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 چکیده
ی اخیر توجه ها سالرکن مدیریت سبز است و در  ترین مهم ،مدیریت منابع انسانی سبز

را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی 
ی مدیریت منابع انسانی است که ها نظاممبنای تاری مدیریت منابع انسانی سبز برطراحی مدل ساخ

 ،برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف
ابزار  .است مقطعی ،زمانی حیث پیمایشی و از -یفیتوص کاربردی، از بعد ماهیت و روش،

نابع انسانی سبز و پرسشنامه مدیریت م افتهیساختارشامل ترکیبی از پرسشنامه  ها دادهی آور جمع
 قیاز طرو پایایی  همگرا صورت بهی مدیریت منابع انسانی است. روایی ها نظامساخته  محقق

شرکت توزیع پژوهش شامل کلیه مدیران  شد. جامعه آماری این ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
 نفر 15اساس فرمول کوکران نفر است. حجم نمونه بر 153 بر بالغ ونیروی برق استان فارس 

تحقیق با  های هبندی انجام گرفت. فرضی صورت تصادفی طبقه گیری به و روش نمونه انتخاب شد
ی تحقیق ها افته. یشدانجام  SMART PLS افزار نرمبا  و ی معادالت ساختاریساز مدلاستفاده از 

برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت  نیب شیپنشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای 
 ها نظامنگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این  :است از

 دار است.  یمعن ،با مدیریت منابع انسانی سبز
های  نظام ؛محیطی مدیریت زیست ؛رویکرد مدیریت سبز ز؛مدیریت منابع انسانی سب :ها هکلیدواژ
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 مقدمه
رایج  ای فزاینده طور به زیست محیطدر نیمه دوم قرن بیستم، توجه به توسعه پایدار و حفظ 

شد و این روند به حوزه سازمان و مدیریت نیز تسری یافت. بررسی محققان در این زمینه، از دو 

، ها فرصتاست. در بعد محیطی، سازمان در معرض  بندی دستهبعد محیطی و درونی سازمان قابل 

است و بعد درونی دربرگیرنده  محیطی زیستو فشارهای دارای ماهیت  ها آسیبتهدیدها، 

یندها و کارکردهای سازمان با موضوعات اناشی از تعامل منابع، فر های مزیتو  ها چالش

(. 11: 1111، 3بودیچـ  ؛ بیهلر53: 1112، 5؛ هیل185: 1111، 1)ورمیر است محیطی زیست

شهروند سازمانی سبز، مسئولیت اجتماعی سبز، پاسخگویی  :قبیلاز هایی سازهمفاهیم و  ،اساس براین

یابی سبز و فرهنگ اجتماعی سبز در ارتباط با بعد محیطی سازمان تولد یافت و مفاهیمی سبز، بازار

سبز، محیط کار سبز و منابع انسانی سبز نیز  سازمانی فرهنگسبز،  تأمینمدیریت زنجیره  :همچون

؛ رنویک و 5: 5338، 1)رنویک و همکاران در مطالعات معطوف به بعد درونی سازمان پدیدار شد

 .(133: 5311، 2اپاتا و آرول راجا ؛181: 1111؛ ورمیر، 3: 5313، همکاران

آن، پایداری سازمانی نیز،  تبع بهبرآمده از توجه به توسعه پایدار و  1رویکرد مدیریت سبز

نیز نشر  اقتصادی، سالمت و ایمنی جامعه، کارکنان و های انگیزهتوأم با رویکردهای اجتماعی و 

برای  دبای ها سازماناست. به همین خاطر  بلندمدتدر افق زمانی  تصویر عمومی مطلوب سازمان

مالحظات بسیاری را در عملکرد  ،سبز های ارزشتحقق ایدئولوژی سبز و باور عمومی به 

( 313: 5311، 8)پاویترادوی و ساندهیا ودهخود لحاظ نم 7محیطی زیستو مدیریت  محیطی زیست

نیاز به  ،درواقعسبز اجتماعی با مدیریت سبز، سازمان سبز را خلق نمایند.  های ارزشو زیر چتر 

تا سهم سازمان را در  استتبعیت ابعاد نرم و سخت سازمان برای بسط و انعکاس بار ارزشی سبز 
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که ملزم به پاسخگویی  هایی محیطخصوصی در  های سازماند. امروزه کنمدیریت پایدار حفظ 

و داده و فنون سبز، سهم بازار خود را افزایش  ها روشتا با انواع  ندکن میتالش  ،هستندسبز 

تا از  کنند میعمومی نیز از این طریق تالش  های سازمانپاسخگویی خود را تقویت نمایند و 

نسلی بهره گیرند و بر مقبولیت و مشروعیت خود  ز عدالت بینمزایای اعتماد و رضایت عمومی و نی

 های انگیزهسبز و طیف وسیعی از  های ارزش همگراییبرای تحقق و . مدیریت سبز ندیفزایب

 پذیر امکان 1از مدیریت منابع انسانی سبز مندی بهرهبا  صرفاًاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی 

 (.57: 5315، 5)ژاکوب و ژولی است

 سازمان کارکنان میان تعامل و رسانی اطالع آگاهی، ایجاد سبز با انسانی منابع مدیریت

 مسئولیت ایجاد سبز، دنبال های مشی خط و گذاری سیاست و محیطی عوامل و درخصوص محیط

 قبال در تعهداتشان و وظایف به که دکن می هدایت را هاآن ای گونه به ست وهاآنبین  اجتماعی

ایفای نقش در  های زمینهوجودآوردن  به سبز انسانی منابع نمایند. هدف مدیریت عمل محیط

 (.518: 1312سیدجوادین و همکاران، ) است مختلف های سازمان برای محیطی زیست پایداری

مدیریت سبز )نظیر تولید سبز،  های شاخهمدیریت منابع انسانی سبز در کنار سایر 

 ویژه بهرشدی از مطالعات مدیریت و  زاریابی سبز( محور بخش وسیع و روبهسبز و با گذاری سرمایه

 پایداری مؤلفه ترین اساسی ،درواقعدیریت منابع انسانی شده است. مدیریت منابع انسانی سبز م

و برای اتخاذ  شود میوجوه مختلف مدیریت سبز  افزایی همو  همگراییسازمانی است که موجب 

 تا صنعت سبز، اقتصاد سبز و جامعه سبز سازد میرا تسهیل و فراهم  پذیری امکان، جنبه رویکرد سبز

