؤلفهگرفته شده و به رتبه

محيطي پرداخته شده است. نهایتاً در آخرین  زیست 
دوزندهتالش ) ها،  دوازده1400کاکرودی  با  مدلی   ،) 
و   برای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی  عامل
 عوامل نموده و عوامل زوجی بین  مقایسات به اقدام
مورد تحلیل قرار   سطح از نظر میزان نفوذ شش را در

 داده است. اگرچه تحقیقات پیشین حوزه مديريت
سازي مفهوم مدیریت   روشن  سبز، در  انساني  منابع

 اين در اند اماتأثيرگذار بوده  بسيار منابع انسانی سبز
نابع  به پيامدهای مدیریت استراتژیک م ها، چارچوب

انسانی سبز در راستای توسعه پایدار و همچنین به  
كمتر آن  مفاهیم  و  ابعاد  از  و  شده توجه برخی 

 بر این اساس، دغدغه  .اطالعات کمتری وجود دارد 
اصلی پژوهش؛ طراحی مدلی مناسب برای مدیریت  

7. Singjai, Winata & Kummer 
8. Jabłonski 
9. Brundtland 
10. Daily & Huang 
11. Jabbour & Santos 
12. Renwick 
13. Dubois & Dubois 
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پیامدهای   انسانی منابع استراتژیک ارزیابی  با  سبز 
پرداختن به این مسئله  آن در راستای توسعه پایدار و  

 مدیریت استراتژیک سازی ابعادهست که آیا پیاده 
را در سازمان مورد مطالعه  سبز بستری انسانی منابع

می  این   نمایدفراهم  کمک  به  بتواند  سازمان  که 
مسیر در  امروزه   پایدار توسعه رویکرد  بردارد.  گام 

مديريت شهري   شهرداري یکی از مهمترین نهادهاي
شود  هاي اجتماعي و سياسي محسوب مي در ساختار 

مي  مطلوبي  نحو  به  در  که  شهر  مديريت  به  تواند 
رجايي،   و  بکلو  )شيخ  بپردازد  پايدار  توسعه  راستاي 

خصوص  112:  1397 در  تحقیق  موضوع  اهمیت   .)
های اصلی شهرداری  توسعه پایدار که یکی از چالش 

می  افزایش  تبریز  جمله:  از  دالیلی  نیز  و  باشد 
توسعه  زیست ی  هشدارها اهمیت  و  محیطی 

اقتصادی توأم با لزوم توجه به مسائل محیطی، تأثیر  
ها و حوزه منابع انسانی در کاهش  گیر سازمانچشم

چالش  حل  زیست و  نیاز  های  احساس  محیطی، 
جهت ارائه یک مدل جامع برای مدیریت استراتژیک  
منابع انسانی سبز به منظور ارتقاء وضوح مفهوم این  

و ابعاد آن، و ایجاد تصویری منسجم از محتوا   مقوله
و پیامدها در راستای توسعه پایدار، همگی از عواملی  
حاضر   ترکیبی  پژوهش  انجام  موجب  که  هست 
 گردید. با توجه به مسئله تحقیق، این پژوهش به

پاسخي ذیلسؤال  براي دنبال  مدل   های  هست: 
مناسب برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز  
ابعاد   چیست؟  پایدار  توسعه  استقرار  جهت  در 
کدامند؟  سبز  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت 
استراتژیک   مدیریت  الگوی  سازی  پیاده  پیامدهای 
 منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار چیست؟  

 
1. Green Human Resource Management 
2. Jackson & Seo 
3. O’Donohue & Torugsa 
4. Shen, Dumont & Deng 

 مبانی نظری و پیشینه 2
 پژوهش 

سبز  انساني  منابع  اساسی 1مدیریت  درواقع  ترین  ؛ 
ی سازمانی است که موجب همگرایی و  مؤلفه پایدار

شود. هدف  افزایی وجوه مختلف مدیریت سبز می هم
آوردن   وجود  به  سبز  انسانی  منابع  مدیریت 

زیست زمینه پایداری  در  نقش  ایفای  محیطی  های 
سازمان )سیدجوادین،  برای  است  مختلف  های 

نوبری،   و  اربطانی  مديريت  299:  1395روشندل   .)
سبز   انساني  شاخه بهمنابع  فلسفه  عنوان  از  ای 

روی   انسانی  رفتار  تأثیر  که  است  سبز  مدیریت 
زیست  سئو   محیطیمدیریت  و  :  2010،  2)جکسون 

)اودونوهو و  کند  و توسعه پایدار را بررسی می (.  280
مدیریت منابع انسانی سبز  (.  239:  2016،  3تروسگا 

روش به از  استفاده  منابع  عنوان  و  پرسنلی  های 
برای  شده    انسانی  تعریف  محیطی  عملکرد  بهبود 

دنگاست   و  دومونت  کیم 25:  2016،  4)شن،  و    5؛ 
ماگور 1335:  2017همکاران،   و  ردمن  و  رنویک  ، 6؛ 

به(.  14:  2013 سبز  انسانی  منابع  عنوان  مدیریت 
شود که از طریق  های منابع انسانی تعریف می شیوه

می  که  سبز  کارمندان  ابتکارات ایجاد  توانند 
یطی سازمان را تشخیص و اهمیت دهند،  محزیست 

زیست متمرکز هستند. این تمرکز  بر پایداری محیط
توسعه  و  آموزش  استخدام سبز،  و  انتخاب  شامل: 
سیستم   و  سبز  عملکرد  ارزیابی  و  مدیریت  سبز، 
انسانی   سرمایه  که  است  سبز  پاداش  و  پرداخت 

:  2018)یوسف و همکاران، دهد سازمان را توسعه می 
از  روی(.  15 یکی  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  کرد 

)پاویترادوی و  هاست  الزامات هزاره سوم در سازمان
با توجه به اهمیت مدیریت  (.  312:  2016،  7ساندهیا

پایداری   به  دستیابی  در  سبز  انسانی  منابع 
زیست، تحقیقات مدیریت منابع انسانی سبز  محیط

)شن، دومونت و دنگ،  افزایش تصاعدی یافته است  

5. Kim 
6. Renwick, Redman & Maguire 
7. Pavithradevi & Sandhya 
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جابور 5:  1620 و  ربیعی  نجاتی،  ؛  165:  2017،  1؛ 
تروسگا،   و  و  240:  2016اودونوهو  تاچکووا  فام،  ؛ 

؛  120:  2016و همکاران،    3؛ رنویک 386:  2019،  2جابور 
همکاران،    4یو  مهم  (.  224:  2020و  نقش  محققین 

ابعاد و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سبز را که  
بستگی  تحریک دل های اساسی برای  عنوان روش به

:  2019،  5)فام، تاچکووا و فان و تعهد سبز کارمندان  
(  221:  2019و همکاران،    6)پینزونو رفتار سبز  (.  446

ها هست  محیطی سازمانو ارتقاء اثربخشی زیست 
:  2019،  7)ژانگ، وانگ و ژائو اند  موردتوجه قرار داده 

چارچوب (  1440 ابعاد،  این  اساس  بر  در  و  هایی 
 اند.  یریت منابع انسانی سبز ارائه داده خصوص مد 

مشولم  و  منابع  8بامبرگر  استراتژیک  مدیریت   ،
انسانی    9انسانی  منابع  مدیریت  به  رویکردی  را 

دانند که مبتنی بر شایستگی است و بر پرورش  می
و   تقلیدند  قابل  کمتر  که  پایداری  انسانی  منابع 

می قابل تأکید  نیستند،  و  کنند  جایگزینی  )بامبرگر 
شولر (.  218:  2000مشولم،   اعتقاد  مدیریت  10به   ،

های  استراتژیک منابع انسانی شامل تمامی فعالیت
ها به طراحی و  مؤثر بر رفتار افراد در برانگیختن آن 

از نظر وی   اجرای نیازهای راهبردی سازمان هست. 
های بنیادی مدیریت راهبردی منابع انسانی  فعالیت

ازعبارت با    :اند  انسانی  منابع  راهبردی  هماهنگی 
هماهنگی   سازمان؛  راهبردی  نیازهای  و  راهبردها 

های منابع انسانی با راهبردهای سازمان و  زیرسامانه 
انسانی؛ اطمینان از برقراری هماهنگی  راهبرد منابع  

  های منابع انسانی مستمر در تمام کارکردها و فعالیت
نقش مدیریت استراتژِیک منابع    (.245:  2000)شولر،  

انسانی، تعیین نقش منابع انسانی در تحقق سایر  
 

1. Nejati, Rabiei & Jabbour 
2. Pham, Tučková & Jabbour 
3. Renwick 
4. Yu 
5. Pham, Tučková & Phan 
6. Pinzone 
7. Zhang, Wang & Zhao 
8. Bamberger & Meshoulam 
9. Strategic Human Resource Management 
10. Schuler 
11. Hamadamin & Atan 

است   آتن راهبردها  و  (.  82:  2019،  11)حمدامین 
باستراتژی باید  انسانی  منابع  مدیریت  روی  های  ر 

عملکردهایی متمرکز شوند که منجر به تعالی منابع  
ها شامل استخدام، توسعه،  انسانی شوند. این روش 

آموزش، سیستم تشویق و مزایا و توسعه شغلی در  
است   مهدیسازمان  و  این    (.9:  2018،  12)ارباب 

تا  استراتژی بخشد  بهبود  را  کارکنان  مهارت  باید  ها 
های رسیدن به اهداف سازمانی را بهبود یابد  فرصت 

ییلدیز  و  اوزمز  و  797:  2016،  13)زهیر،  مرشدا  ؛ 
محیط  10:  2020،  14آلبدارین  تدریجی  تخریب   .)

