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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The main purpose of this article is to identify and analyze 
the factors affecting the management of green human resources in the 

resistance economy in small and medium-sized companies. 

Materials and methods: The research method is mixed (qualitative-

quantitative). To carry out this research, in addition to document 
study, thematic analysis with MAXQDA12 software was used to 

identify the factors affecting the management of green human 

resources in the resistance economy in small and medium-sized 
companies. The statistical population in this research was all the 

experts in the field of public administration, environment and 

economy, as well as the managers of the companies located in the 
industrial town, until the theoretical saturation of 15 interviews. And 

all interviews lasted between 45 and 75 minutes. Semi-structured 

interviews with experts were conducted in 1400 verbally and in 

writing. Finally, after analyzing the themes taken from the 
interviews, a questionnaire with 42 indicators, 11 components and 3 

dimensions was designed. Structural equation method has been used 

to determine the contribution of each aspect of green human resource 
management in resistance economy. Based on the semi-structured 

interviews, 3 dimensions (antecedents, content and suffixes) and 11 

components and 42 indicators were extracted. 

Findings: In the section of determining the contribution of each 
dimension of green human resources management in the resistance 

economy, it was determined that the antecedents with a coefficient of 

0.819 had the greatest impact on the management of green human 
resources in the resistance economy, and respectively, the content 

with a coefficient of 0.797 and the consequences with a coefficient 

of 0.713 had the greatest impact. they had. 
Conclusion: In this research, taking into account the results of past 

research and analyzing the data from the interview, a coherent 

framework for green human resource management has been created. 

On the one hand, this framework has paid attention to the 

consequences and antecedents of human resource management, and 

on the other hand, it has included non-process dimensions into the 

content of green human resource management as one of the roles of 

green human resource management. 

 
Authors 

Ali Saidi Talab 1 
Morteza Ghasemi 2* 
Ehsan Sadeh 3 
Zeinal-Abidin Amini Sabegh4 

 

How to cite this article 
Ali Saidi Talab, Morteza Ghasemi, 
Ehsan Sadeh , Zeinal-Abidin Amini 
Sabegh, Identification and Analysis 
of Factors Affecting the 
Management of Green Human 
Resources in the Resistance-Islamic 
Economy, Journal of Islamic Life 
Style Centeredon Health, 2022:5(4);  
397-408 
 
1. PhD student, Department of Public 

Administration, Saveh Branch, Islamic Azad 
University, Saveh, Iran. 

2. Assistant Professor and Faculty Member, 

Department of Public Administration, Arak 

Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran 

(Corresponding Author). 

3. Associate Professor and Faculty 

Member, Department of Public 

Administration, Saveh Branch, Islamic Azad 

University, Saveh, Iran. 

4. Associate Professor and Faculty 

Member, Department of Public 

Administration, Saveh Branch, Islamic Azad 
University, Saveh, Iran. 

* Correspondence: 
Address: 
Phone:  
Email: m-ghasemi@iau-arak.ac.ir 

Article History 

Received: 2021/10/05 

Accepted:2022/01/22 

ePublished: 2022/03/16 

 Keywords: green human resources management, resistance economy, small 
and medium enterprises. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1288-fa.html


  و همکاران                 طلب سعیدی علی  398

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 منابع مدیریت بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی

 اسالمی-مقاومتی اقتصاد در سبز انسانی

 1 طلب سعیدی علی
 آزاد دانشگاه ساوه، واحد دولتی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران ساوه، اسالمی،

 
 *2 قاسمی مرتضی

 ،اراک واحد ،دولتی مدیریت گروه علمی، هیأت عضو و تادیاراس
 (.مسئول نویسنده) ایراناراک،  اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 3 ساده احسان
، ساوه واحد دولتی، مدیریت گروه علمی، هیأت عضو و دانشیار
 .ایران ساوه، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 4سابق امینی العابدین زین

، ساوه واحد دولتی، مدیریت گروه علمی، هیأت عضو و دانشیار
 .ایران ساوه، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
  دهیچک

 بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی مقاله این اصلی هدف: هدف
 های شرکت در مقاومتی اقتصاد در سبز انسانی منابع مدیریت
 .است متوسط و کوچک

. است( کمی-کیفی)آمیخته پژوهش انجام روش: ها روش و مواد
 مضمون تحلیل از اسنادی، مطالعۀ بر عالوه پژوهش این انجام برای

 بر موثر عوامل شناسایی برای ،MAXQDA12 افزار نرم با
 های شرکت در مقاومتی اقتصاد در سبز انسانی منابع مدیریت
 پژوهش این در آماری جامعه. است شده استفاده متوسط و کوچک