؛ 3: 5313، 3؛ مارگارتا و ساراجیه511: 1312سیدجوادین و همکاران، ) را به سهم خود فراهم آورد

سرمایه انسانی سبز در تمام وجوه مدیریت سبز و در ارتباط با سایر  ،درواقع(. 111: 5315، 1دوتا

حجم مطالعات منابع انسانی سبز  ،دلیل همین . بهشود مینخست ظاهر  مؤلفه عنوان به معموالً، ها مؤلفه

 است. توجه  قابلنسبت به سایر ابعاد مدیریت سبز، 
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 1بندی مشتمل بر  تواند در یک دسته طورکلی رویکردها به مدیریت منابع انسانی سبز می به

مبتنی بر تعقل ابزاری(، راهبردی، ) موریتی و فراکارکردی(، تجاریأفرانقشی )فرام :دیدگاه

زیستی  های هم پی تحقق ارزشی( قرار گیرد. دیدگاه فرانقشی درو کارکرد یا فهیوظ) عملیاتی

های سازمان  دادن مأموریت جلوه بر موجه دیدگاه تجاری مبتنیآمیز سازمان با محیط است.  مسالمت

با اتخاذ رویکرد سبز انضمامی است. دیدگاه راهبردی در مطالعات مدیریت منابع انسانی سبز، 

ابع انسانی است و هبردی به مفهوم سبز در راهبردهای سازمان و مدیریت منتخصیص جایگاه را

 ها و وظایف منابع انسانی دارد. ، سعی در انعکاس مفاهیم سبز در عملکرد، نقشدیدگاه عملیاتی

 بودن و انعکاس آن در کلیهم سبزموفقیت مدیریت منابع انسانی سبز، درگرو بازخوانی مفهو

مفهوم سبزبودن در راهبردهای سازمان و به دنبال  ددلیل، بای همین است. به فرایندهای منابع انسانی

اقدامات و راهبردهای  ییراستا برای نیل به هم .آن در راهبردهای مدیریت منابع انسانی اعمال شود

 های نظامزیر بینافزای  هم تعامل و انسجامسبز منابع انسانی زیر راهبردهای سبز سازمان، نیاز به 

دستیابی   افزایی با عواملی همچون فرهنگ سبز، مولد و پویا قابل است و هم منابع انسانی مدیریت

اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی سبز و  گیری شکلسبز، بستر  سازمانی فرهنگاست. اشاعه 

 سپس اهداف راهبردی سازمان است. گذار از مدیریت منابع انسانی فاقد رویکرد سبز به مدیریت

های مختلف  نظام ها نوع تعامل خرده جمله این چالشهای فراوانی دارد. از چالش ،منابع انسانی سبز

 منابع انسانی با مدیریت منابع انسانی سبز است. 

های  های مدیریت منابع انسانی سبز بنگریم، پژوهش نظامابعاد  تأثیراگر از جنبه راهبردی به 

های منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی سبز معطوف بوده  نظام تأثیرمدیریت منابع انسانی کمتر به 

های اصلی  نظام ازجملهمتمرکز نشده است.  تأثیرصورت مستقیم و به حد کافی بر این  است و به

 ، نگهداری، جبران خدمت و مدیریت عملکرد است.توسعه مدیریت منابع انسانی، آموزش و

خصوص مدیریت منابع انسانی سبز  ینه مدیریت سبز و بهداخلی بسیار اندکی در زم های پژوهش

ها نیز معموالً برنامه مدونی برای مدیریت سبز و مدیریت منابع انسانی  شده است و در سازمان  انجام

های  بر الزامات قانونی سازمان ها مبتنی های سبز در سازمان نامهسبز وجود ندارد و معموالً بر
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برق استان  یروین عیشرکت توزهای  به مأموریت ست. باتوجهزیست ا وضوعی در حوزه محیطم

های این شرکت و همچنین مشابهت ماهیت  محیطی عملیات و برنامه و تعامالت زیستفارس 

های داخلی، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای پاسخ به  عملکرد این شرکت با بسیاری از شرکت

های مدیریت منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی سبز  نظامابعاد  تأثیراین سؤال است که کیفیت 

 است؟چگونه 

 

 ادبیات نظری پژوهش

 رویکرد سبز به مدیریت منابع انسانی
مارگارتا ) استاندارد است یک به شدن تبدیل درحال ها سازمان در سبز مفهوم حاضر، درحال

 جهان سراسر در محیطی زیست مدیریت در قبال فعال رویکردی به که نیاز (5: 5313، و ساراجیه

 (. در131: 5313، 3؛ جبور و همکاران311: 5337، 5؛ دیلی و همکاران5: 5331، 1)گنزالس دارد

 سازمان امروزه، اما ،بود 1اقتصادی ارزش یارتقا به وابسته شدت به شرکت یک گذشته موفقیت

 اقتصادی عوامل با توأم محیطی و اجتماعی عوامل دادن به خود و اهمیت محیطی زیستبه آثار  باید

 (.318: 5331، 1؛ نالینی و همکاران1118، 2؛ سروف و همکاران17، 5337)دیلی،  دکناقدام  مالی و

ژاکوب و  .سبز شده است مدیریت نام به جدید راهبردیپدیده  یک ظهور به موضوع منجر این

 سال اوایل از سودآور و رمؤث کامالً صورت بهرویکرد سبز  دارند میاظهار  (58: 5315ژولی )

 به نیاز اساساً سازمان که کنند می توصیه (1213: 5331) 7دیلی و هوانگ. است شده شروع 5333

از مدیریت  هایی جنبه بنابراین ؛خود دارد زندگی محیط از اطمینان حصول و صنعتی در رشد تعادل

)مولینا و  ظهور کرده است« بودنرقابتی  و سبزبودن»با تلفیق  است شرکت نفع به درنهایت سبز که
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مختلفی  های شاخهعلم مدیریت در  ،رو (. ازهمین151: 5337، 5؛ واگنر1387: 5331، 1همکاران

مدیریت مالی سبز و مواردی سبز،  تأمین، مدیریت زنجیره زیست محیطنظیر مدیریت پایدار 

 (.51: 1381)فیروزی،  است یافته  توسعه ،قبیل ازاین

یکی از الزامات هزاره سوم  محیطی زیست انسانی مدیریت منابع یا سبز انسانیمدیریت منابع 

 متوجه ها سازمان امروزه،. (113: 5315؛ دوتا، 1: 5313)مارگارتا و ساراجیه، هاست  سازماندر 

