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 خالصه 

 تیریمد و داریموضوع توسعه پا رمجموعهیاز مباحث مرتبط و ز يكیسبز  يمنابع انسان مقدمه:

 گریو د الملليبین یمحققان، نهادها موردتوجهقرن حاضر  لیاوا زا تقریباًدوستانه است که  زیستمحیط

به بار آورده  جامعه و هاسازمانانگاشتن آن، ضررهای زیادی به  نادیده واست  قرارگرفته هاسازمان

ي و با استفاده اسالم آزادسبز در دانشگاه  يمنابع انسان تیریمد یالگوطراحي  باهدفاست. این تحقیق 

 . است اجراشده خته )کمي و کیفي (از روش آمی

در بخش کیفي از روش دلفي استفاده شد در این بخش مدل تحقیق با انجام سه دور روش   روش کار:

اس پي اس  یافزارهانرمو در محیط  یوسازیسناردلفي تدوین شد.در بخش کمي با استفاده از روش 

 آماریقرار گرفتند. جامعه  يموردبررسدر مرحله کیفي  شدهارائه سؤاالتاس و ونسیم مدل پیشنهادی و 

ي بودند که به روش گلوله برفي منابع انسان تیریخبرگان حوزه مدنفر از  15در بخش کیفي شامل 

 .انتخاب شدند

منابع انساني سبز، استخدام سبز، انتخاب سبز،  یزیربرنامهنتایج نشان داد که تحلیل و طراحي سبز،  نتایج:

بهداشت  تیریمد، پاداش سبز تیریمد، توسعه و پرورش سبز، ارتباط کارکنان سبزسبز،  یریپذجامعه

ابعاد اکتشاف شده مدیریت منابع  عملكرد سبز يابیارزو  سبز انضباطنظم و  تیریمد، و سالمت سبز

ي اسالم آزادسبز در دانشگاه  يمنابع انسان تیریمد یالگو یونویسيسنارو به کمک  باشنديمانساني سبز 

 . طراحي و تدوین شد

بر سالمت و بهداشت جامعه اثرگذار  توانديمالگوی منابع انساني سبز  رسديمبه نظر  :گیرینتیجه

 .که تحقیقات بیشتری صورت بگیرد گردديمباشد در این راستا پیشنهاد 

 زیستمحیط تیریمد ،داریتوسعه پاالمت، مدیریت منابع انساني سبز، سکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

در حفظ و نگهداری از  هایتموفقبرخي  رغميعل

نهادهای مختلف  یتمسئولو  محیطيیستز، حقوق زیستیطمح

است.در درون این تردیدها  سؤالهمچنان زیر  یردولتيغدولتي و 

از قبیل ایجاد تعادل میان  يمسائل بر سرو مجادالت، عدم توافق 

و منافع توسعه صنعتي، ارزش حفظ تنوع زیستي و باورها  هاینههز

 یدارپابرای اداره محیط، طبیعت و توسعه  ابزارهادر مورد بهترین 

 محیطيیستزدارد. کمي پس از جنگ جهاني دوم بالیای  وجود

بر در مورد اثرات صنعتي سازی  هایيينگران جهاندر سراسر 

. در نیمه دوم قرن بیستم جهان (1)را برانگیخت  زیستیطمح یرو

به چهار موضوع مرتبط به هم توجه داشت که شامل صلح، 

موضوع برای اولین بار  ینو ابود  زیستیطمحاستقالل، توسعه و 

در کتابي به نام  1966توسط محققي بنام راشل کارسون در سال 

 زیستیطمحمطرح شد که بین توسعه اقتصادی و  بهار ساکت

در  1972پژوهشگر دیگری در سال  بعداً.شوديمتضاد مشاهده 

کتاب حدی برای رشد به مطلبي در مورد تضعیف محیط پرداخت 

 حالو بیان داشت که در رابطه با توسعه محیط زندگي انسان در 

آسیب دیدن است و باید از آن مراقبت کرد در غیر این صورت 

 یهاسکنفرانخواهد بود اما این هشدارها در  درخطرآینده بشر 

 و مراقبت زیستیطمحبه موضوع  متأسفانهنشان داد که  الملليینب

از علل  شدنيجهانصنعتي شدن و  .(2) شودينماز آن توجه الزم 

، زیرا تمامي منابع طبیعي مثل باشنديم زیستیطمح اصلي نگراني

 یاهشداردهندههوا، آب، مواد معدني، گیاهان و حیوانات به طرز 

. استفاده از منابع طبیعي منجر به مسائل باشنديمدر حال اتمام 

 جدی مثل تخریب الیه اوزن، هشدارهای جهاني و افزایش

مسائل و موضوعات محیطي .است شدهدر هوا  کسید کربنامونو

پیرامون رشد اقتصاد جهاني، معیارها و استاندارهای محیطي 

جدیدی را ایجاد کرده است که نیازمند تمرکز و  الملليینب

 است. وکارکسبمحیطي در  یهابرنامهو  هایاستراتژذیرش پ

متعدد در ایران،  یهااستان و دردر نقاط مختلف  گردها یزروجود 

، فرونشست (3)ازجمله دریاچه ارومیه  هایاچهدرخشک شدن 

، کاهش (4) یرزمینيز یهاآب رویهيببرداشت  به خاطرسرزمیني 

به تفكیک زباله، مصرف  توجهييبذخایر آب پشت سدها، 

پنج برابر میانگین جهاني  کهیطوربهمنابع انرژی در کشور  رویهيب

، تفكیک و جداسازی فیزیكي (5) شوديمدر ایران انرژی مصرف 

و عدم وجود یا  هاسازماندر ادارات و  هااتاقو  هاساختمان

معادن تنگناهای قوانین و مقررات اداری در استفاده بهینه از منابع و 

از  يعالئمو هشدارهای متعدد اندیشمندان و متولیان امر همه  (6)