 و اقتصاد و زیست محیط و دولتی مدیریت حوزه در خبرگان کلیه
 بودند اشتهارد صنعتی شهرک در واقع های شرکت مدیران همچنین

 بین ها مصاحبه تمام و. گرفت صورت مصاحبه 15 نظری اشباع تا
 اب یافته ساختار نیمه های مصاحبه. انجامید طول به دقیقه 75 تا 45

 در. شد انجام مکتوب و شفاهی صورت به 1400 سال در خبرگان
 یا پرسشنامه ها مصاحبه از برگرفته مضامین تحلیل از پس نهایت

 هر سهم تعیین برای. شد طراحی بُعد 3 و مولفه 11 و شاخص 42 با
 روش از مقاومتی اقتصاد در سبز انسانی منابع مدیریت از بعد

 هنیم های مصاحبه به توجه با. است شده استفاده ساختاری معادالت
 و مولفه 11 و( پسایندها و محتوا پیشایندها،) بعد 3 یافته ساختار

 .گردید استخراج شاخص 42
 در زسب انسانی منابع مدیریت بُعد هر سهم تعیین بخش در: ها یافته

 0.819 ضریب با پیشایندها که گردید مشخص مقاومتی اقتصاد
 قاومتیم اقتصاد در سبز انسانی منابع مدیریت در را تاثیر بیشترین

 ضریب با پسایندها و 0.797 ضریب با محتوا ترتیب به و داشت
 .داشتند را تاثیر بیشترین 0.713
 گذشته تحقیقات نتایج گرفتن نظر در با پژوهش این در: گیری نتیجه

 برای منسجمی چارچوب مصاحبه، از حاصل های داده تحلیل و
 طرفی از چارچوب این. است شده ایجاد سبز انسانی منابع مدیریت
 قرار توجه مورد را انسانی منابع مدیریت پیشایندهای و پسایندها

_________________________________ 
1 Green practices 

2 http://www.eiec.ir/index.php( 31/9/1398دسترسی در  ) 

 مدیریت محتوای وارد را غیرفرایندی ابعاد دیگر طرف از و داده
 انیانس منابع مدیریت های نقش از یکی عنوان به سبز انسانی منابع
 .است کرده سبز

 
 رکتش مقاومتی، اقتصاد سبز، انسانی منابع مدیریت: کلیدی واژگان

 متوسط و کوچک های
 

 13/07/1400: افتیدر خیتار
 02/11/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولarak.ac.ir-ghasemi@iau-m 

 
  مقدمه

بویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی،  1سبز اقدامات امروزه مفهوم
استراتژیکی تبدیل  مهم ها به یک مفهوم شرکت از بسیاری برای

زیست  پایداری مورد در نگرانی افزایش به توجه با .شده است
 تشرک بلکه از سوی ها دولت توسط تنها نه سبز اقدامات محیطی،

 را سبز اقدامات دامنه نیز شدن جهانی .است شده نیز تأکید( 1) ها
 نجیرهز شرکای بر بیشتر ها بنحوی که شرکت .است داده گسترش

 د،رقابتی را به دست بیاورن اینکه مزیت تا متکی هستند خود تامین
 هیافت گسترش تامین زنجیره به واحد های شرکت از سبز اقدامات

 . (2) است
 به ها، شرکت روزافزون تعداد اساس شواهد پژوهشی حاضر، بر

 سوی از را بیشتری فشار ملیتی، چند بزرگ های شرکت ویژه
 اقدامات و عملیات در را سبز اقدامات تا متحمل می شوند سهامداران

 شده انجام مطالعات از (. بسیاری3) خود وارد سازند تامین زنجیره
 ستزی عملکرد برحسب سبز اقدامات نتایج و پیشایندها درک برای

مطابق  .است شده انجام( 4) شرکت ها اجتماعی و محیطی، اقتصادی
، می توان 2با گزارش های ارائه شده توسط شهرک صنعتی اشتهارد

بیان داشت که این شهرک با مسئله راکد و غیر فعال شدن شرکت 
ها بویژه شرکت های کوچک و متوسط روبرو است که به طور 
فزاینده ای در سال های اخیر و با توجه یه شرایط اقتصادی بوجود 

شده است. مبتنی بر همین امر، روشن آمده بر رشد آن ها افزوده 
است که بررسی مجموعه عوامل زمینه ای موثری که می توانند 
موجب بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط واقع در 
شهرک صنعتی اشتهارد شوند، به طور ویژه ای مهم است؛ به طوری 

شرکت،   1418که بر اساس گزارش شهرک صنعتی اشتهارد از از 
شرکت به طور فعال بوده و مابقی شرکت ها به طور  786تعداد 