 های روشتجاری، مسئولیت اجتماعی و همه ابزارها و  های نام ،3اجتماعی که باید اخالق اند شده

 (.5318: 5313، 1)ساتیاپریا و همکاران ت سبزشدن هدایت کنندخود را به سم

و  شرح نظیر انسانی منابع مدیریت کارکردی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز را سبزشدن

اند  کرده تعریف پاداش و عملکرد ارزیابی آموزش، انتخاب، استخدام، شغل، وتحلیل تجزیه

با  دهای مدیریت منابع انسانی بای کلیه وظایف، کارکردها و نقش ،عبارتی به ؛(1323: 5313)جبور، 

جدیدی از  جبور تعریف ،5311 سال درهای سبز همسو شود. در این رابطه،  اهداف و برنامه

 انسانی در منابع سبزشدن اقدامات مدیریت»ارائه کرد که عبارت است از  سبز انسانی منابع مدیریت

جبور در این  .(578: 5311، 2و سئو )جکسون« انسانی منابع مدیریت رقابتی و کاربردی خالل ابعاد

های رقابتی مدیریت منابع انسانی  بر ابعاد کاربردی به حوزه نقش ، مفهوم سبزبودن را عالوهتعریف

 های فعالیت مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از تمامتسری داده است. در تعریفی دیگر 

 سبز سازمان یک کارکنان ساخت هدف با که نظام یک نگهداری و اجرا توسعه، در زمینه درگیر

سبز  کارمندان به عادی کارمندان از طریق تبدیل انسانی منابع نقش مدیریت این. گیرد میصورت 

 سازمان کارمندان شود میباعث  دارد که اشاره هایی نظام و ها شیوه ،ها سیاستو به  گیرد میانجام 

؛ 135: 5311)اپاتا و آرول راجا،  دنعمل نمای وکار کسب و طبیعی محیط جامعه، فرد، نفع به سبز

مقدمه  ،اساس، اقدامات مدیریت منابع انسانی برای پرورش سبز کارکنان براین (.53: 5313اپاتا، 

 

1. Molina & et al. 
2. Wagner 
3. Social Ethic 
4. Sathyapriya & et al. 
5. Jackson & Seo 
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( و گرهارت و 831: 5333) 1هاسلید و همکاران شود. ازنظر ساخت سازمان سبز محسوب می

 انسانی منابع مدیریت مدیریت منابع انسانی سبز به آن دسته از اقدامات (831: 5333) 5همکاران

 اثرات کاهش به درنهایتآن  های فن و یندهاافر انسانی، منابع مدیریت های برنامهاشاره دارد که 

 اقدامات نهایی و هدف شود میمنجر  سازمان محیطی زیست مثبت اثرات افزایش یا و منفی

درواقع در این  .است سازمان پایدار محیطی زیست عملکرد سبز، بهبود انسانی منابع مدیریت

سازمان، برای تحقق اهداف  منابع انسانی با ابعاد مختلف های فن و یندهاافرتعریف بر همسوسازی 

دنبال  ،عمده تعاریف مدیریت منابع انسانی سبز ،طورکلی جهت توسعه پایدار اشاره دارد. بهسبز در

محیطی را تحقق  اهداف سبز و زیست ،ند که چگونه کارکنان سازمانشرح این موضوع هست

 بخشند.

 های مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی سبزنظام
سازمان و نگرش  بر عملکرد انسانی منابع مدیریت های نظام که اند کرده محققان اذعان

؛ 13: 5337، 3)پورسل و هاتچینسون دارد مستقیم تأثیر زیست محیطمنابع انسانی در راستای حفظ 

 .(82: 5337، 1آرتور و بویلس

 و شود انجام باید آنچه درباره سازمان، خاص مقاصد بر انسانی منابعمدیریت  های نظام

 منابع مدیریت های نظام(. هدف 51: 5311، 2)مایکل دارد تمرکز شود، اعمال باید که تغییری

 راای  وسیله ،برآن افزون و هاست برنامه اجرای و تدوین برای رهنمودهایی ساختن فراهم انسانی،

: 5311)مایکل، کند  می ارائه انسانی منابع مدیریت چگونگی درمورد سازمان مقاصد انتقال برای

 موجود منابع فرایندهای و ها نظام از هاآن درك از متأثر انسانی منابع مدیران های فعالیت(. 15

 منظر از انسانی منابع مدیریت های نظام ترین مهم(. 315: 1111، 1)کچ و مک گراث است انسانی

جبران  نظامنگهداری منابع انسانی و  نظام، انسانی منابع توسعه آموزش ونظام  :شامل محققان

 

1. Huselid & et al. 

2. Gerhart & et al. 
3. Purcell & Hutchinson 

4. Arthur & Boyles 
5. Michael 
6. Koch & McGrath 
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در این پژوهش مدل  .(21: 5311)مایکل،  مدیریت عملکرد است نظامخدمت منابع انسانی و 

مدیریت منابع انسانی تبیین شده است.  های نظاممبنای برتاری مدیریت منابع انسانی سبز ساخ

مدیریت و  ، نگهداری، جبران خدمتتوسعه اصلی مدیریت منابع انسانی شامل آموزش و های نظام

 .پردازیم میعملکرد است که در ادامه به تشریح آن 

 1انسانی منابع توسعه های آموزش و نظام
 از یکی عنوان بهرا  توسعه کارکنان و ( آموزش5312) 5کاپلی پیتر رستمی به نقل از

. هدف از توسعه منابع کند میانسانی معرفی  منابع حوزه کارکردهای و یندهاافر کالن ترین مهم

آوردن ابزارهای الزم برای  دست توسعه مدیریت منابع انسانی و به انسانی را در دو بعد ایجاد و

موزش آ. ه کردتوان خالص سازمانی می ۀیافت توسعهنسانی پدیدآوردن محیطی مناسب برای ظهور ا

 .(58 :1381رستمی، ) کارکنان است یتوسعه و ارتقا نظامزیر، جزء انکارکن

 مدیریت و انسانی منابع مطالعاتی بود که اولین موضوع محیطی، زیست آموزش

؛ 21: 1115، 3میر؛ مارشال و 55: 1112به هم مرتبط ساخت )هیل،  1113محیطی را در دهه  زیست

: 5315(، دیلی و همکاران )551: 5313) 1(. سارکیس21: 5331، 2؛ مدسن و اولهی1112، 1ونسلر