محیط زیستي و توسعه پایدار و  مسائلدر  عملييبیا  توجهييب

 مخصوصاًهمه و  دهديمکه نشان  باشديم زیستیطمحمطابق با 

اصلي منابع و رویكردهای  کنندهمصرف عنوانبهما  یهاسازمان

که باید با  گونهآننتوانسته است به شیوه کنوني منابع انساني 

 هایيیاستراتژاز و توسعه پایدار همراهي داشته باشد. زیستیطمح

که در چندین سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است 

و توجه به توسعه پایدار در عرصه  محیطيیستزاستاندارهای 

 شروطان، شرط و مشتری هاییمتحرجهاني است.عواملي از قبیل 

از این دسته  یندهو آخود و محیط  سالمت بهو توجه  هاآن

قانون برنامه پنجم توسعه  19٠. ماده روديمبه شمار  هایتمحدود

و نهادهای عمومي غیردولتي  مؤسساتاجرایي و  یهادستگاهکلیه 

دولت، اعمال  ایینههزرا موظف نموده جهت کاهش اعتبارات 

برای اجرای  زیستیطمحمصرف بهینه منابع پایه و  هاییاستس

برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه 

و تجهیزات )شامل کاغذ(، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت 

که توسط  اینامهیینآو وسایل نقلیه ( طبق  هاساختمان) در هاآن

مكاری و معاونت آن و ه زیستیطمحسازمان حفاظت 

وزیران خواهد رسید  یاتحتهیه و به تصویب  ربطیذ یهادستگاه

(. مدیریت منابع انساني سبز مسئول ایجاد آگاهي، 7) اقدام نمایند

و تعامل میان کارکنان سازمان در خصوص محیط و  يرساناطالع

سبز  هایيمشخطو  گذارییاستسعوامل محیطي است و با 

 یاگونهبهشده و  هاآني در بین موجبات ایجاد مسئولیت اجتماع

به وظایف و تعهداتشان در قبال  هاآنکه  نمایديمرا هدایت  هاآن

عالوه بر اینكه منجر به کارایي و  هایتفعالمحیط عمل نمایند.این 

و ، ایجاد همكاری در بین کارکنان هاینههزاثربخشي، کاهش 
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موجب ایجاد یک مزیت رقابتي برای سازمان نیز  شوديم یداریپا

است میان  در تالش. مدیریت منابع انساني استراتژیک گردديم

مدیریت  هاییاستراتژ و سویکاز  وکارکسب هاییاستراتژ

دیگر، همسویي استراتژیک ایجاد  یاز سو سبز منابع انساني

 تغییر نیازمند وکارکسباستراتژی  در هرگونه تغییر. (8) کنديم

مناسب  یيتا همسومدیریت منابع انساني است  به یكردرودر نوع 

محقق  سبز مدیریت منابع انساني و وکارکسبمیان استراتژی 

، همسویي میان استراتژی یياقتضا یكردرو. با توجه به (9) گردد

 یضرور یزنمدیریت منابع انساني  یهاروش و وکارکسب

مدیریت منابع  یهاروش که کنديم تأکید اقتضایي ۀاست.نظری

تحقیقات نشان  .شوديمتعیین  وکارکسباستراتژی  با نوعانساني 

 یهااقدام ابا ر خود وکارکسبکه استراتژی  یيهاسازمان دهديم

، نسبت به دیگران کننديم خود همسوسبز منابع انساني  مدیریت

( پس 11رنویک و همكارانش ). (1٠) رسنديمبرتری  به عملكرد

و مطالعات موردی بین  هاکتاب، هامقاله، هاگزارش مطالعهاز 

مدیریت  هاییتفعال، مدلي فرایندی از 2٠٠8تا  1988 یهاسال

سبز  هاییتفعالبرای تشریح  هاآنمنابع انساني سبز ارائه دادند. 