طبیعی به دلیل استثمار انسان، لزوم معرفی مفهوم  
بدین ترتیب،    . آورده استرا به وجود    15توسعه پایدار 

های  محیط طبیعی و حمایت از منابع به سود نسل 
، 16)شایخ آینده تبدیل به الزامات جهانی شده است  

ترین تعريف از پايداري، تعريفي  متداول (.  122:  2010
(  1987سال ) 17است كه توسط کمیسیون برانت لند 

ارائه شده است؛ بر اساس گزارش برانت لند؛ توسعه  
توسعه  پایدار  از  است  کنونی  عبارت  نیازهای  که  ای 

های آتی  جهان را تأمین کند بدون اینکه توانایی نسل 
را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و اینکه  
در   محیط  و  انسان  متقابل  رابطه  پایدار  توسعه 

است   جهان  بیتلی سراسر  و  طبق  (.  1384،  18)ویلر 
(،  2001)  19سعهتعریف سازمان همکاری اقتصادی و تو

اقتصادی،  اهداف  تلفیق  معنای  به  پایدار  توسعه 
زیست  و  اجتماعی  برای  سیاسی،  محیطی 

به   آسیب  بدون  فعلی  انسان  رفاه  حداکثرسازی 
توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهایشان هست  

توسعه) و  اقتصادی  همکاری  (.  3:  2001،  سازمان 
محیط و  توسعه  جهانی  بیان  20زیست کمیسیون 

12. Arbab & Mahdi 
13. Zehir, Uzmez & Yıldız 
14. Marashdah & Albdareen 
15. Sustainable Development 
16. Shaikh 
17. Brundtland Commission 
18. Wheeler & Beatle 
19. Organization for Economic Co-operation and 
development 
20. The World Commission on Environment and 
Development 
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در  می است  تغییری  فرآیند  پایدار  توسعه  که  کند 
سرمایه  هدایت  منابع،  از  ها،  گذاریاستفاده 

گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است  سمت 
توسعه   باشد.  سازگار  آینده  و  حال  نیازهای  با  که 
و  توسعه  میان  تعادل  ایجاد  حقیقت  در  پایدار 

است  محیط و  زیست  توسعه  جهانی  )کمیسیون 
در سطح سازمانی و شرکتی،    (.2018زیست،  محیط  

حوزه مشخص  از  یکی  که  عمدتاً  شده  که  هایی 
محیطمی پایداری  تحقق  به  اهداف  تواند  و  زیست 

منابع   مدیریت  بخش  کند،  کمک  پایدار  توسعه 
است   که  (.  34:  2010،  1)ففرانسانی  آنجايي  از 

مديريت منابع انساني نقش مهمي را در شکل گيري  
توسعه   و  استراتژي  ساختار،  سازماني،  فرهنگ 

نقش  خط نيز  انساني  منابع  دارد،  سازماني  مشي 
)شولر،  دست يابي به توسعه پايدار دارند   کليدي در

 (. 80:  2014، 2جکسون و جیانگ 

 داخلی   پژوهشهای  پیشینه 2.1
(، در پژوهشی  1400قزويني و همکاران ) زاده جانعلي

”رتبه عنوان   منابع مديريت هاي مؤلفه بندي با 
موثر انساني  شهرداري محيطي عملکرد بر سبز 

ا استفاده  مراتبي(“، ب سلسله تحليل مشهد )رويکرد
مراتبي،  سلسله تحليل فرآيند  روش و دلفي تکنيک از

را انساني منابع مديريت هايمؤلفه  قالب در سبز 
مديريت مختلف  جوانب  عنوان  به  مولفه   هشت 

ناسايي  های مختلف شسبز در سازمان  انساني منابع
مي   نمودند  بر که  اين    توانند  محيطي  عملکرد 
تاثيرگذار  سازمان اينها  قالب ها  مؤلفه   باشند.    در 

 این پژوهش نشان گردید. نتايج ارائه مفهومي مدل 
 انساني؛ منابع مديريت هايمؤلفه بين از که داد

و   آموزش کارکنان، سبز گزينش و انتخاب
 سبز عملکرد بر نظارت و ارزيابي و آنان توانمندسازي

 و توسعه بر را اثرگذاري بيشترين تواند مي کارکنان
شهرداری در مشهد   سازمان محيطي بهبود عملکرد

:  1400قزويني و همکاران،   زاده  باشد )جانعلي داشته
خود تحت    مقاله  (، در1400کاکرودی ) دوزنده  .(163

 با سبز انسانی منابع مدیریت مدل  عنوان ” تدوین

 
1. Pfeffer 

)مطالعه رویکرد  پگاه شرکت :موردی بوالنوس 
 مدل  روش در بوالنوس رویکرد گیالن(“، با بکارگیری

مدل  ساختاری سازی  منابع مدیریت تفسیری، 
  .نمود تدوین گیالن شرکت پگاه برای سبز را انسانی

برای مدیریت منابع   عامل وی در این پژوهش دوازده
و پس از تأييد توسط خبرگان   انسانی سبز شناسایی

عوامل نمود.   بین زوجی مقایسات به تحقیق، اقدام
 قرار سطح شش در عوامل تحقیق،بر اساس نتایج  

 سبز، طراحی انسانی منابع  ریزی گرفتند که برنامه
 در گرفتن قرار سبز با انتخاب و  سبز، استخدام شغل
)سطح ترین پایین به سطح  عنوان   ششم( 

گیری   تعیین عوامل پرنفوذترین نتیجه  وی  شدند. 
اگرمی که   پیش بتواند گیالن پگاه شرکت نماید 

به عامل این نیازهای  شاهد کند، اجرا درستی را 
:  1400کاکرودی،   بود )دوزنده خواهد شرکت گسترش

22).   ( همکاران  و  خود  1399رضایی  پژوهش  در   ،)
سبز  منابع  مدیریت   گانهنه  ابعاد  تاثیر که    انسانی 

پایدار    سازمانی   توسعه  شناسایی و معرفی نمودند بر 
فرضیه  نظربعنوان  در  تحقیق  و  های  با    گرفته 

زمینه  ترکیبی  رویکرد  رگیریبکا پردازی   اینظریه 
مدل   و  تئوری(  )گراندد   معادالت  سازی  روش 

مقوله رابطه  بررسی  ساختاری  مورد  را  تحقیق  های 
  مطلب   این   از  حاکی   آمده  قرار دادند. نتایج بدست 

  سبز  انسانی  منابع   های مدیریتو مولفه  ابعاد  که  بود 
هستند و فرضیه    گذار  تاثیر  پایدار   توسعه سازمانی   بر

گیرد )رضایی، زرگر و  های تحقیق مورد تأييد قرار می
همکاران    و  اصفهانی  آیباغی  (.93:  1399همتیان،  

  منابع   ”مدیریت   عنوان  با   پژوهشی  در   (، 1397)
سازمانهای   پایداری  برای   الگویی   سبز؛  انسانی    در 

  جوانان   و  ورزش  کل  اداره:  مطالعه  )مورد  ورزشی“
  مدیریت   تأثیر  بررسی   به .  شمالی(  خراسان   استان
بر  انسانی  منابع   کل   اداره  سازمانی   پایداری  سبز 

این  .  پرداختند  شمالی  خراسان  استان  ورزش وجوانان
در   ایجاد   بر   محققین   سازینهادینه  راستای  نوآوری 
  انسانی   منایع  آموزش  طریق  از   سازمانی  پایداری

  که   داد   نشان  این تحقیق  هاییافته   .اندنموده   تاکید

2. Schuler, Jackson & Jiang 
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  ابعاد   دیگر  از  سبز  انسانی  از منابع  آگاهی  وضعیت
  تأثیر   بیشترین  که   است  حالی  در  این   و  بوده   ضعیفتر

پایداری   بر  ساختاری  مدل   نتایج   اساس  بر   روی 
اینرو .  میشود  مالحظه  58/0  میزان  به سازمان   از 

  خراسان   ورزش و جوانان   سازمان   که  میشود   پیشنهاد
  رسانی اطالع   و  آموزشی  هایدوره  برگزاری  با  شمالی

  تقویت   در   سبز  انسانی   منابع   خصوص   در  مناسب
اصفهانی، حسنی و حسینی،    بکوشد )آیباغی  بعد  این

  در   (،1395)  همکاران  و   سیدجوادین  .(309:  1397
  یک  سبز  انسانی   منابع  ”مدیریت   عنوان  با   پژوهشی 

  کردند   اشاره  ،"پایدار  توسعه  و  گذاریسرمایه   رویکرد
  انسانی   سرمایه  بر  تمرکز  با  انسانی  منابع  مدیریت  که

  در   آنها  ادغام   و  زیست  محیط   های مدیریت برنامه  و
  معرفی   را  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  خود   فعالیتهای

تمامی  را  جالبی  شرایط  و  امکانات  و   و   فعاالن   برای 
  این   در   مشارکت   با   تا   آوردمی   فراهم   گذارانسرمایه
  محیطی   زیست   عملکرد   بهبود   ضمن   ها برنامه

 ایرابطه   پایدار  توسعه  سیاستهای  به  و توجه  سازمان
)سیدجوادین،    خلق   خود   برای  را  سودمند نمایند 

 .(297: 1395روشندل اربطانی و نوبری،  

 پژوهشهای خارجی   پیشینه 2.2
ای که با عنوان  (، در مطالعه2021انصاری و همکاران )

انسان   ت یریمد” رفتارها  ی منابع  و    ی حام  ی سبز 
بررس  ست یزطیمح اساس  یکارمندان:  ی“  سازوکار 

سبز را بر    ی منابع انسان  ت ی ریمد  ر یتأثانجام دادند،  
اثرات   کاهش  در  کارکنان  مثبت  رفتار  و  نگرش 

افزاشرکت   محیطیزیست  تجارت    یداریپا   شیها و 
مدیریت   ریتأث یبا بررس  این تحقیقاند. کرده   یبررس

  ست یزط یمح  طرفدار  یبر رفتارها  زمنابع انسانی سب
  تعهد سبز   یاواسطه  ریتأث  ق یاز طر  هاکارکنان شرکت 

پایداری ارتقاء  جرو  مدیریت    ات قیتحق  یها ان ی، 
  ی ها  افتهی  گسترش داد.رشد و  را  منابع انسانی سبز  

م   تحقیق اجرای تأييد  و  وجود  که    ی هاوه یش  ی کند 
شود که  تواند باعث  یم  مدیریت منابع انسانی سبز

دوستانه محیطی  کارمندان ن  رفتارهای    شان از خود 

 
1 Ansari, Farrukh & Raza 
2 Pham et al. 

منابع    یهاوه یبا اتخاذ ش  توانندمی ها  شرکت و    دهند
سبز کارمندانسانی  مح  ان،  به  نسبت  خود    ط یرا 

و   کرده  افراد  متعهدتر  که  گردند    ی تارهافر موجب 
  نفعان یهمه ذ   ی را نشان دهند که برا  یطیمحست یز