 تأثیراند که به موضوع  (، نیز ازجمله پژوهشگرانی بوده311: 5311( و پاویترادوی و ساندهیا )518

 اند. منابع انسانی سبز پرداختهآموزش و توسعه منابع انسانی در مدیریت 

 7های جبران خدمت منابع انسانی نظام
دهی یک  و نظام پاداش ها پرداختیمؤثر در نظام منابع انسانی، جبران خدمت،  های نظاماز  

 نیازهای تأمین سازمان، هر بافت در پاداش مدیریت نظام(. 51: 5331، 8)جیانکوال سازمان است

 سازمان، اهداف کسب در آنان مشارکت میزان به و نموده تضمین را کارکنان غیرمالی و مالی

 

1. Training and Development of Human Resources Systems. 
2. Peter Cappelli. 
3. Marshall & Mayer 

4. Venselaar 
5. Madsen & Ulhoi 

6. Sarkis 
7. Human Resources Compensation Systems 

8. Giancola 
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( در پژوهش خود نشان 11: 5311) 1(. ایشون و دووا111: 1381)کاندوال، دهد  می مناسب پاداش

 زمان هم طور بهدرونی و بیرونی را  های پاداشدادند که نظام جبران خدمت مؤثر باید ترکیبی از 

اساس پژوهش خود ( بر113: 1312ان )عباسی و همکارفراهم کند تا توان انگیزشی داشته باشد. 

 خود محیط و رسالت با را خود عملکرد بر مبتنی پرداخت های نظام ،ها کنند سازمان پیشنهاد می

 باید نگرش پاداش نظام( به این نتیجه رسیدند که 11: 5338رنویک و همکاران ). کنند سازگار

 عملکرد اهمیت به نسبت تعهد ایجاد مشوق ،پاداش نظامتقویت کند.  را برای تحقق مدیریت سبز

های  نمونه( 11: 5338(. رنویک و همکاران )1215: 5331، 5)دیلی و هوانگ بود خواهد سبز

 کنند. میسبز را معرفی  پاداش مدیریت های مختلف شیوه

 1های نگهداری منابع انسانی نظام
 آن واسطه به تا کارکنان برای اشتغال مطلوب شرایط ایجاد از است عبارت نگهداشت

 ،(. به بیانی دیگر121: 1312نژاد و همکاران،  توکلی) نباشند دیگر سازمان به انتقال به حاضر

 های زمینهاز تدابیر و اقدامات مـدیریتی است که  ای مجموعه ،جذب و نگهداشت منابع انسانی

نگهداری  ،محققان(. 1383)میرکمالی، سازد  میماندن و حفظ منابع انسانی را در سازمان میسر 

)اپاتا و آرول راجا، دانند  میمنابع انسانی بر منابع انسانی سبز  نظاممنابع انسانی را از عوامل مؤثر 

برای حفظ و نگهداری کارکنان در مدیریت سبز باید  معتقدند هاآن(. 113: 5311اپاتا، ؛ 133: 5313

 های نظام و ها شیوه ،ها سیاستاز طریق  ابتدا کارکنان سازمان را به کارمندان سبز تبدیل کرد، سپس

را  هاآنمدیریت منابع انسانی مانند نظام پاداش، مسیر توسعه کارکنان را تسهیل و تعهد و وفاداری 

 های سبز تقویت نمود. برنامهبه سازمان و 

 4های مدیریت عملکرد منابع انسانی نظام
به  رسیدن برای آینده های فعالیت آمیز موفقیت اجرای در بالقوه عاملی عملکرد، مدیریت 

از:  ندعبارت آن ارکان ترین مهم ( و51: 1112)مایکل،  است فردی و سازمانی اهداف

 

1. Eshun & Duah 
2. Daily & Huang 
3. Human Resources Maintenance Systems 

4. Human Resources Performance Management Systems 
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 اساس، (. براین5: 5335، 1)ریموند پاداش و کارکنان عملکرد، توسعه ارزیابی ،گذاری هدف

 با باید که است مستمر فرایند یک بلکه عملکرد نیست، ارزیابی مترادف ،عملکرد مدیریت

رنویک و  .(5331، 5)پیل بیم و کوربریج باشد همسو انسانی منابع راهبرد و راهبرد سازمان

ابزار مهم مدیریت منابع انسانی سبز برای  عنوان به( مدیریت عملکرد را 5: 5338همکاران )

حققان . ماند کردههای سبز منابع انسانی معرفی  راهبردسازمان در زمینه  با کارکنان هماهنگی

شود )ورمیر، منجر سبز  معتقدند مدیریت عملکرد منابع انسانی باید به مدیریت مطلوب عملکرد

 عنوان بهسبز  شغل شرح و عملکرد مدیریت بین قوی ارتباط توسعه(. 1111، 3؛ اتز115: 1111

 .(18: 5315، 1)ماندیپ عنوان شده است ،سبز عملکرد راهکاری برای اجرای مدیریت

 

 تحقیق ۀپیشین
؛ هیل، 111: 1111)ورمیر،  در زمینه سبزشدن سازمان قوت گرفت مطالعات ،1113 در دهه

 های نظامو  اندازی راه 11331ایزو  استاندارد ،رابطه (. دراین11: 1111بودیچ، ـ  ؛ بیهلر55: 1112

، 2)جبور و سانتوس شد اجرا جهان در گسترده طور بهیافت و  گسترش محیطی زیست مدیریت

، 7مطالعات روی سبزشدن سازمان )مارکوس و فریمت افزایش (. با2: 5311، 1؛ چن25: 5338

 ارزیابی از قبیل آموزش، انسانی اقدامات منابع از نیاز به حمایت ها سازمان که شد ( مشخص5331

 ،8؛ گوینداراجوال و دیلی1215: 5331)دیلی و هوانگ،  پاداش برای سبزشدن دارند و عملکرد

بود  محیطی زیست مدیریت نظام و انسانی منابع به مربوط ،زمان آن در کار ترین مهم(. 317: 5331

 انسانی منابع مدیریت حمایت به نیاز. شد معرفی سبز مردم کتاب ( در1111) ورمیر وسیله بهکه 

 ها شرکت عملکرد بر انسانی منابع مثبت پیرامون اثرات تر گسترده بحث وسیله بهسبز  مسائل برای

 