 1مدیریت منابع انساني، از تئوری توانایي ـ انگیزش ـ فرصت

مدیریت منابع انساني استفاده کردند. بر  هاییتفعالمبنای  عنوانبه

ایجاد  حوزهاساس این مدل، مدیریت منابع انساني سبز در سه 

سبز،  هاییيتوانا توسعهسبز، انگیزش کارکنان سبز و  یهافرصت

سبز، سازمان به دنبال  یهافرصتمداخله کند. در ایجاد  توانديم

و مشارکتي برای رعایت مسائل ایجاد فضایي حمایتي 

ترویج  عنوانبه هایهاتحاداست. در اینجا به نقش  محیطيیستز

فرهنگ سبز بین کارکنان نیز توجه شده است. انگیزش  کننده

اشاره دارد که موجب ایجاد انگیزه  هایيیتفعالکارکنان سبز، به 

. در اینجا بیشتر بر شوديمبرای رعایت مسائل سبز در سازمان 

، یگذارهدفسازوکارهای مدیریتي نظیر مدیریت عملكرد، 

 توسعهدر ادامه،  شوديمتخصیص مزایا، تعیین پاداش و تنبیه تأکید 

سبز، بر تقویت مدیریت منابع انساني سبز از طریق  هاییتوانمند

                                                           
1 - AMO 

و آموزش  محیطيیستز هایينگرانافرادی با  واردکردن

مدیریت منابع انساني  یهامدل. (12) کید دارد کارکنان موجود تأ

وجه  ؛(17-13)شده است  گذارییهپاسبز بیشماری از ابتدا تابحال 

دادن مدیریت استراتژیک منابع  یوندپتمایز این مدل تالش برای 

اسـت. ایـن مـدل عالوه بر  محیطيیستزانساني با مباحث 

نگي بـا فراینـدهای منابع انساني برای هماه یهاچالشپرداختن به 

، به هماهنگي عمودی و افقي محیطيیستزچهارگانـه پایـداری 

سـازمان و بومي که در آن  هاییتفعالمنابع انساني با  هاییتفعال

 ، پرداخته است.کنديمفعالیت 

 یهاو کتابچه هادستورالعملبررسي اولیه و مطالعه برخي  

 يو روشنقوانین نشان داده که در خصوص موضوع توجه واضح 

ز نشده اسالمي به سبز بودن یا منابع انساني سب آزاددر دانشگاه 

امـل به تبیین عو قرار نگرفته است. این تحقیق موردتوجهاست و 

 یودهمحددر  سازماني و فردی هاییتفعالسبز بودن مـؤثر بـر 

ش با توجه به نقرداخته است. وظـایف مدیریت منابع انساني پ

و توسعه  زیستیطمحعوامل انساني در توسعه و اینكه برای بهبود 

منظور  تربلندمدتپایدار باید مفاهیم مربوط در میان اهداف کاری 

سعه و تو و سالمت محیطبه دلیل وابستگي متقابل  ینو همچنشوند 

آموزشي  یهاسازمان مخصوصاًو  هاسازمانپایدار الزم است همه 

وارد عمل  موقعبهنقش اساسي دارند نیز  بلندمدتکه در توسعه 

د و بیاورن به وجودالزم آموزشي و پژوهشي را  یربناهایزشده و 

ن اساس ای ینبر همارزش الزم را بدهند،  یيهابحثبه چنین 

از مراکز بزرگ و  یكيدربررسي موضوع  به دنبالپژوهش 

که  کنديمبررسي  را سؤالغیردولتي دانشگاهي بوده و این 

باید (  اسالمي آزاد) دانشگاه در سازمان سبزمدیریت منابع انساني 

خود در  التبتواند رس ؟ تاشـود  یمندنظام هاییژگيوچـه  حائز

عه و ایجاد توس زیستیطمحایجاد بستر و فرهنگ حفاظت از 

ه به دنبال کند و الگوی مناسب برای توج يخوببهپایدار را 

 اسالمي چیست ؟ آزادمدیریت منابع انساني سبز در دانشگاه 
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مطالعات در مورد مدیریت منابع انساني سبز اهمیت دارد زیرا  

مدیریت سبز است که نقش رفتار انسان در  یفلسفهاز  یاشاخه

ار و توسعه پاید (18) کنديمرا بررسي  محیطيیستزمدیریت 

یک  هاییوهشو  هایاستسمدیریت منابع انساني سبز را با عنوان 

. علوم سبز ارتباط انسان با محیط (1٠) دهديمسازمان سبز توضیح 

کره زمین را  هاییستماکوساطراف خود و نیز اثر وی بر سایر 

و گستره وسیعي از علوم جوی، شیمي تا  کنديمبررسي 

، میكروبیولوژی و...را شامل زیستیطمحسبز برای  هایيطراح

مدیریت  یهاضرورت و در بعد جهاني يطورکلبه. (19) شوديم

مای عمومي دجلوگیری از افزایش  سبزعبارتند ازمنابع انساني 

اشي از اقدامات نحذف یا کاهش بالیای طبیعي که ، زمین یکره

اسیدی، خشكسالي، سونامي، سیل  یهاباراناست مثل  هاانسان

و حریصانه از منابع  یرقانونيغ، رویهيب یاستفادهلوگیری از ج، و...

صدمه زدن به حیوانات.گیاهان و سایر  حذف یاطبیعي، کاهش و 

بین  در ارتباطل دتعا داطمینان از وجو دایجا، موجودات طبیعي

اطمینان ي، یگر عوامل محیط زیستد، گیاهان، حیوانات و هاانسان

 طوالني یدورهبرای یک  هامانو ساز هاانساناز بقای حیات 

مفهوم سبز در  یریکارگبه همدالیل م درواقعاین عوامل . (2٠)

. همچنین از بعد عملي سیستم باشديمسطح جهاني  و در جامعه

باعث :  توانديماجرا شود  يخوببهمنابع انساني سبز چنانچه 

اجتماعي  یتمسئول، تمرکز سبز بر روی یيجوصرفهافزایش 

اما از دیدگاه  (21)سازمان و بهبود تصویر اجتماعي سازمان گردد 

 محیطيیستزاجتماعي  هاییتمسئولخاص سازماني وجود 

مدیریت منابع انساني سبز  یریکارگبهعامل در  ینترمهمشرکت 

 اییفهوظولیت اجتماعي شرکت را ئمس این زمینه کرتو در است.

که سازمان را ملزم به اتخاذ اقداماتي در جهت  دانديممدیریتي 

لیل را در این رابطه چهار د و نمایديم زیستیطمححفظ یا بهبود 

 ینتربزرگ هاسازمان:  دارديمولیت عنوان ئبرای این مس

آب، هوا، مواد اولیه و..  ازجملهمنابع طبیعي  کنندگانمصرف

 یعهدههم بر  منابع یناز ااصلي در حفاظت  ییفهوظ هستند پس

هستند  زیستیطمحمسئول آلودگي  هاسازمان-است.  هاآن

که این  (آلودگي هوا، آلودگي آب، آلودگي صوتي و.. )