(. فام  229:  2021،  1رازا)انصاری، فراخ و    سودمند است 
نقش  در تحقیق خود با عنوان ”   (،2020)  2و همکاران 

انسان  ت یریمد عملکرد    ی منابع  در  سبز 
تجز   یطیمحزیست  و    لیوتحلهیهتل:  تعامل 

بی“  گریانجیم انسان  تیریمد  نیارتباطات    ی منابع 
میزبانی    تی ریدر مد  ژهی و، بهیطیو عملکرد مح سبز

بررسی    ینواز مهمان و   انموده را  با    نی اند.  مطالعه 
کشف    ی فرصت برا  - زهی انگ  - یی توانا   هیگسترش نظر

 یهاوه یش  ی و تعامل  میرمستق ی، غمیمستق  ی هانقش 
انسان   ت یریمد را  سبز،    ی منابع  رابطه  این 

کند  ی مطالعه تأييد م  نی ا   . دهدقرار می   موردسنجش 
عامل   کارمندان  سبز  مشارکت  و  سبز  آموزش  که 

فرد  تی تقو  یبرا  یمهم داوطلبانه    یتعهد  رفتار  و 
به مح و عملکرد  ینسبت  است.    یطیمحزیست  ط 

فعالنی بنابرا گرفتن  نظر  در  ارائه    یی هاتی،  ازجمله 
  ی برا   یی هافرصت   جادیبه کارمندان و ا   یآموزش کاف 

تواند  یسبز، م  یشنهاد ی پ  یهاها در طرح مشارکت آن 
رفتارهانگرش  و  بهبود  آن   یطیمحست ی ز  یها  را  ها 

)فام و همکاران،    بخشد و عملکرد سبز را بهبود بخشد 
(، در پژوهشی که انجام  2019) 3گناری  و  (. ماک2020

  و   انسانی   منابع  مدیریت   بین   بررسی ارتباط  دادند به
مسئولیت    با  رابطه  در  ویژه  به  پایداری،  اجتماعی  بعد

  آن   ذینفعان  با   شرکت   ارتباط   و   سازمانی   اجتماعی 
خود.  انداخته پرد مطالعه  در  که  می   ادعا   آنها  کنند 

ارتباط    در   اساسی   نقشی   انسانی   سرمایه خصوص 
مقوله مدیریت منابع انسانی و بعد اجتماعی توسعه  

)ماکمی   ایفا   پایدار    (. 806:  2019گناری،    و   کند 
  با   پژوهشی   (، در 2018)  3کلوزکا-مارچینیوک  و  بمبیاک

  ابزاری   عنوان  سبز به   انسانی   منابع  عنوان ”مدیریت
توسعه   نقش   بررسی  به  ها“شرکت   پایدار  برای 

منابع    پایدار   توسعه  در   سبز  انسانی   مدیریت 
.  پرداختند  لهستان  کشور  نوپای  و  جوان  هایشرکت 

3 Macke & Genari 
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  لهستان   در کشور   نوپا   شرکت   150  مطالعه  این   در
تحل  هیتجز.  گرفتند  قرار  بررسی  مورد   لیو 

و  ی همبستگ  مثبت  رابطه    ی اب یارز  ن یب  ی محکم ها 
مح  ی انسان   یتهایفعال  ریتأث بر    ست یز   ط یدوستدار 

  آنها نشان داد.   ی عمل  یو اجرا   ها شرکت  داریتوسعه پا 
  های شرکت   پایدار   توسعه  بین   که   داد   نشان  نتایج 
  مدیریت منابع انسانی   اقدامات   اجرای  و  بررسی   مورد
  همچنین  .دارد  وجود  داریمعنی   و  مثبت  ارتباط  سبز

  پایداری،   توسعه جهت   است الزم  که  دادند  پیشنهاد
  ابعاد   برروی  و  دهیم  افزایش  شرکتها   بین  در  را  آگاهی

زمینه  سازیفرهنگ   جمله  از   مختلفی  بکارگیری  در 
مدیریت  کنیم    تاکید   سبز  انسانی   منابع   دانش 

  1(. میشرا 1739:  2018کلوزکا،  -مارچینیوک  و  )بمبیاک
  انسانی   منابع   عنوان ”مدیریت   با   تحقیقی   در   (،2017)

  یک   در   سازمانی   پایدار   توسعه  برای   چارچوبی   سبز
  منابع   مدیریت  نقش  بررسی   به  نوظهور“  اقتصاد
پایدار سازمانی در سازمانهای    در توسعه  سبز  انسانی

  داد   نشان  نتایج.  پرداخت  تولیدی کشور هندوستان
  زیست محیطی،   مباحث  آموزش   مانند  اقداماتی  که

عملکرد  سبز،  استخدام   مشارکت   سبز،  ارزیابی 
های  جبران   و  کارکنان محیطی   خسارت    زیست 

ایفا    اساسی  نقش  سازمان  پایدار  توسعه  در  توانندمی
  سازمان  مدیریت   که  شودمی   توصیه  همچنین.  کنند

 سبز،  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  اجرای  زمان  در
  نتایج   این  تا  باشد  کننده  مراحل حمایت  تمامی  در

 (.  762: 2017گردد )میشرا،   حاصل  پایداری

 شناسی پژوهشروش 3
این پژوهش از نظر استراتژی انجام تحقیق؛ آمیخته  

منظور گردآوری    به روش متوالی اکتشافی هست. به
نیمه  داده  مصاحبه  ابزار  از  کمی،  و  کیفی  های 

گردید  استفاده  پرسشنامه  و  جامعه   .ساختاریافته 
ن حوزه منابع انسانی در دو گروه  آماری تحقیق، خبرگا

منابع   متخصصین  که  بودند  سازمانی  و  دانشگاهی 
دوازده  مناطق  در  و  انسانی  تبریز  شهرداری  گانه 

نهادهای وابسته آن با توجه به ماهیت و نقش این  

 
1 Mishra 

محیط  با  تعامل  و  حفاظت  در  و  سازمان  زیست 
مورد   سازمانی  گروه  پایدار،  توسعه  اهداف  پیگیری 

دادند. نمونه آماری پژوهش در  تشکیل می مطالعه را  
تن از هر دو گروه خبرگان دانشگاهی    12بخش کیفی،  

گیری غیر احتمالی  و سازمانی بودند که با روش نمونه 
هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش  

نفر برآورد گردید که    58کمی پژوهش، جامعه آماری  
کمی به تعداد  بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه  

گیری تصادفی ساده  تن مشخص و با روش نمونه   50
شدند.   دارای  انتخاب  کیفی،  مرحله  خبرگان 

تحص  :جمله  ازهایی  ویژگی  ی  کارشناس  یلیمدرک 
دکتری،    ارشد ،  سال   10حداقل  شغلی    سنوات و 

و از هر دو طیف زن و مرد   60الی  35محدوده سنی 
هایی  ویژگی بودند و افراد مورد تحقیق در بخش کمی،  

از جمله: مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و مرتبط  
سال در    10با رشته مدیریت، سنوات شغلی حداقل  
ها با تنظیم  بخش منابع انسانی را داشتند. مصاحبه

پرسش  طرح  و  مصاحبه  نیمه پروتکل  باز  هایی 
سوی  هم از  که  تحقیق  اهداف  و  موضوع  با  راستا 

ب  گردیده  تائید  دانشگاهی  و  اساتید  انجام  ود، 
جمع داده  کیفی  جمع های  شد.  تحلیل  و  آوری  آوری 
صورت  داده  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  کمی،  های 

ها در مرحله کیفی، از  پذیرفت. روایی و پایایی داده 
( تن از خبرگان  10طریق پانل تخصصی متشکل از )

با   دانشگاهی(  و  سازمانی  )خبرگان  آماری  جامعه 
کنندگان“ و روش  د مشارکت بکارگیری استراتژي ”تأيي

تحلیل روایی محتوا، بررسی و تائید گردید. روایی و  
پایایی مرحله کمی با استفاده از مراحل: تحلیل روایی  

های  همگرا، تحلیل روایی واگرا و تحلیل پایایی سازه
می تائید  و  بررسی  تحليل  پژوهش  براي  گردد. 

های کیفی، از روش تجزيه و تحليل تم )مضمون(  داده 
منظور   به  پژوهش،  کمی  بخش  در  شد.  استفاده 
منابع   استراتژیک  مدیریت  ابعاد  رابطه  بررسی 

از نرم  پایدار،   IBMافزارهای  انسانی سبز و توسعه 
Spss Statistics  وSmart PLS     رویکرد و 

حداقل  مدل  روش  به  ساختاری  معادالت  سازی 
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  نرم   از   استفاده  استفاده گردید. دلیلمربعات جزئی  
  ها و گویه   با   مدلهایی   حل  ، امکان Smart PLSافزار  

نرم   به  نسبت   کمتر  هاینمونه   نیز   افزارهای   سایر 
است    توزیع   بودن   نرمال   به  آن  نیاز  عدم  و  موجود 

 (.255:  2011، 1)رینگل و سارستد 

 هایها و یافتهتحلیل داده 4
 پژوهش

ها  براي تجزيه و تحليل اطالعات و داده   کیفی:  بخش
از روش تحليل تم استفاده شد. تحلیل    در این بخش

ها(  تم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )تِم 
ها است. این روش در حداقل خود  موجود درون داده 

توصیف  داده  جزئیات  قالب  در  و  سازماندهی  را  ها 
می می اما  فراتر  کند،  این  از  جنبه تواند  و  های  رفته 

کند تفسیر  را  پژوهش  موضوع  جدول    .مختلف  در 
( داده 1شماره  تحليل  مراحل  و  (،  تجزیه  روش  با  ها 

( و نتایج آماری  80:  2006،  2تحلیل تم )براون و کالرک 
بدست آمده از بکارگیری این روش، بصورت عددی  

 گردد. ارائه می 

 
 مراحل روش تجزیه و تحلیل تم    1جدول  

 اقدام  ها گام
 سازی شدند. ها به طور کامل به صورت متنی پیادهاطالعات به دست آمده از مصاحبه آشنا شدن با متن  1
 اند. کد منحصر به فرد بوده 90کدگذاری انجام شد که از این تعداد   101در مجموع   ایجاد کدهای اولیه  2
 تم دسته بندی شدند.     14مفهوم در قالب        40کدها بازبینی شده و    ها استخراج مفاهیم و تم 3
 ها و کدهای اولیه مشخص شد.ها، مولفهارتباط بین تم هاترسیم شبکه تم 4
 ها با توجه به ادبیات نظری و دریافت پژوهشگر تشریح شدند. مفاهیم و تم تحلیل و تشریح  5