1. Raymond 
2. Pilbeam, & corbridge 
3. Oates 
4. Mandip 
5. Jabbour & Santos 
6. Chan 
7. Marcus & Fremeth 
8. Govindarajulu & Daily 
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(. 512: 1117، 3گست؛ 73: 5332، 5؛ پاو و بوسلی37: 5311، 1و جکسون شولر) شد تقویت

 :زیر پدید آمد موارد بر تأکید با موضوع مطالعات روی این

حیاتی است  محیطی زیست مدیریت های نظام نگهداری و اجرا برای انسانی اقدامات منابعـ 

؛ 1211 :5331؛ دیلی و هوانگ، 131 :5313؛ جبور و همکاران، 23 :5338)جبور و سانتوس، 

 (.551 :5333، 1کیتازاوا و سارکیس

 :5331، 2تر هستند )بکس محیطی پیشرفته های زیست های انسانی، اساس اتخاذ شیوه جنبهـ 

، 7؛ گراوز و همکاران557 :5313؛ سارکیس و همکاران، 117 :5337، 1؛ بریو و همکاران1311

5313: 81.) 

)جبور و  تر به حمایت از منابع انسانی نیاز دارد کم ،محیطی زیستتوسعه محصوالت با اثر ـ 

 (.318: 5331؛ گوینداراجوال و دیلی، 135: 5338همکاران، 

انسانی که  منابع های روشاولیه در میان  های روشیکی از  عنوان به محیطی زیستآموزش ـ 

؛ جبور، 318: 5315)دیلی و همکاران،  ، مطرح شددکن میحمایت  محیطی زیستاز مدیریت 

 (.1335: 5338و  111: 5337؛ بریو و همکاران، 111: 5313

 مطالعه .بود توجه موردتر  کم محیطی زیست مدیریت با انسانی منابع ادغام ،5338 سال تا

 ترکیب به شروع را مطرح و ظهور درحال بخش این که (5338رنویک ) توسط شده انجام

 به انسانی منابع دانشمندان تشویق د، موجبکرانسانی  منابع مدیریت پژوهشی برنامه ترمند نظام

 اصطالح (.1: 5311و  133: 5311)جکسون و همکاران،  مطالعات شد در محیطی زیست تمرکز

؛ 5: 5338)رنویک و همکاران،  شد مطرح آن از  پسنیز،  «(GHRM)سبز انسانی منابع مدیریت»

 .(5: 5313؛ رنویک و همکاران، 583: 5313سئو، جکسون و 

 های حوزه و ادغام GHRMنخستین موضوعات  ،، جکسون و همکاران5311 سال در

 
1. Schuler & Jackson 
2. Pauwe & Boselie 
3. Guest 
4. Kitazawa & Sarkis 

5. Boks 
6. Brío & et al. 
7. Graves & et al. 
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مطالعات  زمان، آن از. کردند دهی سازمانسبز را  /محیطی زیست مدیریت و انسانی منابع تحقیقاتی

GHRM با .(5315)رنویک و همکاران،  مطالعه شد ،موضوع این در جدید مسائل شده و تر رایج 

به شکل  تحقیقات نتایج از که برخی شود میمشاهده  ،GHRMمطالعات اخیر در حوزه  به نگاهی

 انسانی منابع سنتی های شیوه شامل GHRM (.581: 5313)جکسون و سئو،  منظمی مرتبط هستند

 راهبردی ابعاد» و محیطی زیست اهداف با سازگار( پاداش و آموزش عملکرد، ارزیابی استخدام،)

)النگونی و  کار سازمان جدید اشکال یا و (133: 5313)جبور و همکاران،  «انسانی منابع مدیریت

)جبور،  گروهی کار (315: 5313)گوپتا و کومار، سازمانی  فرهنگ ( مانند117: 5311، 1همکاران

باورند  محققان بر این ( است.317: 5315)دیلی و همکاران،  کارکنان ( و توانمندسازی112: 5313

 عنوان یک به سبز کارفرمای کسب شهرت شناختن رسمیت حال بهدر فزاینده، طور ها به که شرکت

 (.1: 5337، 5هستند )فیلیپس و همکاران جدید استعدادهای جذب برای مؤثر راه

 

 های پژوهش مدل و فرضیه

بودن به محدود انسانی سبز و باتوجه منابعزمینۀ مدیریت  در المللی بین های پژوهش مطالعۀ با

 مفهومیشده، چارچوب  های ارائه شده و مدل العات انجامها و حجم کم مط دامنه این پژوهش

های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر  نظامشده در زمینه  اساس مطالعات انجامپژوهش طراحی شد. بر

بندی  استخراج شد. با بررسی و جمع بین پیشمالك و متغیر  دسته دومدیریت منابع انسانی سبز، 

دیریت منابع انسانی مبین  مطالعات و توجه به اهمیت و فراوانی متغیرهای مطالعات، متغیرهای پیش

، توسعه آموزش وند از: تبین استخراج و انتخاب شد که عبار سبز، در قالب چهار متغیر اصلی پیش

 نسانی.منابع ا مدیریت عملکردو  نگهداری، جبران خدمت

مدل مطالعات زیر است: از  برگرفتهچارچوب مفهومی مدیریت منابع انسانی سبز متغیرهای  

(؛ ساتیاپریا و همکاران، 5315(؛ دوتا، )5313(؛ مارگارتا و ساراجیه، )5311) آرول راجا و اوپتا

(؛ 5313(؛ اپاتا، )5311(؛ اپاتا و آرول راجا، )5311(؛ جکسون، )5311و  5313، )جبور (؛5313)

 

1. Longoni & et al. 

2. Phillips & et al. 
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(؛ دیلی و همکاران 5313(؛ سارکیس )5333(؛ گرهارت و همکاران )5333هاسلید و همکاران )

(؛ رنویک و همکاران 5338(؛ رنویک و همکاران )5311(؛ پاویترادوی و ساندهیا )5315)

 (.5331(؛ کالرك، )5338(؛ رنویک و همکاران )5313(؛ اپاتا )5311) (؛ اپاتا و آرول راجا5338)

متغیرهای و استفاده از روابط موجود بین  ذکرشده های مدلو  ها نظریهیق با تلف درنهایت

شامل چهار مدیریت منابع انسانی  های نظامدر قالب این پژوهش  بین های پیشمتغیر ،ها پژوهش

بودند که در مدل تحقیق  ۀدهند ، شکل(منابع انسانی سبز یریتمدمتغیر به همراه متغیر مالك )