و  هاانسانخطری برای سالمت  عنوانبه توانديمآلودگي محیطي 

ضروری است تا این  روینازا تلقي شودکارکنان سازمان 

و یا کاهش  شدهمتوقفطریق اقدامات گوناگون  زا هايآلودگ

ظ منابع فبرای ح هادولتپیدا کنند. وجود تقاضا از سوی مردم و 

آینده و بهبود  یهانسلطبیعي در راستای محافظت از منابع برای 

ایجاد تصویر بهتری از سازمان وشرایط زندگي در حال حاضر

ث قدرداني مردم عیک شهروند سازماني خوب که با عنوانبه

مي شودکه این  و کارکنانآن وفاداری مشتریان  تبعبهجامعه و 

 درآمد برای سازمان در کسبخود عاملي است باعث سهولت 

 يهر سازمان زیستیطمحبه دنبال بررسي ضرورت توجه به . (18)

، است محیطيیستزملزم به اجرای مدیریت سبز و اتخاذ اهداف 

تي را در این راستا مدیریت منابع انساني ناگزیر است که عملیا

 محیطيیستز یهابرنامه آمیزیتموفقفراهم کند که به اجرای 

 .(22) نمایديمکمک 

 یهامحرکموانع و  یبندرتبهارزیابي و مطالعات مختلفي به  

. در بین اندپرداخته هاسازمانمدیریت منابع انساني سبز در 

مدیریت منابع انساني سبز،  هاییوهش، شدهیابيارز یهامحرک

موانع تعیین گردیده است  ینترمهم عنوانبههزینه اجرای برنامه 

بهتر  محیطيیستزعملكرد  هاپژوهشنتایج  بر اساسهمچنین 

مدیریت منابع انساني سبز،  شدهادراکپیامد  ینترمهمسازمان، 

 .(25-23)معرفي گردیده است 

دستیابي به پایداری "، پژوهشي با عنوان(26)دیلي و هانگ 

منابع انساني در مدیریت  یهاعاملاز طریق توجه به  محیطيیستز

انجام دادند.آنان عوامل مدیریت منابع انساني از  محیطيیستز

، محیطيیستزقبیل حمایت مدیریت ارشد، آموزش 

 عنوانبهتوانمندسازی کارکنان، کارگروهي و نظام پاداش را 

 محیطيیستزسیستم مدیریت  یاجرا یندفراعوامل اصلي 

 شناسایي کردند. 

باید  شدهانجام یهاپژوهشدر مقایسه پژوهش حاضر با  

اذعان کرد که این تحقیق، بر طراحي الگوی منابع انساني سبز در 

، سایر رسديمبه نظر  کهيدرحالاسالمي تأکید دارد  آزاددانشگاه 

. با اندماندهفل از توجه به الگوی منابع انساني سبز غا هاپژوهش
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 آزادمنابع انساني سبز در دانشگاه  یریتمدالگوی  کهیناتوجه به 

در این  هایيیهنظرجامع تبیین نشده است و  طوربهاسالمي 

 رسديمتحقیقاتي به نظر  خألخصوص وجود ندارد و با توجه به 

تحقیقاتي  خأل توانديماجرای این پژوهش ضروری است و 

اسالمي را  آزادموضوع تحقیق در دانشگاه  ٔ  ینهدرزمموجود 

 اندکي جبران نماید.

 

 روش کار

طراحي الگوی مدیریت منابع انساني سبز در  باهدفاین تحقیق 

اسالمي و با استفاده از روش آمیخته )کمي و کیفي (  آزاددانشگاه 

ي از روش پژوهش كردیرو ازلحاظپژوهش  نی.ااجراشده است

 ینبنابراپژوهشي آمیخته از نوع اکتشافي استفاده کرده است. 

رویكرد این پژوهش ترکیبي از رویكردهای کیفي و کمي )آمیخته( 

 یهاروش ازجملهکیفي مقتضي  یهاروشاست که در آن از 

و همچنین  هامؤلفهگان و دلفي جهت استخراج  باخبرمصاحبه 

کمي برای تأیید مدل  هایروشز و ا شدهاستفادهپژوهش  یهاسنجه

 1است مراحل انجام تحقیق در شكل شماره شدهاستفادهمفهومي 

 .آمده است

 

 الف( روش تحقیق مرحله کیفی  

شامل کلیه  آماریدر این مرحله از تحقیق از جامعه 

 آزادو خبرگان مدیریت منابع انساني در دانشگاه  نظرانصاحب

نظری و  یریگنمونهکه در اینجا با روش  شدهاستفادهاسالمي 

کلیدی بر اساس اطالعات خاصي  رساناناطالعانتخاب هدفمند 

گروه  هاییژگيوکه از موضوع پژوهش دارند بوده است. از 

. با توجه به باشديمخبرگان آشنایي کامل به مدیریت منابع انساني 

نفر انتخاب شدند. که این  15به تعداد  یانمونهپانل تخصصي، 

نفر از مدیران  7اسالمي و  آزادنفر از اساتید دانشگاه  8پانل شامل 

 اسالمي بودند.  آزادعالي دانشگاه 

 

 
 سیستم هاییاییپو یسازمدل. مراحل 1شکل 

 

و  هامقولهدر این مرحله با استفاده از روش دلفي جهت شناسایي  

 استخراج شدند. 