 

اوليه   كدگذاري  نمونة  (2)  جدول  تحقیق؛ در در ادامه 
  مفهوم   نمونة  (3)  جدول   در  از درون متن مصاحبه،

  نمونة   ( 4)  جدول   در  و  مرتبط  كدهاي  شده از  استخراج

داده    مفاهيم  از  شده   استخراج   تم نمایش  مرتبط، 
 شود. می

 

 كدگذاري   نمونة   2  جدول 

 مصاحبهمتن  کدهای اولیه 
گنجاندن اهداف زیست 

محیطی در استراتژی  
 سازمان 

گنجاندن اهداف سبز در  
 استراتژی منابع انسانی 

همسویی روشها و اقدامات  
منابع انسانی با استراتژی  

 سازمانی 
هماهنگی میان شیوه ها و 
سیاستهای مدیریت منابع  

 انسانی 

استراتژي منابع انساني و وارد كردن اهداف  در این قسمت عرض میکنم که الزم است فرآیند تدوين 
اي كه از استراتژي كالن سازمان حمايت كند و در رسالتها و سبز و زيست محيطي در آن به گونه

ماموریتهای سازمانی در نظر گرفته شود صورت پذیرد. ایجاد سازگاری و هماهنگی در میان روشهای  
ا استراتژی سازمان در راستای پایداری زیست منابع انسانی سبز و همچنین مابین این روشها ب

 محیطی و اهداف توسعه پایدار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

 

 
1 Ringle & Sarstedt 2 Braun & Clarke 
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 مرتبط   اولية   كدهاي   از   مفهوم   گيري   شكل   نمونة   3  جدول 

 کدهای اولیه  مفهوم 

 سبز  یخط مش 
 گنجاندن اهداف زیست محیطی در استراتژی سازمان

 در استراتژی منابع انسانی گنجاندن اهداف سبز 
 همسویی روشها و اقدامات منابع انسانی با استراتژی سازمانی تراز عمودی 
 هماهنگی میان شیوه ها و سیاستهای مدیریت منابع انسانی  تراز افقی 

 
 مرتبط   مفاهيم   از   تم   گيري   شكل   نمونة   4  جدول 

 مفاهیم  تم 
 ، تراز عمودی، تراز افقی، هماهنگی مدیریت، بودجه سبز سبز یخط مش  استراتژی و خط مشی سبز 

 

های کیفی از استراتژي تأييد  براي تعیین پایایی داده 
و  مشارکت  اولیه  کدهای  شد.  استفاده  کنندگان 

کنندگان مضامین پس از استخراج، توسط مشارکت 
در مرحله مصاحبه ارزیابی گردید تا درستي برداشت  

های افراد را تأييد كند. از  درک پژوهشگر از پاسخ و  
محتوا  روایی  نسبی  ضریب  جدول    1روش  و 

داده تصمیم روایی  تحلیل  برای  الوشه  های  گیری 
ای  کیفی استفاده گردید، برای این منظور پرسشنامه

شده بود    که حاوی تمامی کدها و مضامین استخراج 
ارائه گردید  ( نفر از اساتید و خبرگان  10تنظیم و به )

افراد   تعداد  به  توجه  با  دهند.  نظر  آنها  مورد  در  تا 
پانل متخصصان در مرحله کیفی تحقیق و بر اساس  

تصمیم مقدار  جدول  حداقل  مورد  در  الوشه  گیری 
روایی   نسبی  ضریب  مقدار  اگر  قبول،  قابل  روایی 

)محاسبه مقدار  از  کیفی  آیتم  هر  برای  (  62/0شده 
د، اعتبار و روایی محتوای  تر باشجدول الوشه بزرگ 

می  پذیرفته  آیتم  اصغری،  آن  و  زاده  )حاجی  شد 
(. بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه  1390

داده  برای  روش،  شده،  این  استخراج  کیفی  های 
( )8حداقل  خبرگان  از  نفر  پانل  10(  نفری   )

انتخاب   را  است«  »ضروری  گزینه  متخصصان، 
را  ( داده 62/0نمودند و با حداقل روایی ) های کیفی 

های  تائید نمودند. بدین ترتیب، پایایی و روایی داده 
 کیفی تحقیق، بررسی و مورد تائید قرار گرفتند.

 

 
1. Content validity ratio 
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 شده به روش تحلیل تم های استخراج ای تمامی کدها، مفاهیم و تم نمودار دایره   1شکل  

 

آمده طی فرآیند  دست (، آمار نهایی نتایج به 1شکل)
ها و  دهد. در بخش فعالیت تحلیل تم، را نشان می 

تم،    13ابعاد مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز:  
و    37 پیامدهای    72مفهوم  بخش  در  اولیه،  کد 

سازی رویکرد استراتژیک منابع انسانی سبز در  پیاده 
کد    18مفهوم و    3تم،    1جهت استقرار توسعه پایدار:  

کد اولیه    90مفهوم و    40تم،    14مجموع:    اولیه و در 

(  1به روش تحلیل تم شناسایی گردید که در شکل ) 
 شود.نشان داده می 

سؤال    کمی:  بخش این  به  پاسخگویی  راستای  در 
پیاده  پیامدهای  مدیریت  پژوهش؛  الگوی  سازی 

تحقق   راستای  در  سبز  انسانی  منابع  استراتژیک 
نتایج   اساس  بر  چیست؟،  پایدار  توسعه  اهداف 

آمده از مرحله کیفی و با توجه به مطالب  دست  به
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شده در ادبیات تحقیق، مدل پژوهش به شرح  عنوان 
( مدیریت  2شکل  متغیرهای  ارتباط  و  ترسیم   )

سبز   انسانی  منابع  با  استراتژیک  پایدار  توسعه  و 

رویکرد از  ساختاری  معادالت سازیمدل  استفاده 
 بررسی گردید.  

 

 
 مدل پژوهش    2شکل  

 های تحقیق( )منبع یافته 

 

پیاده  و  اجرا  اصلی:  مدیریت  فرضیه  الگوی  سازی 
استراتژیک منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار تاثیر  

فعالیت  یا  دارد  معناداری  و  مدیریت  مثبت  های 
تاثیر  استراتژیک منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار  

 مثبت و معناداری دارد. 

با فرضیه فرعی:  این    اینکه  به  توجه   های  در 
منابع   استراتژِیک  مدیریت  ابعاد  تاثیر  پژوهش، 

می  بررسی  پایدار  توسعه  بر  سبز  در انسانی    شود 
  آزمون   مطرح و مورد   زیر  فرعی  فرضیات  راستا  همین

 می گیرند:  قرار

  استراتژی و خط مشی سبز تاثیر:  1 فرضیه فرعی
 .دارد پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت

فرعی انسانی سبز  برنامه:  2  فرضیه  منابع  ریزی 
 .دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت تاثیر

ی  شغل  موقعیت  : طراحی و تحلیل3  فرضیه فرعی 
 .دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت ز تاثیرسب

  تاثیر   سبزو کارمندیابی  : استخدام  4  فرضیه فرعی 
 .دارد پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت

فرعی  بالندگی:  5  فرضیه  و    تاثیر   سبز  آموزش 
 .دارد پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت

بز
س

ی 
ان
س

ان
ع 

اب
من

ک 
ژی

ات
تر

س
 ا
ت

ری
دی

م
  

 تـوسعــه

 پــایـــدار
 

ریزی منابع انسانی برنامه

 سبز
 سبزشغلیموقعیتو تحلیلطراحی

 

استراتژی و خط مشی 

 سبز

 استخدام و کارمندیابی سبز

 ارتباطات و پیشنهادات

 گیری نظم و انظباط سبزشکل

 نوآوری، تعامل و مشارکت سبز

 
 انگیزه سبز

 ارزیابی عملکرد سبز

 مدیریت ایمنی و بهداشت سبز

 

 آموزش و بالندگی سبز

 سبزمسئولیت اجتماعی سازمانی

 

بازیافت چاپ سبز و 

 کاغذ
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  سبز   نظم و انظباط گیری  : شکل 6  فرضیه فرعی
 دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت تاثیر

نوآوری، تعامل و مشارکت سبز  :  7  فرضیه فرعی 
 .دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت تاثیر

فرعی  )مدیریت سب انگیزه  :  8  فرضیه    پاداش   ز 
 .دارد  پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت تاثیر سبز(

فرعی سازمانی  :  9  فرضیه  اجتماعی  مسئولیت 
 .دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت سبز تاثیر

  تاثیر  : چاپ سبز و بازیافت کاغذ10  فرعیفرضیه 
 .دارد پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت

فرعی  تاثیر 11  فرضیه  پیشنهادات  و  ارتباطات   :  
 .دارد پایدار  توسعه بر معناداری  و مثبت

سبز    و بهداشت   ایمنی  مدیریت:  12  فرضیه فرعی 
 .دارد  پایدار  توسعه بر  معناداری و مثبت تاثیر

  مثبت   تاثیر  سبز  عملکرد   ارزیابی :  13  فرضیه فرعی 
 .دارد  پایدار   توسعه بر  معناداری و

 

مؤلفه و   14ای شامل: مرحله کمی، پرسشنامهدر 
های  آوری داده منظور جمع کد )گویه یا سؤال( به    75

کمی و بررسی رابطه متغیرهای مدیریت استراتژیک  
منابع انسانی سبز و توسعه پایدار تدوین گردید. این  

مؤلفه و    13میدانی در قسمت نخست شامل:    ابزار
مدیریت    72 مجموع  در  که  بود  )سؤال(  گویه 

در   و  سنجید  می  را  سبز  انسانی  منابع  استراتژیک 
گویه )سؤال( بود    3مؤلفه و    1قسمت دوم شامل:  

می را  پایدار  توسعه  مجموع  در  این  که  سنجید. 
سنجه؛ بر اساس نتایج استخراج شده مرحله کیفی،  