شرکت مذکور  1418راکد و غیرفعال شده اند. به طوری که از 
شرکت به طور غیر فعال  267شرکت به طور راکد و  367تعداد 

شرکت به طور راکد و  1418شرکت از  633در آمده اند)مجموعا 
 توجه با 3شرکت های کوچک و متوسط غیر فعال درآمده اند(. در

 عملکرد زیاد برای بقاء و حتی با برخوردار بودن از های تالش به
باال با چه مکانیزمی می توانند مطمئن  محیطی زیست و اجتماعی
اورند. دوام بی شرایط اقتصادی نابسامان، می توانند به توجه باشند، با

3 SMEs 
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 399... منابع مدیریت بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شواهد بدست آمده از مطالعات اخیر ضرورت این تحقیق را بیشتر 
می سازد که بقا و پایداری شرکت ها منوط به دستیابی به نمایان 

عملکرد مطلوب و عملکرد مطلوب، نیازمند همسویی با تولید سبز 
است و تولید سبز نیز به نوبه خود متاثر از مشارکت نیروی انسانی 
در این زمینه می باشد که از آن تحت عنوان مدیریت منابع انسانی 

ل مطالعات تجربی محدودی در این زمینه سبز یاد می گردد. با این حا
صورت گرفته است که نشان دهد مدیریت منابع انسانی سبز تحت 
چه مکانیسمی بر عملکرد شرکت ها تاثیر می گذارد و از سویی 
دیگر مدیریت منابع انسانی، متاثر از چه متغیرهای پیشایندی است. 

حقیق ی این تبا عنایت بر مطالعات میدانی حاصل از مستندات تئوریک
(، ضرورت بررسی یکی از عوامل مهمی که  می تواند بر 6، 5)

عملکرد های پایدار یعنی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و 
اجتماعی تاثیرگذار باشد، اقدامات مدیریت زیست محیطی در دو 

بز س تامین زنجیره اقدامات سبز و انسانی منابع بُعد اقدامات مدیریت
 بین ارتباط 2و همکاران وگنر و بلوم 1ستا اپستینمی باشد. در این را

آن  یرتاث و سبز تامین زنجیره مدیریت و سبز انسانی منابع مدیریت
را بررسی کرده اند.  های پایدار گانه عملکرد سه پایه خطوط بر ها

این اقدامات بر عملکردهای پایدار  اما در این میان چگونگی تاثیر
 مدیریت اقدامات مثبت نقش هک حالی شرکت ها مطرح است. در

 بر 4سبز تامین زنجیره مدیریت و اقدامات 3سبز انسانی منابع
 است، شده شناخته محیطی، اقتصادی و اجتماعی زیست عملکرد

 رسیبر هم با را آنها رابطه این دو تابع و که شده انجام کمی مطالعات
(. با بهره گیری از یافته های این مطالعه می توان 6باشند ) کرده

ضرورتی دیگر را بدین گونه مطرح نمود  که در بین مجموعه عوامل 
زمینه ای یا همان پیشایندهای موثر بر اقتصاد مقاومتی با محوریت 
تولید سبز و منابع انسانی سبز، کدام یک، از باالترین ضرایب تاثیر 

تا بتوان مشخص کرد که شرکت ها برای بهبود  برخوردار می باشند
عملکرد خود در حوزه های مختلف مانند حوزه اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی باید به چه مواردی کلیدی توجه بیشتری داشته 
باشند و استراتژی ها و برنامه های خود را بر روی این مبانی تحلیلی 

ز محاسبات نوین یا همان (.  از سویی دیگر با بهرگیری ا7بنا نهند)
محاسبات نرم در این مطالعه تعیین خواهد شد که نقاط بهینه برای 
بهبود عملکرد شرکت ها چه اندازه خواهد بود. این امر توسط بهره 
گیری از سیستم استنتاج فازی صورت می گیرد که در آن با بهره 

ر اگیری از عبارات کالمی که در نهایت با بهره گیری از نرم افز
متلب تبدیل به مقادیر کمی و قطعی خواهند شد، مشخص می گردد 
که تا چه اندازه باید بر روی پیشایندهای کلیدی تاکید داشت تا 
بتوان با تکیه به آن نقاط بهینه عملکرد شرکت ها را در باالترین 
سطح ممکن قرار دارد. زمانی می توان نسبت به تعیین مهمترین عوامل 

نه اقدام نمود که در یک مطالعه جامع نسبت به اصلی در این زمی
گردآوری این مطالعات و همچنین بررسی این عوامل اقدام نمود و 
در نهایت برای این خالء تئوریکی، یک مدل جامعی را ارائه نمود 