 

 ب( روش تحقیق مرحله کمی 

مرتبط  يو خارجمقاله داخلي  4٠در این مرحله تحقیق بیش از 

مختلف مطالعه  یو کشورها هاسازماندر  شدهچاپبا موضوع و 

مندرج و مرتبط با  و ابعاد هاشاخص آوردن به دستاز  و پس

و استخراج شد این فاکتورها  سؤال 31با  یاپرسشنامهبحث 

 مبنای استفاده در ادامه کار قرار گرفت. پرسشنامه
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  هاداده وتحلیلیهتجز

-کار اندازه ینكهو ابا توجه به کیفي بودن پژوهش حاضر  

کلمات، مفاهیم و جمالت در  صورتبهها که گیری داده

آوری باشند در طول فرآیند جمعمي سؤاالت و هاپرسشنامه

خبرگان و  اظهارنظر.مفاهیمي که بعد از شوديماطالعات انجام 

تبدیل به الگویي  یتدرنهامیایند  به دستمطالعات ادبیات و پیشینه 

 به وجودپژوهش را  موردنظرخواهند شد که مدل و الگوی 

ها خواهند آورد و با توجه به استقرایي بودن پژوهش، در ابتدا داده

و نظرها، مدل  سؤاالتآوری نموده و پس از بررسي را جمع

ر انتهای پژوهش ارائه داد.با توجه به بررسي و مفهومي آن د

برای مفاهیم مدیریت منابع انساني سبز و  توانيماطالعات اولیه 

مدیریت محیط زیستي که از مباني و کلمات کلیدی موضوع 

 موردنظرو اجزای  قرارداد مدنظرزیر را  یهاطرحتحقیق هستند 

با توجه به جداول ادامه  شدهگفتهدر ادامه کار را برای دو مفهوم 

 .قرارداد موردتوجه

 

 نتایج
 

 الف ( نتایج بخش کیفي 

در این مرحله از روش دلفي استفاده شد و سه دور روش دلفي 

 . آمداجرا شد و نتایج زیر به دست 

 نظرسنجی مرحله نخست 

همراه با شرح زیر  شدهارائهدر این مرحله مدل مفهومي  

معیارها به اعضای گروه خبره ارسال گردیده و میزان موافقت 

و نقطه نظرات پیشنهادی و  اخذشدهاز معیارها  هرکدامبا  هاآن

 آمدهدستبهشده است. میانگین قطعي  بندییمتقس هاآناصالحي 

شدت موافقت خبرگان با هرکدام از معیارهای  دهندهنشان

 باشديمپژوهش 

 رسنجی مرحله دومنظ

 نظرنقطهدر این مرحله پرسشنامه دوم تهیه گردیده و همراه با 

با دیدگاه سایر خبرگان، مجدداً  هاآنقبلي هر فرد و میزان اختالف 

به اعضای گروه خبره ارسال گردید. در مرحله دوم اعضای گروه 

خبره با توجه به نقطه نظرات سایر اعضای گروه مجدداً به سؤاالت 

در مرحله  شدهارائه هاییدگاهدپاسخ دادند.با توجه به  شدهارائه

اختالف بین  کهيدرصورتاول و مقایسه آن با نتایج این مرحله، 

باشد؛ در این صورت فرآیند  2/٠دو مرحله کمتر از حد آستانه 

که جدول فوق نشان  گونههمان. شوديمنظرسنجي متوقف 

ضای گروه خبره به وحدت نظر ها، اع، در برخي از مؤلفهدهديم

در مراحل اول و دوم کمتر از حد  نظراختالفو میزان  اندیدهرس

فوق  یهامؤلفهبوده است. لذا نظرسنجي در خصوص  2/٠آستانه 

که  یيهامؤلفه، شدهاشاره یهامؤلفه بین متوقف گردید. از

باشد، از مدل  9میانگین غیرفازی شده نظرات خبرگان کمتر از 

مؤلفه متوقف  23گردید. در این مرحله  حذف تحقیق يمفهوم

مؤلفه باقیمانده باید صورت بگیرد  3گردیده و نظرسنجي در مورد 

 .شوديمکه در مرحله سوم انجام 

 مرحله سوم ینظرسنج 

مدل،  یهامؤلفهدر این مرحله ضمن اعمال تغییرات الزم در 

قبلي هر فرد و  نظرنقطهپرسشنامه سوم تهیه گردیده و همراه با 

با میانگین دیدگاه سایر خبرگان، مجدداً به  هاآنمیزان اختالف 

خبرگان ارسال گردید نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم کمتر 

باشد و لذا نظرسنجي در این مرحله متوقف مي 2/٠از حد آستانه 

 مؤلفه گردید.  31شود. و مدل نهایي دارای مي

 آزادسبز در دانشگاه الگوی مدیریت منابع انسانی 

 اسالمی چگونه است ؟

 عوامل یرزبرای طراحي مدل نیاز به شناسایي عوامل و 

شناسایي عوامل اثرگذار، از مقاالت مختلف و  منظوربه. باشديم

 کهینااستخراج گردید.به دلیل  هاشاخصطي جلسات با خبرگان، 

شناسایي  منظوربهو  باشديمزیاد  شدهیيشناساتعداد متغیرها 

 هایورودتعیین اهمیت  ینچنهمو  هایورودمتغیرها و کاهش 

نسبت به هم، محدودیت وزني در مدل اعمال شد. برای انجام این 

سؤال )که هر سؤال بیانگر یک متغیر  31با  یاپرسشنامهکار 

 دهندگانپاسخپرسشنامه به تعداد  15( طراحي گردید و باشديم

رار گرفت که تمام پرسشنامه ها جامع و خبره، در اختیار آن ها ق

کامل به دست آمد. این پرسشنامه ها به صورت کیفي و بر اساس 
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درجه ای لیكرت از خیلي کم تا خیلي زیاد قید شده است.  7طیف 

بعد از پخش و جمع آوری پرسشنامه، جهت تعیین مهمترین عوامل 

 از روش دلفي فازی استفاده شد.