های  به نظرات خبرگان تحقیق و پرسشنامه  با توجه 
گردید.   طراحی  انسانی  منابع  مدیریت  استاندارد 

)داده  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  کمی،    50های 
کمی   بخش  آماری  نمونه  سطح  در  پرسشنامه( 
شهرداری   انسانی  منابع  متخصصان  شامل  تحقیق 

 آوری شد.  جمع های وابسته تبریز و زیر مجموعه 

کدمؤلفه و  کمی  ها  مرحله  در  که  مفهومی  های 
( ارائه  5پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در جدول )

 شود. می

 
 در بخش کمی پژوهش   بررسی   مفهومی مورد   کدهای   ها و مؤلفه   5جدول  

 ها( کدهای مفهومی)گویه مؤلفه ردیف

1 
 استراتژی و خط مشی 

 سبز

 محیطی در استراتژی سازمان گنجاندن اهداف زیست 
 گنجاندن اهداف سبز در استراتژی منابع انسانی 

 همسویی روشها و اقدامات منابع انسانی با استراتژی سازمانی 
 ها و سیاستهای مدیریت منابع انسانی هماهنگی میان شیوه

 فعالیتها و اهداف سبزگفتگو و تعامل مدیران منابع انسانی و رهبران سازمانی در ارتباط با 
 برگزاری جلسات میان مدیران در خصوص اقدامات زیست محیطی 

 پیش بینی هزینه سیاستها و اقدامات سبز
 های سازگار با محیط زیستتخصیص اعتبارات پیاده سازی شیوه

2 
ریزی منابع برنامه

 انسانی 
 سبز

 ریزی شفاف و مدونبرنامه
 کارکنان مورد نیاز جهت پیاده سازی اقدامات زیست محیطی برآورد تعداد 

 پیش بینی نوع کارکنان مورد نیاز جهت پیاده سازی اقدامات محیطی 
 مشخص نمودن گروه خاصی برای رسیدگی به مسئولیت زیست محیطی

 تعیین واحدی جهت تحلیل، رهبری و هدایت مسائل زیست محیطی 

3 
 طراحی و تحلیل

موقعیتهای شغلی  
 سبز

 ایجاد پستهایی با تمرکز بر عملکرد زیست محیطی 
 اضافه کردن وظایف و مسئولیتهای اکولوژیکی در توصیف شغلی

 طرح شرایط احراز و صالحیتهای سبز در مشخصات شغلی 
 تعهد کارفرمایان به محیط زیست هنگام استخدام افراد جدید استخدام و کارمندیابی  4
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 ها و معیارهای زیست محیطی در آگهی و روند استخدامتبیین ارزش سبز
 انعکاس استراتژیهای زیست محیطی در سیاستهای استخدامی 

 های زیست محیطی در فعالیتهای استخدامی انتقال دغدغه
 تأييد  دانش و صالحیت اکولوژیکی متقاضیان طی مراحل استخدام 

 آوریهای مجازی مدرن در فرایند استخدامها و فن بکارگیری رویه 
 انتخاب افراد آگاه به مسائل زیست محیطی 

 ارجحیت کاندیداهای دارای تجربه فعالیت زیست محیطی 
 گزینش متقاضیان دوستدار محیط زیست و دارای گرایشات سبز 

5 
 آموزش و بالندگی

 سبز

 اکولوژیکی نیازسنجی کارکنان در رابطه با آموزشهای 
 های آموزش زیست محیطی تدوین بـرنامه

 های زیست محیطی به کارکنان ارائه آمـوزش
 برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی

 توانمندسازی و ترغیب کارکنان جهت کسب مهارتها و قابلیتهای سبز 
 طراحی و ايجاد مسيرهای شغلي سبز

 فراگیری سبز گردش شغلی در راستای آموزش و 
 تدوین و نهادینـه سازی آیینها و ارزشهای سبز 

 سمبل سازی سبز در سازمان 
 مدیریت و نگهداشت اطالعات زیست محیطی 

 اشتراک گذاری و انتقال اطالعات زیست محیطی 
 اصالحات و تغییرات در سیستمهای اداری و کاری

 نظم و انظباط سبز  6
 الزامات زیست محیطی ایجاد مقررات و 

  ایجاد سیستم انضباطی زیست محیطی 

7 
 نوآوری، 

تعامل و مشارکت 
 سبز

 درگیر شدن کارکنان در موضوعات زیست محیطی 
 شرکت کارکنان در تصمیمات زیست محیطی 

 همکاری کارکنان در خصوص مسائل زیست محیطی 
 محیطی کارکنان پذیرش و دریافت نوآوریها و ابتکارات زیست 

 بکارگیری ابداعات و ابتکارات زیست محیطی کارکنان 

8 
 انگیزه سبز

 )پاداش و جبران سبز( 

 پشتیبانی عملی و مشاوره در خصوص مسائل زیست محیطی 
 پشتیبانی خدماتی و رفاهی در خصوص مسائل زیست محیطی 

 پشتیبانی اطالعاتی در خصوص مسائل زیست محیطی 
 مرتبط نمودن سیستم پاداش با موفقیتهای زیست محیطی 

 تعیین پاداش برای کسب مهارتها و عملکرد سبز
 تقویت دیدگاههای سبز و طرفدار محیط زیست

 گیری از ارزشهای سبز جهت تشویق رفتارهای داوطلبانه زیست محیطی بهره
 رفتارهای اختیاری زیست محیطی جهت ایجاد حس شهروندی و  کارکنان ترغیب

 اجتماعی  مسئولیت 9
 سبز  سازمانی

 زیست محیطی  -اجتماعی مسئوالنه عملکرد و فعالیتهای
 انجام مسئولیتهای اجتماعی محیطی دردایره منابع انسانیوهمکاری نزدیک سازمان

10 
 سبز و بازیافت  چاپ

 کاغذ

 الکترونیک در سازمان های اندازی پرتال و سامانهراه
 بکارگیری نسخ غیرچاپی مدارک و اسناد در سازمان 

 داشتن دغدغه مصرف بهینه کاغذ در سازمان 
 ترتیب دادن مکانیزم تفکیک و بازیافت در سازمان 

11 
ارتباطات و 
 پیشنهادات 

 ایجاد سازوکار پیشنهادات در خصوص موضوعات زیست محیطی 
 کانالهای ارتباطی در خصوص موضوعات زیست محیطی استقرار 

 ارتباط با ارگانها و نهادهای فعال و ذینفع در حوزه محیط زیست
 مساعد و سبز شغلی محیط حفظ برای هایی استراتژی تدوین 12
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در ادامه تحقیق؛ ارتباط و میزان اثرگذاری متغیرها با  
ساختاری به   معادالت سازیمدل  استفاده از رویکرد 

شامل:   روش حداقل مربعات جزئی طی سه مرحله 
ها(،  گیری )روایی و پایایی سازههای اندازه برازش مدل 

پژوهش،   کلی  برازش مدل  و  برازش مدل ساختاری 
 سنجش و بررسی گردید.  

گیری    اندازه های مدل  برازش 4.1
 پژوهش 

سازه  لیتحل همگرای  پژوهش:روایی  اگر    های 
باشد،  هیگو   یعامل   یبارها  ن یب  یهمبستگ  باال  ها 

دارا م  یی روا   یپرسشنامه  اباشدی همگرا    ن ی . 
آزمون آنچه را که    هک  نی از ا  نانیاطم  یبرا  یهمبستگ 

. در این  است  یضرور   سنجد،ی شود م   دهیسنج  دیبا
بار   تحلیل  طریق؛  سه  به  همگرا  روایی  پژوهش، 

میانگین  های  ، بررسی شاخص 1هاعاملی تأييد ی سازه 
شده  استخراج  ترکیبی   2واریانس  پایایی  ضریب   3و 

 بررسی شده است. 

سازه تأییدی  عاملی  بار  معیارها:  تحلیل  ، این 
اندازه جهت  پرسشنامه  سؤاالت  گیری همسویی 

می  نشان  را  مربوطه    به  مربوط  نتایج.  دهدمفاهیم 

 
1 Confirmatory Factor Analyze 
2 Average variance extracted 
3 composite reliability 

  به   تحقیق  ساختاری  معادالت  بررسی  در  تحلیل  این
حاصل شده است که  ،  4حداقل مربعات جزئی   روش

باز  استریپ  بوت  روش  به  آن  نمونه5در  گیری ، 
گیری در این پژوهش  گردیده است. تعداد باز نمونه

در نظر گرفته شده است لذا درجة آزادی    200برابر با  
برابر  نتایج،  برای تعیین میزان آمارة تی جهت تحلیل 

 است با: 

ها  حجم    - 1= 200-50-1= 149 باز    - داده  تعداد 
گیری درروش بوت استرپ = درجة آزادی آمارة نمونه 

 تی 

دانیم در سطح احتمال خطای نوع اول برابر با  می
  98/1برابر با    149، مقدار آمارة تی با درجة آزادی  05/0
باشد لذا با توجه به اینکه تمامی مقادیر آمارة تی  می

( جدول  عدد  8در  از  بنا  98/1(  است  براین  بزرگتر 
معنادار بودن بارعاملی تمامی سؤاالت در تحلیل، در  
پذیرفته   اول  نوع  خطای  احتمال  از  سطح  این 

تمقادیر  (  6)شماره    ل وجد شود.  می آزمون    یآمارة 
االت در سنجش هر کدام از  ؤس  ی عامل  بار   یمعنادار
می   قیتحق  یهامؤلفه نشان  ادامه  را  در  دهد. 