 است.نمودار یک ارائه شده 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 
 

 :از عبارتند تحقیق های فرضیه ،اساس براین

شرکت توزیع مدیران  مدیریت منابع انسانی سبز وآموزش و توسعه منابع انسانی  نظام بین .1

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط ،نیروی برق استان فارس

شرکت توزیع مدیران  سبز انسانی منابع مدیریت نگهداری منابع انسانی و های نظام بین .5

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط ،نیروی برق استان فارس

شرکت مدیران  سبز انسانی منابع مدیریت جبران خدمت منابع انسانی و های نظام بین . 3

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط ،توزیع نیروی برق استان فارس

آموزش و  نظام

 توسعه منابع انسانی

نگهداری  نظام

 منابع انسانی

 جبران خدمت نظام

 منابع انسانی
مدیریت  نظام

 عملکرد

منابع  مدیریت

 انسانی سبز
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نیروی برق شرکت توزیع  مدیران سبز انسانی منابع مدیریت مدیریت عملکرد و نظام بین . 1

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط ،استان فارس
 

 روش پژوهش

 حیث پیمایشی و از -کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی ،نظر هدفپژوهش حاضر از

و مطالعه  ای کتابخانهدر این پژوهش از روش  .آید میشمار  به مقطعی تحقیقات نوع از زمانی

مربوط به مدیریت  های نظریهمفاهیم و  زمینه دراطالعات الزم ، ها نامه پایانو  ها مقاله، ها کتاب

 آوری جمعاست. همچنین برای  شده  آوری جمع ،مدیریت منابع انسانی های نظاممنابع انسانی سبز و 

شامل  ها داده آوری جمعپژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. ابزار  های دادهاطالعات و 

( و 5332) 1وی و کویز های پرسشنامهاساس مدیریت منابع انسانی سبز بر ساختاریافته پرسشنامه

مدیریت  های نظامساخته  گویه( و پرسشنامه محقق 12شامل ) ( است که5331دیلی و همکاران )

. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع استگویه(  17) شامل ،منابع انسانی

نفر تعیین  15فرمول کوکران اساس نفر است. حجم نمونه بر 153 بر غبال ،نیروی برق استان فارس

 د. ش

 ها پرسشنامهانجام روایی  برای انجام گرفت. بندی طبقهتصادفی  صورت به گیری نمونهروش      

 روایی سپس و تدوین تحقیق ادبیات براساس سؤال 35 با پرسشنامه :زیر عمل شد صورت به

 برایهمچنین  .شد سنجیده خبرگان و اساتید از برخی به ارائه طریق از آن، محتوایی و صوری

 در ها گزارش شده است. استفاد شد که در بخش یافته پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ

 .پردازیم می پژوهش های داده وتحلیل تجزیه و بررسی به ادامه
 

 های پژوهش یافته
 

 مرد و دهندگان پاسخاز  21/83 دهد مینمونه آماری نشان  ،از منظر مشخصات دموگرافیک

سال بوده  21تا  11سنی  های گروهبیشترین آمار مربوط به  ،سنی ازنظر. اند بودهزن  هاآناز  11/11

 

1. Wee & Quazi. 
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. اند داشتهسال را  53تا  13 سابقه خدمتی بین ،دهندگان پاسخبیشتر  ،سابقه خدمت ازنظراست. 

را تشکیل  دهندگان پاسختحصیالت، افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد بیشترین تعداد از  ازنظر

 .اند داده

 های استنباطی یافته
 روش رویکرد ( باSEM) 1ساختاری معادالت سازی مدل فن از ها داده تحلیل قسمت در

 مفهومی یالگو بررسی برای Smart PLS 2افزار  نرم از استفاده با و 5جزئی حداقل مربعات

 در که است هایی پژوهش تحلیل برای ابزار بهترین ،روش است. این شده بهره گرفته پژوهش

(. 5315 ،3همکاران و )دیامانپولوس است اندك نمونه حجم و پیچیده بین متغیرها روابط هاآن

 روشی بسیار (PLS)جزئی  مربعات حداقل رویکرد علّی، روابط سنجیدنبرای  آنکه ضمن

 اجرای از قبل ،ساختاری معادالت یابی مدل روش (. در5331 ،1همکاران و )هنسلر است مناسب

 اطمینان ها یافته دقت و صحت از تا شود می مدل بررسی برازش ،ها فرضیه آزمودن برای مدل

CRترکیبی ) پایایی، ، آلفای کرونباخهای شاخصاز  مدل سنجش برای .شود حاصل
 میانگین ،(2

AVEشده ) استخراج واریانس
 استفاده شده است. (R2تعیین ) ضریب و (1

 پژوهش مدل برازش معیارهای .1جدول 

 شده میانگین واریانس تبیین متغیر
(AVE ≥ 0/5) 

 پایایی ترکیبی
(CR ≥ 0/7) 

 آلفای کرونباخ
(Alpha ≥ 0/7) 

 ضریب تعیین
(R

2
) 

 15/3 82/3 718/3 15/3 مدیریت منابع انسانی سبز

مدیریت منابع  های آموزش و توسعه نظام

 انسانی
13/3 835/3 77/3 - 

 - 73/3 71/3 73/3 های نگهداری مدیریت منابع انسانی نظام

 - 81/3 71/3 18/3 های نگهداری مدیریت منابع انسانی نظام

 - 77/3 85/3 12/3 های مدیریت عملکرد نظام

 

 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Squares 

3. Diamantopoulos 
4. Hensler 
5. Composite Reliability 
6. Average Variance Extracted 
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، 7/3از  برای ضریب آلفای کرونباخ باالتر آمده دست بهبه جدول یک تمامی اعداد  باتوجه

االتر از برای میانگین واریانس ترکیبی نیز ب همچنینو  7/3برای ضریب پایایی ترکیبی نیز باالتر از 

عاملی در ادامه به بررسی بارهای  .استبرازش مدل در سطح مطلوبی  دهنده نشانکه  است 2/3

 پردازیم. متغیرهای پژوهش می

 تأییدی عاملی تحلیل
 قرار استفاده مورد گیری اندازه مقیاس روایی و اعتبار سنجش برای، تأییدی عاملی تحلیل

 و 1عاملی بارهای ساختار درباره معینی های فرضیه تأییدی، عاملی تحلیل در .گیرد می

 هرچه تأییدی عاملی تحلیل در .گیرد می قرار آزمون مورد متغیرها بین متقابل های همبستگی