 نتایج بخش کمی 

 پژوهش داده های گردآوری شده با استفاده از نرمدر این 

 تجزیه و تحلیل شد.  Vensim  افزار

به محض این که مساله طي یک افق زماني مناسب شناسایي و 

مشخص گردید، مدلسازان باید شروع به تدوین نظریه ای به نام 

فرضیه پویا به منظور شرح رفتار مساله نمایند. در فرایند مدلسازی 

ت به ازای متغیرهای مساله، پویایي مربوطه نیز معرفي مرسوم اس

گردد. براساس عناوین پویایي های مد نظر در سیستم مدیریت 

 منابع انساني سبز، به شرح زیر در نظر گرفته مي شود:

 پویایي ناشي از جذب و استخدام (1

 پویایي ناشي از آموزش و توسعه (2

 پویایي ناشي از نگهداری  (3

 .یریپویایي ناشي از بكارگ (4

 

 

 

 

 ران شده مدیریت منابع انسانی سبز در حالت مرجع SDنمودار جریان مدل 

جذب و استخدام
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تولید سبز

کار تیمی

مدیریت پاداش
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با توجه به این که رفته رفته سازمان ها با منابع محدود تری روبرو 

است که در آینده نزدیک توان مي شوند و با این روند ممكن 

رقابت با توجه به منابع محدود را نداشته باشد از این رو این افزایش 

قابل قبول نیست و باید با استفاده از سناریوهای مختلف در 

جستجوی راهي برای افزایش میزان مدیریت منابع انساني بود تا از 

. از این رو این طریق دانشگاه توان رقابت با رقبا را داشته باشد

سناریو های زیر در نظر گرفته مي شود ومشخص شده است که 

 کدام سناریو بهترین حالت ممكن را ایجاد میكند.

 : بهبود انگیزه کارکنان1سناریو

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود میزان انگیزه، 

ر این مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد. به همین منظور د

افزایش داده شده است.این  36/٠به  18/٠سناریو میزان انگیزه از 

در مدیریت منابع انساني سبز  ٠397/11میزان تاثیر باعث بهبود تا 

شده است. به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت منابع انساني 

 ٠497/11بود و با بهبود میزان انگیزه این عدد به  3648/1٠سبز 

 درصد(.  7ایش رسیده است )افز

 : بهبود ساختار منعطف در سازمان2سناریو
در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود میزان ساختار 

منعطف در سازمان، مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد. به 

 3/٠به  15/٠همین منظور در این سناریو میزان ساختار منعطف از 

در  5586/11میزان تاثیر باعث بهبود تا افزایش داده شده است.این 

مدیریت منابع انساني سبز شده است. به عبارت دیگر در حالت 

بود و با بهبود میزان ساختار  3648/1٠مرجع مدیریت منابع انساني 

 درصد(.  11رسیده است )افزایش  5586/11منعطف این میزان به 

: بهبود همزمان ساختار منعطف و انگیزه 3سناریو

 کنانکار

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان  

ساختار منعطف و انگیزه کارکنان، مدیریت منابع انساني سبز را 

افزایش داد. به همین منظور در این سناریو میزان ساختار منعطف 

افزایش داده  36/٠به  18/٠و انگیزه کارکنان از  3/٠به  15/٠از 

در مدیریت  ٠311/12ن تاثیر باعث بهبود تا شده است. این میزا

منابع انساني سبز شده است. به عبارت دیگر در حالت مرجع 

بود و با بهبود همزمان ساختار  3648/1٠مدیریت منابع انساني 

رسیده است  ٠311/12منعطف و انگیزه کارکنان این میزان به 

 درصد(.  19)افزایش 

 

آگاهی و کاهش : بهبود همزمان افزایش 4سناریو

 بروکراسی های زائد 
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در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان  

افزایش آگاهي و کاهش بروکراسي زائد، مدیریت منابع انساني 

سبز را افزایش داد. به همین منظور در این سناریو میزان ناآگاهي 

نیز از کاهش و بروکراسي های زائد  18/٠به  48/٠در سازمان از 

کاهش داده شده است. به عبارت دیگر در حالت  15/٠به  ٠/35

بود و با بهبود همزمان  3648/1٠مرجع مدیریت منابع انساني سبز 

رسیده است  996/1٠آگاهي و بروکراسي سازماني این میزان به 

 درصد(.  6)افزایش 

 

 : بهبود رفتارهای شهروندی5سناریو

ه مي توان با بهبود میزان در این سناریو فرض بر این است ک

رفتارهای شهروندی در سازمان، مدیریت منابع انساني سبز را 

افزایش داد. به همین منظور در این سناریو میزان رفتارهای 

برابر شده است. این میزان تاثیر باعث بهبود تا  2شهروندی 

شده است. به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت  7942/11

بود و با بهبود میزان رفتارشهروندی  3648/1٠ز منابع انساني سب

 درصد(.  14رسیده است )افزایش  7942/11این میزان به 

 

: بهبود همزمان ساختار منعطف، انگیزه و رفتار 6سناریو

 شهروندی سازمانی
. در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان 

سازماني، مدیریت  ساختار منعطف، انگیزه و رفتار شهروندی

منابع انساني سبز را افزایش داد. به همین منظور در این سناریو 

به  18/٠و انگیزه کارکنان از  3/٠به  15/٠میزان ساختار منعطف 

و رفتار شهروندی نیز به دو برابر افزایش داده شد. این  ٠/36

در مدیریت منابع انساني سبز  3696/13میزان تاثیر باعث بهبود تا 

ه است. به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت منابع انساني شد

بود و با بهبود همزمان ساختار منعطف، انگیزه و رفتار  3648/1٠

رسیده است )افزایش  3696/13شهروندی سازماني این میزان به 

 درصد(.  29

 