در جدول شماره  پژوهش، اندازة بار عاملی سئواالت  
( بررسی شده است. بررسی نتایج بدست آمده در  7)

4 Partial Least Square 
5 Boot Strap 

مدیریت 
 بهداشت وایمنی

 سبز

 اقدامات زیست محیطی برای کاهش بیماریهای شغلی و سالمت کارکنان 
 اقدامات زیست محیطی برای پشتیبانی از رفاه و آسایش کارکنان

 اقدامات زیست محیطی برای کاهش خطرات محیط کاری
 ایجاد اطمینان و ایمنی در محیط کاری سبز

 ارزیابی عملکرد سبز  13

 استقرار سیستم مدیریت و ممیزی عملکرد زیست محیطی 
 سیستم ارزیابی عملکرد گنجاندن معیارهای زیست محیطی در 

 ی طیمح ستیعملکرد زو نظارت بر  کنترل
 زیست محیطی  اقدامات و عملکرد یسنجش اثربخش

 بازخوردهای منظم درخصوص دستیابی به اهداف و بهبود اثربخشی زیست محیطی 
 ی و پایداری سبزطی مح ستیز ات عملکردگزارش هیته

 

 توسعه پایدار  1
 داریتوسعه پا استقراردر جهت  اقتصادی های مولفهتوجه به 

 داریتوسعه پا استقراردر جهت  یاجتماع های توجه به مولفه
 داریتوسعه پا استقراردر جهت  زیست محیطی های توجه به مولفه
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( تبیین  (، نشان می 7جدول  دهد تمامی سؤاالت در 
مطلوبی   بسیار  سطح  از  خود  به  مربوط  مؤلفه 
برخوردار هستند بطوری که کمترین میزان بار عاملی  

  سطح   که  است   حالی   در  این   و   باشدمی   0/ 43برابر با  
باشد )داوری  ؤاالت می س  ملیبارعا  پذیرش   معیار  3/0

 (. 187:  1392و رضازاده،  

 
 ق ی تحق   ی ها سؤاالت در سنجش هر کدام از مؤلفه   ی عامل   بار   ی آزمون معنادار   ی آمارة ت   6جدول  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های تحقیق ( اندازه بار عاملی سؤاالت در سنجش هر کدام از مؤلفه 7جدول ) 
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76/7 8/20 3/37 6/32 7/10 4/23 6/32 3/31 1/88 21/3 9/33 5/11 8/26 6/33 
2/12 1/23 6/73 1/38 8/14 2/33 3/16 4/16 7/65 8/14 5/38 3/27 3/18 6/26 
0/26 7/61 5/30 4/14 0/13  6/18 9/16  5/15 7/26 8/24 2/58 5/26 
9/14 0/56  0/20 45/4  6/32 0/24  8/23  3/25 0/82  
4/40 3/10  6/21 3/16  1/36 4/25    2/14 3/79  
0/17   5/15 5/19   8/31     3/21  
5/11   8/19 0/7   6/21       

94/9   6/25 61/8   7/16       
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ضر  انسیوار  نیانگیم و  شده    یی ا یپا   بی استخراج 
  ی زمان  ،همگراطبق نظر فورنل و الرکر، روایی    ی:بیترک 

  5/0  از   میانگین واریانس استخراج شده  که  دارد  وجود 
(.  338: 2009،  1)ریناتز، هنلین و هنسلر   باشد  بزرگتر

  بار   ریمقاد برای محاسبة این شاخص برای هرسازه،  
  سپس   و  رسانده  دو  توان   به  را  هیگو  هر  یعامل

شاخص دیگری که   . شودآن ها محاسبه می  نیانگیم
می  قرار  بحث  مورد  همگرا  روایی  بحث  گیرد، در 

که است  مرکب  پایایی  میانگین    ضریب  از  باید 
شده  استخراج  عدد    واریانس  باشد    7/0و  بزرگتر 

)1974،  همکاران و ورتس) در جدول    ن یانگیم(،  8(. 
تحلیل    مرکب  ییایپا و    شده  استخراج   انسیوار در 

های پژوهش محاسبه شده  سازه روایی همگرایی برای  
برای   است. شاخص میانگین واریانس استخراج شده

ریزی منابع انسانی سبز  ها به جز برنامه تمامی سازه
از   بعد    5/0بزرگتر  خصوص  در    ی زریبرنامه است. 

  48/0ی سبز نیز با توجه به اینکه برابر با  منابع انسان 
ان  تواست لذا با اندکی اغماض می   5/0و نزدیک به  

سطح این شاخص را در مورد این مؤلفه نیز پذیرفت.  
ها بزرگتر از  شاخص پایایی مرکب برای تمامی سازه

از  7/0 بزرگتر  شده  و  استخراج  واریانس   میانگین 
در   همگرا  روایی  وجود  بیانگر  نتایج  این  لذا  است، 

سازهاندازه گویه گیری  توسط  پژوهش  های  های 
 باشد.مربوطه می 

 

 
 

 ها در تحلیل روایی همگرایی برای سازه   مرکب   یی ا ی پا و    شده   استخراج   انس ی وار   ن ی انگ ی م   8  جدول 

 
1. Reinatrz, Haenlein & Henseler 
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86 /0 71/0  80 /0 78/0  85/0 83 /0    76 /0 92/0  
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 پایایی مرکب میانگین واریانس استخراج شده  عنوان مؤلفه 

 92/0 0/ 59 استراتژی و خط مشی سبز 
 91/0 0/ 48 سبز  ریزی منابع انسانی برنامه
 93/0 82/0 تحلیل موقعیتهای شغلی سبز طراحی و  

 88/0 0/ 79 استخدام و کارمندیابی سبز 
 94/0 66/0 آموزش و بالندگی سبز 

 94/0 66/0 نظم و انظباط سبز در محل کار 

 92/0 0/ 70 نوآوری، تعامل و مشارکت سبز 
 92/0 72/0 انگیزه سبز)جبران و پاداش سبز(
 94/0 90/0 مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز

 0/ 83 0/ 56 چاپ سبز و بازیافت کاغذ 
 92/0 0/ 80 ارتباطات و پیشنهادات 

 91/0 0/ 67 مدیریت ایمنی و بهداشت سبز 

 0/ 95 0/ 76 ارزیابی عملکرد سبز 
 91/0 0/ 79 توسعه پایدار

 

ی  مهم  اریمعهای پژوهش:  روایی واگرای سازه   لیتحل
  ک ی  ةرابط  زانیگردد، می واگرا مشخص م  ییکه با روا 
با  سازه  آن    ةرابط  سه یدر مقا  ش ی هاشاخص   سازه با

قابل    یواگرا  یی روا   کهیها است؛ به طور سازه  ریسا
سازه در    کیاز آن است که    یمدل حاک  کیقبول  

خود دارد تا با    ی هابا شاخص  یشتریتعامل ب  ،مدل 
کنند:  ی م  انیب  (1981)  1الرکر  و   ورنلف   .گرید   یهاسازه

وقت  ییروا که    یواگرا  است  قبول  قابل  سطح  در 
شده   استخراج  واریانس  سازه    یبرامیانگین  هر 

  ی هاآن سازه و سازه  نیب  یاشتراک  انس یاز وار  شتریب
ضرا  ی عنی)  گر ید مقدار    ن یب  ی همبستگ  بی مربع 

باشدسازه مدل  در  هنسلر،   ها(  و  هنلین  )ریناتز، 
(، ضرایب همبستگی  10( و )9در جداول )(.  340:  2009
ضرایب  سازه مربع  و  یکدیگر  با  پژوهش  های 

های پژوهش با یکدیگر در مقایسه  همبستگی سازه 
طبق   سازه  هر  شدة  استخراج  واریانس  میانگین  با 

 محاسبه و ارائه گردیده است.   فورنل و الرکرروش 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهش با یکدیگر ضرایب همبستگی سازه   9جدول  

 
1 Fornell, & Larcker 
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دهد در خصوص تمامی  ( نشان می 10بررسی جدول ) 
ها، میانگین واریانس استخراج شده برای سازه،  سازه

سازه از  یک  هر  همبستگی  ضریب  مربع  با  از  ها 

معیار اساس  بر  لذا  است  بزرگتر  و    یکدیگر  فورنل 
سازهالرکر مطلوبی  ،  واگرای  روایی  از  پژوهش  های 

 باشد. برخوردار می 
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              1 ارتباطات و پیشنهادات 
های  تحلیل موقعیت 

             1 54/0 سبز شغلی

نظم و انضباط سبز  
            1 65/0 58/0 درمحل کار 

           1 73/0 62/0 73/0 آموزش و بالندگی سبز 
استخدام و کارمندیابی  

          1 6/0 6/0 34/0 4/0 سبز 

         1 56/0 78/0 78/0 71/0 7/0 ریزی منابع انسانیبرنامه 
انگیزه سبز )جبران  

        1 69/0 51/0 52/0 64/0 53/0 49/0 سبز( وپاداش

سازمانی  اجتماعی مسئولیت 
       1 45/0 64/0 22/0 65/0 55/0 7/0 51/0 سبز 

      1 6/0 47/0 68/0 39/0 79/0 68/0 63/0 78/0 ارزیابی عملکرد سبز 
     1 41/0 38/0 29/0 5/0 46/0 46/0 5/0 3/0 51/0 چاپ سبز و بازیافت کاغذ 

بهداشت  مدیریت ایمنی و 
    1 4/0 59/0 68/0 52/0 62/0 48/0 68/0 62/0 5/0 47/0 سبز 

   1 39/0 26/0 55/0 45/0 75/0 57/0 41/0 48/0 56/0 49/0 51/0 استراتژی و خط مشی سبز 
نوآوری، تعامل  

  1 46/0 8/0 41/0 65/0 6/0 6/0 66/0 59/0 77/0 76/0 54/0 55/0 سبز ومشارکت 

 1 62/0 56/0 63/0 61/0 62/0 62/0 66/0 66/0 54/0 64/0 69/0 54/0 6/0 توسعه پایدار 



 

277 

 . 287تا  255 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و  . علی زارع دیزج، مجتبی رمضانی، عباسقلی سنگی نورپور، نادر بهلولی، کریم اسکندری
 بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

 های پژوهش با یکدیگر در مقایسه با میانگین واریانس استخراج شدة هر سازه مربع ضرایب همبستگی سازه   10جدول  
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              1 ارتباطات و پیشنهادات 
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نظم و انضباط سبز در 
 محل کار

33 /
0 

42 /
0 

1            

 آموزش و بالندگی سبز
53/
0 

38 /
0 

53/
0 

1           

استخدام و کارمندیابی  
 سبز

16/0 11/0 
36 /
0 

36 /
0 

1          
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سازه  لیتحل پژوهش: پایایی  پژوهش   های  این    در 
ابزار   اعتماد  قابلیت  ضریب  محاسبه  برای 

از  گیراندازه شد.    کرونباخ   یآلفا  روشی،  استفاده 
 حداقل  ، کرونباخ  یآلفابودن   مناسب برای مالک
(.  1390:  1998،  1است )موس و همکاران  7/0 مقدار