 پرسشنامه سؤاالت که است مسئله این گویای باشد، تر نزدیک یک عدد به عاملی بار میزان

 معنای به ،باشد صفر استاندارد عاملی بار میزان اگر و دارند مکنون متغیرهای با تری قوی ارتباط

در  تأییدی عاملی نهایی تحلیل نتایج .است مکنون متغیر با پرسشنامه سؤال بین ارتباط عدم

 .است برخوردار مناسبی از اعتبار 2/3 از باالتر عاملی بارهای .نمایش داده شده است (1)جدول 

 
 پرسشنامه های گویه تأییدی عاملی تحلیل .4جدول 

 بار عاملی ها گویه بار عاملی ها گویه بار عاملی ها گویه بار عاملی ها گویه

Q1 115/3 Q9 211/3 Q17 833/3 Q25 731/3 

Q2 125/3 Q10 253/3 Q18 821/3 Q26 712/3 

Q3 231/3 Q11 213/3 Q19 811/3 Q27 211/3 

Q4 281/3 Q12 131/3 Q20 858/3 Q28 215/3 

Q5 125/3 Q13 123/3 Q21 782/3 Q29 253/3 

Q6 235/3 Q14 185/3 Q22 811/3 Q30 238/3 

Q7 281/3 Q15 731/3 Q23 181/3 Q31 111/3 

Q8 213/3 Q16 721/3 Q24 117/3 Q32 231/3 

 

 

 

1. Standardized Loading 
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 ساختاری مدل ارزیابی
های  شاخص رو ازاین .است مدل برازش و مدل برازندگی های شاخص تعیین دوم، گام

 این که امعن این به .دهند می نشان را برازش کیفیت همگی ،اس -ال - پی در آمده دست به

 2/3 از و تر نزدیک یک به هاآن مقدار هرچه و باشند می صفر و یک بین عددی ،ها شاخص

 جزئی مربعات حداقل روش برای کلی معیار. است کامل و خوب برازش دهنده نشان باشد، بیشتر

 ترتیب به ها شاخص این(. 5331، 5)ژانگ دارد نام 1اف ـ اُ ـ جی معیار، این که شد گرفته درنظر

( سازه روایی و عاملی تحلیل طریق از متغیرها گیری اندازه) بیرونی مدل همچنین و نسبی و مطلق

نتایج برازندگی در جدول  (.1111، 3)هالند شوند می نامیده (ساختاری مدل برازش) درونی مدل و

 ارائه شده است. (2)

 
 مدل برازندگی های . شاخص5جدول 

 شاخص مدل نوع شاخص

 711/3 شاخص مطلق

 718/3 شاخص نسبی

 711/3 شاخص مدل بیرونی

 821/3 شاخص مدل درونی

 

 که دهد می نشان مطالعات .است باالتر مطلق شاخص از نسبی شاخص تحقیق، این در

 درونی مدل به ،باشد داشته بستگی بیرونی مدل به کهآن از بیش برازش نیکویی شاخص ارزش

 است، آمده جدول در کهطور همان مطالعه، این در .است وابسته)ارزیابی مدل ساختاری( 

 مطالعه مدل که رسید نتیجه این به توان می جدول، به است. باتوجه 821/3 درونی مدل شاخص

 آزمون در را مسیر تحلیل نتایج توان می مدل، یدأیت از بعد بنابراین، ؛است شده برازش خوبی به

 .برد کار به ها هفرضی

 

1. Gof 

2. Zhang 
3. Hulland 
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 تحقیق های هفرضی آماری های آزمون نتایج. 6 جدول

 نتیجه سطح اطمینان tآماره  ضریب مسیر روابط مدل مفهومی

های آموزش و توسعه مدیریت منابع  نظام

 انسانی
 

مدیریت منابع 

 انسانی سبز
 یدأیت 12/3 73/5 171/3

های نگهداری مدیریت منابع  نظام

 انسانی
 

مدیریت منابع 

 انسانی سبز
 یدأیت 11/3 85/1 171/3

های نگهداری مدیریت منابع  نظام

 انسانی
 

مدیریت منابع 

 انسانی سبز
 یدأیت 11/3 11/1 371/3

  های مدیریت عملکرد نظام
مدیریت منابع 

 انسانی سبز
 یدأیت 12/3 58/5 532/3

 

شده )مقادیر استاندارد(  شده همراه با پارامترهای برآورد در ادامه نمودار مسیر مدل برازش

 ارائه شده است.

 
 مسیر ضرایب استاندارد تخمین حالت در ساختاری معادالت مدل .1نمودار 
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 (t-value) ضرایب داری یمعن حالت در ساختاری معادالت مدل .2 نمودار

 

 گیری بحث و نتیجه
خصوص مدیریت منابع انسانی  داخلی بسیار اندکی در زمینه مدیریت سبز و به های پژوهش

ها نیز معموالً برنامه مدونی برای مدیریت سبز و مدیریت منابع  شده است و در سازمان  سبز انجام

های  بر الزامات قانونی سازمان ها مبتنی های سبز در سازمان نامهوجود ندارد و معموالً برانسانی سبز 

برق استان  یروین عیشرکت توزهای  به مأموریت زیست است. باتوجه وضوعی در حوزه محیطم

های این شرکت و همچنین مشابهت ماهیت  محیطی عملیات و برنامه و تعامالت زیستفارس 

های داخلی، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای پاسخ به  با بسیاری از شرکتعملکرد این شرکت 

مدیریت منابع انسانی سبز  برمدیریت منابع انسانی  های نظامابعاد  تأثیراین سؤال است که کیفیت 

 است؟چگونه 
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شکل گرفته و در  ،اجتماعی در قالب یک پارادایم های گروهسبزشدن رفتار انسان و 

 استفکری، در تعامل و یا تقابل  های نحلهو  ها پارادایممدیریت با سایر  ازجمله، مختلف های رشته

فزاینده توجه بسیاری از  صورت به. در رشته مدیریت منابع انسانی نیز درشد خود را دار و روند روبه

شخصیت سبز  گیری شکلشدن رفتار سبز و  دنبال نهادینه شگران به این موضوع جلب شده و بهپژوه

ارائه مدلی برای پاسخ به این سؤال بود که  ،هدف این پژوهشسبز است.  های ارزشای تحقق بر

را در شرکت توزیع مدیریت منابع انسانی سبز  برمدیریت منابع انسانی  های نظامابعاد  تأثیرکیفیت 

متغیر جبران  چهارمدیریت منابع انسانی با  نظام تأثیر. در این پژوهش برق استان فارس نشان دهد

خدمت، آموزش و توسعه، حفظ و نگهداری، روابط کارکنان و ارزیابی عملکرد بر منابع انسانی 

 سبز، مثبت ارزیابی و این ارزیابی از طریق یک مدل ساختاری تبیین شد.

با شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مدیران نفر از  153تحقیق حاضر با پیمایش بین 

به  درپی این تبیین صورت گرفت. باتوجه PLS افزار نرمتاری توسط آزمون معادالت ساخ

مدیریت منابع انسانی را بر مدیریت منابع انسانی سبز،  نظام تأثیرمدل تحقیق،  ،شده انجامتحقیقات 

تحقیق و تحلیل  های یافتهو برابر  است تحقیق دارای چهار فرضیه. مدل ساختاری دکن می یدأیت

 تائید هاآنداری  یمدل بر کیفیت مناسب آن اذعان دارد و بارهای عاملی و معن، آزمون برازش آنها

 است. شده

جبران خدمت بر منابع انسانی سبز در مدل تحقیق مورد  های مؤلفهمثبت  تأثیرفرضیه نخست، 

نتایج است.  17111به میزان  tو آماره  37371این رابطه دارای ضریب مسیر  قرار گرفت. تائید

ضریب مسیر  مثبت آموزش و توسعه بر منابع انسانی سبز است. تأثیریه دوم حاکی از بررسی فرض

تحقیق در فرضیه سوم،  های یافتهاساس براست.  57733به میزان  tو آماره  37171این رابطه 

ضریب مسیر روابط این  مثبت برخوردار است. تأثیرینگهداری منابع انسانی بر منابع انسانی سبز از 

 بررسیمدیریت عملکرد کارکنان  فرضیه چهارماست. در  17855به میزان  tو آماره  37171فرضیه 

به  tو آماره  37532ضریب مسیر این رابطه  آن بر منابع انسانی سبز مثبت بوده است. تأثیرو  شده 

مدیریت  ،جبران خدمت، نگهداریترتیب متغیرهای  مسیر، بهبه ضرایب  است. باتوجه 57582میزان 
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دارای بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت منابع انسانی سبز  ،منابع انسانی آموزش و توسعه و ردعملک

 های آن است. و تحقق اهداف و برنامه

شده و مشابهت نتایج این تحقیق با  های انجام به ضرایب موجود، آزمون بنابراین، باتوجه

 شود: های زیر ارائه می تحقیقات پیشین، پیشنهاد

نگهداری پویای منابع انسانی سبز حاصل بسترسازی سازمان و مدیریت است. عواملی  .1

سازمانی،  های جبران خدمت، آموزش و توسعه، روابط کارکنان و فرهنگ همچون کیفیت و شیوه

توانند نقش تأثیرگذاری در نگهداری منابع انسانی ایفا نمایند.  ارزیابی عملکرد و ارائه بازخور می

 داشته باشد. نظامبیشترین تمرکز را بر این  دبع انسانی سبز برای تحقق اهداف، بایمدیریت منا

تواند  های جبران خدمت شامل انواع مالی و غیرمالی آن، می مجموعه متنوعی از برنامه. 5

شود. حداقل تا سبز منابع انسانی  مدیریتهای سبز  ها و ارزش تحقق برنامهو موجب ایجاد انگیزه 

بیشتری در رفتار و  تأثیرهای جبران خدمت مالی  مؤلفه ،فتارهای سبز نهادینه شودکه ر زمانی

جبران خدمت با مدیریت منابع سبز هماهنگ و همسو  نظام دبنابراین بای ؛انگیزش کارکنان دارند

 .شود

های  نماید و قابلیت فرایندهای مدیریت سبز را تسهیل می ،آموزش و توسعه منابع انسانی . 3

را از طریق بسط، تعمیق و تسهیم دانش سبز، ایجاد باور و رهنمودهای الزم در منابع انسانی  بنیادی

بستر توانمندسازی، یادگیری سازمانی و پرورش کارکنان را  ددهد. توسعه منابع انسانی بای شکل می

 شود. درواقع آموزش و توسعه از ارکان منجر فراهم آورد و به رشد استعدادها و نوآوری سبز

 مدیریت پایدار است.

ها و میزان تحقق اهداف  کیفیت پیشبرد برنامه یشود ارتقا مدیریت عملکرد موجب می. 1

نمایند. همچنین  شود و با ارائه بازخور مناسب، کارکنان، اقدامات خود را تنظیم و اصالح  سبز 

کرد و نیز ارائه های سبز و طراحی فرایندهای سبز مدیریت عمل مدیریت عملکرد با تدوین برنامه

شود؛ بنابراین  عنوان جبران خدمت سبز، موجب کارایی و اثربخشی سبز منابع انسانی می پاداش به

های سبز سهم  گیری منابع انسانی سبز و تحقق برنامه در شکلتواند  میمدیریت عملکرد 
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 .شته باشدتوجهی دا قابل

 ها برای پژوهشگران: پیشنهاد

این رشته، در  دهد میمدیریت منابع انسانی سبز نشان های این پژوهش پیرامون  بررسی

، محیطی فزاینده زیست های پویاییو  ها چالشدلیل  دارد و بهوجود بکر پژوهشی زیادی  های زمینه

حوزه مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: شدن است. دو  نقش این رشته درحال پررنگ

دانشی  های شکافبررسی  و حوزه دومات مدیریت منابع انسانی با مفاهیم سبز ادغام موضوع

طور  بهند توان میپژوهشگران همچنین تحقق مدیریت سبز است.  های نیازمندیرویکرد اول با 

همچنین . بررسی نمایندهای بیشتر  و با نمونهی مختلف ها سازماندر خاص مدل این تحقیق را 

 انتخاب، استخدام، انسانی، منابع ریزی برنامه شغل، وتحلیل تجزیه شغل، حیطرا :قبیل متغیرهایی از

 سازمانی، کار فرهنگسازمانی سبز، عملکرد سبز،  شهروندی رفتار ایمنی، و بهداشت انضباط،

و موجب  شده واردآینده  های پژوهشو  ها مدلند در توان می کارکنان و توانمندسازی گروهی

 تکمیل دانش مدیریت منابع انسانی سبز شوند.
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