 : بهبود مدیریت عملکرد7سناریو

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود مدیریت  

عملكرد کارکنان، مدیریت منابع انساني را افزایش داد. به همین 

به  19/٠منظور در این سناریو میزان مدیریت عملكرد کارکنان از 

در  2353/12افزایش داده شد. این میزان تاثیر باعث بهبود تا  ٠/38

سبز شده است. به عبارت دیگر در حالت مدیریت منابع انساني 

بود و با بهبود مدیریت  3648/1٠مرجع مدیریت منابع انساني سبز 

رسیده است )افزایش  2353/12عملكرد کارکنان این میزان به 

 درصد(. 18تقریبا 

 

 : بهبود طراحی شغل8سناریو

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود طراحي 

ان، مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد. به همین شغلي کارکن

به  39/٠منظور در این سناریو میزان طراحي شغلي کارکنان از 

در  8535/1٠افزایش داده شد. این میزان تاثیر باعث بهبود تا  ٠/78

مدیریت منابع انساني سبز شده است. به عبارت دیگر در حالت 

بود و با بهبود طراحي  3648/1٠مرجع مدیریت منابع انساني سبز 

رسیده است )افزایش تقریبا  8535/1٠شغلي کارکنان این میزان به 

 درصد(. 5

 

: بهبود تعهد وپشتیبانی مدیران به استفاده از 9سناریو

 مدیریت منابع انسانی سبز

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود تمایل 

بع انساني سبز، مدیریت منابع مدیران به استفاده از مدیریت منا

انساني سبز را افزایش داد. به همین منظور در این سناریو میزان 

برابر  2تمایل مدیران به استفاده از مدیریت منابع انساني سبز تا 

در  8824/1٠افزایش داده شد. این میزان تاثیر باعث بهبود تا 

حالت  مدیریت منابع انساني سبز شده است. به عبارت دیگر در

بود و با بهبود طراحي  3648/1٠مرجع مدیریت منابع انساني سبز 

رسیده است )افزایش تقریبا  8535/1٠شغلي کارکنان این میزان به 

  درصد(. 5/5

 

 بحث ونتیجه گیری
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طراحي الگوی منابع انساني سبز با تأکید هدف از این تحقیق 

بود. نتایج این  اسالمي آزادبر بهداشت و سالمت در دانشگاه 

تحقیق با نتایج برخي تحقیقات در ارتباط با الگو و متغیرهای مورد 

در این پژوهش با مرور مباني نظری  (28, 27, 14)نظر همراستا بود 

و انجام سه دوره تكنیک دلفي، متغیرهای الزم)طراحي شغل سبز، 

برنامه ریزی منابع انساني سبز، استخدام و انتخاب سبز، تغییر و 

بهبود سبز، آموزش و بهسازی سبز، مدیریت عملكرد سبز، ایمني 

درکار، مدیریت پاداش سبز، بیمه وبازنشستگي، خدمات رفاهي 

سبز، رهبری سبز، ارتباطات سبز، بهره وری، کارتیمي، 

رفتارشهروندی، تولید سبز، نظام های زیست محیطي، پیشگیری از 

نابع، مدیریت آلودگي محیط زیست، کاهش هزینه ها و مصرف م

پسماند، رعایت مقررات، توسعه پایدار، ساماندهي محیط کار، 

حفظ منابع طبیعي، تفكر مدرن، خود کنترلي، انگیزش فردی، 

ساختار تیمي، دوستدار محیط زیست، مسئولیت اجتماعي( برای 

ترسیم سیستم پویای مدیریت منابع انساني سبز گردآوری شد. 

ت منابع انساني سبز در دانشگاه برای طراحي الگوی پویا مدیری

متغیر نرخ و  6متغیر حالت،  5متغیر )  46اسالمي در مجموع  آزاد

متغیر کمكي( تشخیص داده شد که بر همین اساس محدوده  35

سیستم مشخص گردید. داده های گردآوری شده در نرم افزار 

Vensim  وارد شد و بعد از تجزیه و تحلیل، نتایج به شرح زیر

ردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انساني حاصل گ

حلقه کلي از عوامل که  4اسالمي شامل  آزادسبز در دانشگاه 

شامل جذب و استخدام، آموزش و توسعه، نگهداری و بكارگیری 

سبز مي شود. در حلقه جذب و استخدام فرض بر این بود که 

ه برنامه ریزی طراحي شغل و مسئولیت اجتماعي باعث مي شود ک

سبز تقویت شود. مسئولیت اجتماعي از طریق متغیر دوستدار 

محیط زیست تقویت مي گردد.مدیریت منابع سازماني سبز تلفیقي 

است از اهداف مدیریتي پیرامون محیط زیست و فرایندهایي 

ی نیروها، جذب نیرو، توصیف و شرح شغل، آموزش و توسعه

ارزیابي، مدیریت كرد، سالمت و امنیت شغلي، مدیریت عمل

مفاهیم و …ای و شغلي ودهي و برنامه ریزی حرفهاستعداد، پاداش

ابزارهای گذشته موجود در مدیریت منابع انساني در مدیریت منابع 

انساني سبز در خدمت محیط زیست و با هدف محافظت از آن 

شوند. نتایج یافته های این تحقیق نشان مي دهد که کار گرفته ميبه

تیابي به این هدف به هیچ عنوان موضوعي تک بعدی نیست و دس

نمي توان با توجه صرف به یک مقوله، موفقیت در مدیریت منابع 

انساني سبز را تضمین کرد. این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع 

انساني سبز با توجه همزمان به موضوع ساختار منعطف، انگیزه و 

در بلند مدت مسیر دستیابي به  رفتارشهروندی سازماني مي تواند

اندازی متناسب مدیریت منابع انساني سبز را از طریق توجه به چشم

ی فرهنگ سازماني حامي محیط زیست، با محیط زیست و اشاعه

های توجه به نیروی کارِ آگاه به اهداف محیط زیستي و ایجاد مزیت

ها از ستمرقابتي مبتني بر توجه به محیط زیست، توجه به ساختار سی

برای نیروها و  آزادطریق تشریک مساعي و ایجاد ارتباطات باز و 

باره، جذب توجه به تعهد نسبت به محیط زیست و کار تیمي در این

ی فردی و آموزش کارکنان در راستای دهي، توسعهنیرو، پاداش

نتایج این پژوهش نشان  اهداف محیط زیستي سازمان تضمین نماید.