شود.  (، نمایش داده می 11نتایج این بخش در جدول ) 
ها بزرگتر از  ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی سازه 

است، لذا این نتایج بیانگر وجود پایایی الزم در    7/0
سازهاندازه گویه گیری  توسط  پژوهش  های  های 

 باشد.مربوطه می 

 
 های پژوهش ضریب آلفای کرونباخ در تحلیل پایایی سازه   11جدول  

 کرونباخ یآلفا بی ضر عنوان مؤلفه 

 90/0 استراتژی و خط مشی سبز 
 90/0 ریزی منابع انسانی سبز برنامه

 0/ 89 های شغلی سبز تحلیل موقعیتطراحی و  

 0/ 74 استخدام و کارمندیابی سبز 
 92/0 آموزش و بالندگی سبز 

 93/0 نظم و انظباط سبز در محل کار 
 0/ 89 نوآوری، تعامل و مشارکت سبز 

 90/0 انگیزه سبز)جبران و پاداش سبز(

 88/0 مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز
 0/ 74 چاپ سبز و بازیافت کاغذ 

 87/0 ارتباطات و پیشنهادات 
 87/0 مدیریت ایمنی و بهداشت سبز 

 93/0 ارزیابی عملکرد سبز 
 0/ 86 توسعه پایدار

 

پژوهش و   ساختاری  مدل  برازش 4.2
آزمون ارتباط ابعاد متغیرهای  

 تحقیق  
در این پژوهش، به منظور بررسی ارتباط متغیرهای  
توسعه   و  سبز  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت 

به  پایدار، یک مدل ساختاری طراحی شده است که  
کمتر جزئ  ن یروش  است  مربعات  گردیده  تحلیل  ی، 

رضازاده،   و  ساختاری  187:  1392)داوری  مدل   .)
سیزده ابعاد  تأثیر  شده  پژوهش،  شناسایی  گانه 

شامل:  م سبز  انسانی  منابع  استراتژیک  دیریت 

خط  یاستراتژ منابع    یزریبرنامه،  سبز  مشی  و 
  ی شغل  یهاتیموقع  لی و تحل  یطراح ی سبز،  انسان 
  ی آموزش و بالندگ، استخدام و کارمندیابی سبز،  سبز
انظباط سبز،  سبز و  و مشارکت سبز،  نظم  ، تعامل 

مسئولیت   سبز(،  پاداش  و  سبز)جبران  انگیزه 
عی سازمانی سبز، چاپ سبز و بازیافت کاغذ،  اجتما

ارتباطات و پیشنهادات، مدیریت ایمنی و بهداشت  
سبز و ارزیابی عملکرد سبز را بر متغیر توسعه پایدار  

داری  (، نتایج آزمون معنی 12کند. جدول )را بررسی می 
ها مدل ساختاری پژوهش را نشان  روابط کلیه مؤلفه 

 دهد.  می

 

 
1Moss et al.  
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 پژوهش   ی مدل ساختار داری روابط بین متغیرهای تحقیق )کلیه ابعاد( در  آزمون معنی   12جدول  

 مسیر معادالت ساختاری مدل پژوهش  ( (T-values آمارة تی معنی دار بودن ضریب مسیر
 < توسعة پایدار ---مشی سبزاستراتژی و خط 39/25
 < توسعة پایدار ---سبزریزی منابع انسانی برنامه 74/2

 < توسعة پایدار ---های شغلی سبزطراحی و تحلیل موقعیت 29/0
 < توسعة پایدار---استخدام و کارمندیابی سبز 11/ 52
 < توسعة پایدار---آموزش و بالندگی سبز 29/2

 < توسعة پایدار ---نظم و انظباط سبز در محل کار  11/ 35
 < توسعة پایدار ---سبز  نوآوری، تعامل و مشارکت   92/0
 < توسعة پایدار ---انگیزه سبز)جبران و پاداش سبز( 30/0

 < توسعة پایدار ---مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز 22/2
 < توسعة پایدار --- چاپ سبز و بازیافت کاغذ 64/3
 < توسعة پایدار---ارتباطات و پیشنهادات 72/0

 <توسعة پایدار ---سبزمدیریت ایمنی و بهداشت   0/ 76
 < توسعة پایدار---ارزیابی عملکرد سبز 1/ 38

 

مقدار متغیر توزیع آماره تی در سطح احتمال خطای  
( با درجة  %95)سطح اطمینان  05/0نوع اول برابر با  

است. هرگاه مقادیر آمارة تی    1/ 98برابر با    149آزادی  
بزرگتر باشد، فرض صفر    1/ 98در مسیر ارتباطی از  

بین سازهرد می  روابط  از صحت  و حاکی  های  شود 
 های مرتبط با آنهاست.مدل و نیز تأييد  فرضیه 

 
( جدول  می 12بررسی  نشان  آمارة  (  مقدار  دهد، 

از   بعد  شش  تأثیر  ضریب  بودن  معنادار  برای  تی، 
شده مدیریت استراتژیک  گانه شناسایی ابعاد سیزده 

شامل:   سبز  انسانی  تحل  ی طراحمنابع    لیو 
تعامل و مشارکت    ،ینوآور،  سبز  یشغل   یهاتیموقع

ارتباطات و  ،  )جبران و پاداش سبز(  سبز  زهیانگ،  سبز
سبز  یمنی ا  ت یر یمد،  شنهاداتیپ بهداشت  و    و 

سبز   ی اب یارز از    عملکرد  کوچکتر  پایدار  توسعة  بر 
اشند و در سطح احتمال خطای نوع اول  بمی   98/1

بر توسعة  مذکور را    ابعاد  ریتأثتوان  ، نمی 0/ 05برابر با  
های فرعی مرتبط  دار فرض کرد و فرضیهمعنی   داریپا

 شود.  ( رد می 13و12،11،8،7،3های شماره  )فرضیه

تأثیر   نظرگرفتن  در  با  ساختاری  مدل  ادامه،  در 
بر توسعة پایدار تحلیل  بعد باقیمانده(    7)سایر ابعاد  

) می شماره  جدول  در  تأثیر  13شود.  آزمون  نتایج   ،)
بعد( بر توسعه پایدار، بر اساس    7ابعاد باقیمانده )

معیارهای؛ آمارة تی معنی دار بودن ضریب مسیر و  
محاسریمس  بی ضراندازة   داده  ،  نمایش  و  به 

 شود.  می

 

 

 

 

 

 



 

280 

 . 287تا  255 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و  . نورپور، نادر بهلولی، کریم اسکندریعلی زارع دیزج، مجتبی رمضانی، عباسقلی سنگی 
 بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

 ابعاد باقیمانده در مدل ساختاری تحقیق   آزمون   نتایج   13جدول  

 اندازة 
 ر یمس  بی ضر

 آمارة تی معنی دار بودن 
 ((T-valuesضریب مسیر

  مسیر معادالت ساختاری مدل پژوهش 

 توسعة پایدار<  ---استراتژی و خط مشی سبز 170/4 317/0
 < توسعة پایدار ---ریزی منابع انسانیبرنامه 884/2 366/0

 < توسعة پایدار---استخدام و کارمندیابی سبز 758/4 261/0
 < توسعة پایدار---آموزش و بالندگی سبز 020/2 262/0
 < توسعة پایدار ---نظم و انضباط سبز در محل کار  493/4 0/ 311

 < توسعة پایدار ---مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز 134/4 320/0
 < توسعة پایدار --- چاپ سبز و بازیافت کاغذ 385/4 333/0

 

 ( می 13بررسی جدول  نشان  تی (  آمارة  مقدار    دهد، 
گانه مربوط به فرض صفر عدم اثر گذاری ابعاد هفت 

سیزده  ابعاد  از  بعد  شناسایی )هفت  شده  گانه 
شامل:   سبز(  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت 

مش  یاستراتژ خط  منابع    یزریبرنامه،  سبز  یو 
آموزش و  ،  سبز  یابیاستخدام و کارمندی سبز،  انسان 
کار،  سبز  یبالندگ محل  در  سبز  انضباط  و  ،  نظم 
و    ،سبز  یسازمان   یاجتماع   تیمسئول سبز  چاپ 

با    کاغذ  افتیباز برابر  ترتیب  به  پایدار  توسعة  بر 
و    134/4،  4/ 493،  020/2،  4/ 758،  884/2،  170/4

باشد، لذا فرض صفر در  می   98/1بزرگتر از    4/ 385
با   برابر  اول  نوع  خطای  احتمال  رد  05/0سطح   ،

  دار یبر توسعة پا توان تأثیر این ابعاد را شود و می می
این  بطور معنی دار مؤثر فرض کرد. ضرایب مسیر  

با  رابطه برابر  ترتیب  به  ،  261/0،  366/0،  317/0ها 
از    333/0و  320/0،  0/ 311،  262/0 کوچکتر  و  مثبت 

دهد که هفت بعد  باشد. این نتایج نشان می می   5/0
به   سبز  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت  مذکور 

دار، مستقیم و با شدت ضعیف بر توسعة  طور معنی 
می  مؤثر  نت پایدار  در  فرضیهباشد.  فرعی  یجه  های 

 شود. رد نمی  10و9،6،5،4،2،1شماره 

 مدل پژوهش   کلی   برازش 4.3
شاخص  از تحقیق،  مدل  کلی برازش بررسی به منظور

(GOF)1 معرفی شد 2همکاران  و  تننهاوس توسط  که ،
و    25/0،  01/0استفاده گردید. این معیار با سه مقدار  

به36/0  قوی و متوسط ضعیف،  مقادیر عنوان ، 
اودککنمی تعریف )وتزلس،  اوپن  شود  وان  ، 3و 

کلی  (.  2009 برازش  محاسبة  ،  (GOF)شاخص  با 
اشتراک میانگین  هندسی  ضریب    4هامیانگین  و 

می (  2R)تبیین   عدد  بدست  بین  شاخص  این  آید. 
یک   عدد  به  نزدیک  مقادیر  دارد.  قرار  یک  تا  صفر 
بیانگر کیفیت مناسب مدل برای پیش بینی متغیر 

(، نتایج برازش کلی مدل  14باشد. جدول ) می   وابسته
 دهد. را نمایش می 

 

 

 

 

 

 