داد که جذابترین سناریو برای مدیریت منابع انساني سبز مبتني بر 

متغیر انگیزه، ساختار منعطف و رفتار شهروندی  3توجه همزمان به 

سازماني است. البته باید توجه کرد که این یافته در درون یک 

سیستم با مرزهای مشخص شده بدست آمده است، بنابراین در این 

یستم طراحي شده باید توجه به حلقه ها و همچنین متغیرهای تاثیر س

گذار بر روی آن ها در ارائه پیشنهادات مد نظر باشد. همانطور که 

مشخص است حلقه کاهنده بیشترین تاثیر را بر روی سیستم دارد. به 

این صورت که در این حلقه کنترل و بهبود عواملي مانند توجه به 

موزش های نامناسب، بي انگیزه بودن کارکنان، ساختار منعطفي، آ

تمایل کم مدیران در دستیابي به مدیریت منابع انساني سبز، ناآگاهي 

کارکنان و مدیران و بروکراسي های زائد؛ مي تواند وضعیت 

ساله بطور قابل  2٠مدیریت منابع انساني سبز را در چشم انداز 

ت زیر برای دستیابي به مالحظه ای افزایش دهد. از این رو پیشنهادا

 گردد:مي این چشم انداز ارائه 

برای کاهش بروکراسي )بروکراسي های زائد( در سازمان، 

توجه به ساختارهای منعطف در سازمان افزایش یابد. هر چند این 

اقدام در ابتدا هزینه زا است اما سازمان با پرداخت این هزینه مي 
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برخوردار خواهد شد. افزایش تواند در آینده نزدیک از مزایای آن 

یادگیری سازماني، افزایش خالقیت در حل مسائل، افزایش 

رفتارهای فراسازماني، به حداقل رسیدن تعارضات در استفاده از 

سیستم های جدید مدیریت در سازمان، افزایش رضایت، کارایي و 

 کاهش هزینه های سازماني از پیامدهای مطلوب این اقدام است.

 زایش آگاهي در بین کارکنان پیشنهاد مي در جهت اف

 شود که آموزش های نامناسب و بي کیفیت از طریق عارضه یابي

آموزشي به حداقل کاهش پیدا نماید. سازمان با عارضه یابي 

وله ای آموزشي مي تواند متناسب با نیاز سازمان در هر زمینه و مق

ا خدمات مناسب را برای افزایش سطح آگاهي کارکنان خصوص

 در عرضه مدیریت منابع انساني سبز ارائه دهد.

  نتایج نشان داد که انگیزه کارکنان در مدیریت منابع

انساني سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. داشتن انگیزه خوب 

هم آگاهي را افزایش مي دهد و هم مي تواند میل مسئوالن را برای 

ن افزایش دهد. از دستیابي به مدیریت منابع انساني سبز در سازما

این رو پیشنهاد مي شود که سازمان متناسب با نیاز خود هر یک از 

برنامه های مزایای انعطاف پذیر، تفویض اختیارهای اصولي، ایجاد 

توازن بین درآمد و هزینه های زندگي را به صورت تكي و یا 

 ترکیبي از آن ها را برای افزایش انگیزه کارکنان به اجرا درآورد.

 

 کر و قدردانیتش
اســالمي    آزاددانشــگاه   دکتری نامه پایان برگرفته از مقاله این

ساتید راهنما و       وتحقیقات علوم واحد واحد سنده از ا شد. نوی مي با

تا با محقق همكاری          ــ ــاني که در این راسـ ــاور  و تمامي کسـ مشـ

 نمودندکمال تشكر را دارد.
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 Abstract 

Introduction: Green human resources is also one of the relevant topics and a 

subset of the topic of sustainable development and friendly environmental 

management, which has been considered by researchers, international 

institutions and other organizations since the beginning of this century. 

Ignoring it causes irreparable damage to organizations. This research has been 

conducted with the aim of designing a green human resource management 

model in Islamic Azad University and using a mixed method (quantitative and 

qualitative).  

Methods: In the qualitative part, Delphi method was used. In this part, the 

research model was compiled by performing three rounds of Delphi method. 

In the quantitative part, using the scenario method and in SPSS and Vansim 

software environment, the proposed model and questions Presented in the 

qualitative stage were examined. The statistical population in the qualitative 

section included 15 experts in the field of human resource management who 

were selected by snowball method.  

Results:  The results showed that green analysis and design, green human 

resource planning, green employment, green selection, green socialization, 

green staff communication, green development, green reward management, 

green health management, discipline management Green and green 

performance evaluation are the explored dimensions of green human resource 

management. In this research, with the help of scenario writing, the green 

human resource management model was designed and compiled in Islamic 

Azad University. 

Conclusion: It seems that the pattern of green human resources can affect the 

health of the community. In this regard, it is suggested that more research be 

done. 

Keywords: Green Human Resource Management, Health, Sustainable 

Development, Environmental Management 
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