 
1 Goodness-of-Fit 
2 Tenenhuas et al. 

3 Wetzels, Odekeken-Schroder & Van Oppen 
4 Communality 
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 تحلیل شاخص برازش کلی مدل   14جدول  

 ضریب تبیین  هااشتراک عنوان مؤلفه 
 - 78/0 استراتژی و خط مشی سبز 

 - 72/0 ریزی منابع انسانی سبز برنامه

 - 77/0 کارمندیابی سبز استخدام و 
 - 0/ 89 آموزش و بالندگی سبز 

 - 0/ 86 نظم و انضباط سبز در محل کار 
 - 90/0 مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز

 - 0/ 56 چاپ سبز و بازیافت کاغذ 
 0/ 729 0/ 79 داریتوسعة پا

 - 78/0 اشتراک ها نی انگیم
 

𝐺𝑂𝐹 = میانگین اشتراک ها√ × 𝑅2 

0/760/570/7290/78 ===GOF  

مقدار  2010)  1چین به    67/0و    33/0،  0/ 19(، سه  را 
معیار  برای  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر    عنوان 

معرفی کرده است. طبق نتایج، مقدار    ضریب تبیین،
با   پایدار برابر    729/0این معیار برای متغیر توسعه 

است که قابل قبول بوده و حاکی از برازش قوی مدل  
برابر  (  GOF)باشد. همچنین مقدار معیار  تحقیق می 

است که نشان    7/0و بیشتر از حد متعارف    76/0با  
تومی پایدار  توسعة  متغیر  تغییرات  ابعاد  دهد  سط 

باقیمانده شامل:  هفت    ی و خط مش  یاستراتژگانه 
انسان  یزریبرنامه،  سبز سبز،  منابع  و  ی  استخدام 

بالندگ،  سبز  ی ابیکارمند و  و  ،  سبز  یآموزش  نظم 
کار  محل  در  سبز    ی اجتماع   ت یمسئول،  انضباط 

باز   ،سبز  یسازمان و  سبز  بطور    کاغذ   افت یچاپ 
می  بینی  پیش  قابل   بدست نتایج  باشد.مطلوب 

نشان  و دارد تحقیق مدل  مناسب برازش از آمده، 
 قوی برازش از کلی تحقیق مدل  گرفت نتیجه توانمی

 .است برخوردار

 گیریبحث و نتیجه 5
راستای    برای در  و  پژوهش  اهداف  به  دستیابی 

سؤال  به  با  پاسخگویی  پژوهش  مدل  تحقیق،  های 
ا بر اساس نظر خبرگان  استفاده  تم  تحلیل  ز روش 

 
1 Chin 

بخش   شرح:  به  بخش  دو  از  متشکل  پژوهش 
انسانی سبز شامل:   منابع  استراتژیک    13مدیریت 

و    37تم،   در    72مفهوم  پیامدها  بخش  اولیه،  کد 
کد    18مفهوم و    3تم،    1راستای توسعه پایدار شامل:  

کد اولیه    90مفهوم و    40تم،    14اولیه و در مجموع:  
ابعاد  طراحی   ارتباط  تحقیق،  کمی  مرحله  در  شد. 

گانه مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و  سیزده
روش از  استفاده  با  پایدار   سازیمدل  توسعه 

ساختاری بررسی گردید. نتایج نشان داد که   معادالت
سبز،   مشی  خط  و  استراتژی  شامل:  بعد  هفت 

سبز،  برنامه استخدام  سبز،  انسانی  منابع  ریزی 
سبز،   انضباط  و  نظم  سبز،  بالندگی  و  آموزش 
و   سبز  چاپ  سبز،  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت 
میان   هستند،  تأثیرگذار  پایدار  توسعة  بر  بازیافت 
ابعاد مذکور و توسعه پایدار رابطه مثبت و معناداری  
وجود دارد و هرکدام از این ابعاد، تغییرات مربوط به  

به را  پایدار  توسعه  مستقمتغیر  تبیین طور  یم 
پیشین، درمی اگرچه تحقیقات  سازي  روشن کنند. 

تأثيرگذار   بسيار مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز
اند اما به منظور ارتقاء وضوح مفهوم این مقوله  بوده 

های  و ابعاد آن، و ایجاد تصویری منسجم از فعالیت 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و پیامدها در  

پ توسعه  نياز راستای   بيشتري تحقيقات به ایدار، 
در این تحقیق، ضمن تالش برای پیوند    .شد احساس

با مباحث   انسانی  استراتژیک منابع  دادن مدیریت 
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های این مقوله با توجه  محیطی، ابعاد و مؤلفه زیست 
نقش  در  به  بیشتری  بسط  با  آن  گسترده  های 

موارد   گردید.  بررسی  پیشین  مطالعات  با  مقایسه 
شده   مديريت  بیان  سنجش  ابزار  طراحي  بهمراه 

انساني سبز به شكل پرسشنامه   استراتژیک منابع 
جنبه از  دانش همگی  و  نوآوری  تحقیق  های  افزایی 

توجه   حاضر نسبت به مطالعات پيشين هست. با
حاضر، پیشنهاداتی   در پژوهش آمده بدست نتایج به

پیاده  تاثیرگذار  فعالیت  تر موفق سازی  جهت  های 
تراتژیک منابع انسانی سبز برای حمایت  مدیریت اس

می   ست یزط یمحاز   ارائه  پایدار  توسعه  در  و  گردد. 
ارتباط با بعد استراتژی و خط مشی سبز؛ پیشنهاد  

محیطی و پایداری در تدوین  گردد مسائل زیست می
استراتژی و  تنظیم  اهداف  در  نیز  و  سازمان  های 

استراتژیسیاست و  انسانها  منابع  مدیریت  ی  های 
و   جلسات  برقراری  طریق  از  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
تبادل نظر میان مدیران و با مشارکت دادن مدیران  

استراتژی تنظیم  جلسات  در  انسانی  های  منابع 
سازمان، بین مدیران سازمانی هماهنگی ایجاد شده  

روش  همسویی  استراتژی  و  با  انسانی  منابع  های 
توسعه   و  سبز  اهداف  راستای  در  پایدار  سازمان 

برنامه بعد  با  ارتباط  در  پذیرد.  منابع  صورت  ریزی 
انسانی سبز؛ جهت پیشرفت و موفقیت سازمان در  

های  ریزی شود برنامه راستای اهداف سبز، توصیه می 
در   انسانی  منابع  بخش  در  هدفمندی  و  دقیق 
انسانی   نیروی  مشخصات  و  تعداد  برآورد  خصوص 

گروه  پذیرد.  انجام  نیاز  و  مورد  واجد  ها  افراد 
های منابع انسانی  سازی شیوهصالحیتی، جهت پیاده 

محیطی،  بر اساس معیارها و استانداردهای زیست  
پیش  با  در سازمان  ارتباط  در  گردند.  تعیین  و  بینی 

بعد استخدام و کارمندیابی سبز، پیشنهاداتی بدین  
می  ارائه  بر  صورت  کارمندیابی،  فرآیندهای  گردد: 

زیس معیارهای  و  اساس  اصالح  مورد  محیطی  ت 
سیاست گرفته،  قرار  اولویت بازنگری  و  های  ها 

سازمان در این زمینه را انعکاس دهد. روشهای جذب  
مصاحبه سنجش،  طریق  از  فیلترهای  افراد  و  ها 

توانمندی  و  معیار  اساس  بر  سبز،  استخدامی  های 
تدوین گردد. در ارتباط با بعد آموزش و بالندگی سبز  

می  رویه گرد پیشنهاد  بر  د؛  کارکنان،  آموزشی  های 
اساس پیاده سازی رویکردی سبز در سازمان اصالح  
سازمان   اعضاء  برای  سبز  آموزشی  نیازهای  شود. 

کالس  گردد.  طرحبرآورد  و  سبز،  ها  آموزشی  های 
و  به توانمندسازی  مشترک،  درک  ایجاد  منظور 

مسائل   با  کارکنان  و  مدیران  بیشتر  آشناسازی 
سعه پایدار در سازمان اجرا گردد.  محیطی و توزیست 

کار   در محل  انضباط سبز  و  نظم  بعد  با  ارتباط  در 
می  و  توصیه  مقررات  یکسری  سازمان  در  شود؛ 

هایی جهت اقدام در راستای استاندارها  دستورالعمل
محیطی، وضع گردد. در ارتباط با  و هنجارهای زیست 

راستای   در  سبز؛  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  بعد 
محیطی و اجتماعی، برای افزایش  های زیست یتفعال

درباره  جامعه  زیست آگاهی  مسائل  از  ی  محیطی 
های مختلف از جمله تبلیغات میدانی و  طریق روش 

محیطی اقدام گردد، با فعاالن و موسسات مردم نهاد  
با   ارتباط  در  گردد.  همکاری  زیست  محیط  طرفدار 

ها و  نهمقوله چاپ سبز و بازیافت؛ در سازمان، ساما
ها نو و دیجیتالی، سیستم بازیافت ضایعات  فناوری

محیطی  بویژه کاغذ مصرفی در جهت عملکرد زیست 
 بهتر و توسعه پایدار تعبیه گردد.  

 وپیشنهادها  هامحدودیت 
احتمال  آماری،  نمونه  حجم  بودن  محدود  و    پایین 

پژوهش،    در مرحله کیفی   پژوهشگر   نگاه   تأثيرگذاری
رگان منابع انسانی تنها یک واحد  بکارگیری نظرات خب

نقش  پایدار، سازمانی  توسعه  مسیر  در  از    آفرین 
بهپژوهش حاضر می  هايمحدوديت  منظور   باشد. 

انجام تحقیقات آتی در راستای این مطالعه و ادامه  
  اين   گردد:پژوهش، پیشنهادهایی بدین شرح ارائه می 

استراتژی  با   تحقیق و    ديگری پژوهشی    هاي روشها 
مقایسه  بصورت  و  گردد،  انجام  بررسی  نتایج  ای 

محققان در مطالعات مشابهی، نتایج این پژوهش را  
مدنظر قرار داده و مدل برآمده از این تحقیق را در  

سازمان محیط سایر  حوزه  در  دخیل  و  های  زیست 
ارتقاء   پایدار مورد بررسی قرار دهند. جهت  توسعه 

ابعاد و متغیرهای    مدل تحقیق، مطالعه و کار شود، 
   دیگری در مدل گنجانده و بررسی شود.
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