_________________________________ 
1 Epstein 

2 Wagner & Blom 

3 Green human resource management (GHRM) 

که این مدل بتواند تعمیم پذیری باالتری را در توسعه پایدار شرکت 
که باید به آن توجه داشت  (. مسئله اصلی دیگری8ها داشته باشد)

این امر است که اقتصاد مقاومتی از تقویت عملکرد شرکت های 
تولیدی بویژه شرکت های تولیدی کوچک و متوسط می تواند محقق 
گردد. این در حالی است که کشور ما در شهرک های صنعتی، به 
طور جد در سال های اخیر با مسئله ریزش شرکت های تولیدی 

ست و همین امر باعث شده تا بسیاری از شرکت های روبرو بوده ا
تولیدی به گروه شرکت های راکد و غیرفعال بپیوندند که در ادامه 
این مسئله به طور کامل و مجزا تشریح شده است. در این شرایط 
بدیهی است که دستیابی به الگوها یا مدل هایی که می توانند از 

د رد شرکت ها کمک بگیرنهمسویی نیروی انسانی برای بهبود عملک
از امور بسیار حیاتی است چرا که می توانند با افزایش دانش ما 
نسبت به چگونگی بهبود عملکردهای مختلف شرکت ها، با بهره 
گیری از فاکتورهای کم هزینه همچون مدیریت منابع انسانی سبز، 

  (.9دستیابی به اقتصاد مقاومتی را به طور چشم گیری تسهیل نمایند ) 
لذا در نهایت بدیهی است با بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر 
بهبود عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و نیز عملکرد 
اجتماعی می تواند نگرش مطلوب و مثبتی را در جامعه ایجاد نموده 
و با کسب سود باالتر موجب پایداری و بقای شرکت ها گردید و 

مواردی هستند که در ذیلِ رویکرد اقتصاد این موارد همگی از جمله 
مقاومتی می توانند، در قالب یک مدل جامع مدیریت منابع انسانی 
سبز مفهوم سازی شوند و بدیهی است تبیین نقش مدیریت منابع 
انسانی سبز و مولفه های تاثیر گذارآن بر اقتصاد مقاومتی روشی است 

موقت، به طور که می تواند حداقل به شرکت هایی که به طور 
راکد در آمده اند، یاری رساند تا با  دستیابی به عملکرد های  مطلوب 
و یکپارچه در حوزه های  )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( 
ازطوفان شرایط سخت اقتصادی عبور کرده و به ساحل آرامش 
برسند. نکته دیگری که در این تحقیق لزوم گرایش به این مسئله را 

(. 10ماید، رویارویی با دوران کرونا و پساکرونا می باشد)تبیین می ن
آن چه که به طوری قطعی روشن است این مهم می باشد که در 

که جهان با بحران  2008و  2007دوران فعلی مانند سال های 
اقتصادی روبرو بوده، شرکت ها بویژه شرکت های تولیدی و آن هم 

دی جدی روبرو شرکت های کوچک و متوسط با مشکالت اقتصا
هستند، این امر نشان می دهد که باید در این دوره خاص به تعیین 
عوامل زمینه ای موثر بر اقتصاد مقاومتی به طور ویژه اقدام نمود. 
مطابق با آن چه که در مبانی نظری در بیان مسئله پرداخته شد، 
روشن است که به نظر می رسد بهره گیری از مدیریت منابع انسانی 

و عوامل موثر بر این مهم می توانند بر روی عملکرد شرکت ها سبز 
کمک کننده باشند. به طور نمونه می تواند گرایش به مدیریت منابع 
انسانی سبز موجب کاهش هزینه های شرکت به شیوه های متعددی 
گردد که به نوبه خود بر روی عملکرد اقتصادی شرکت ها تاثیرگذار 

ضر باید به پتانسیل ها و ظرفیت های است. به عبارتی در حال حا

4 Green supply chain management (GSCM) 

practices 
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  و همکاران                 طلب سعیدی علی  400
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درون سازمانی توجه و تاکید داشت و دولت ها لزوما نمی توانند 
اقدامات چندان موثری را برای بقای شرکت ها داشته باشند. برآیند 
موارد مذکور این گزاره را حمایت می نماید که باید در راستای 

ی موثر در این همسویی با اقتصاد مقاومتی به عوامل درون سازمان
برهه خاصِ زمانی، توجه داشت تا بتوان با چالش های اقصادی ایجاد 

ر آنچه دشده بواسطه بروز کرونا، تداوم بیشتری را تضمین نمود. 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر است، حرکت اقتصاد ایران از 
یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و 

نقطه اتصال  توانیرا م انیبننوآوری است. مبحث اقتصاد دانش
 .کشور دانست یو نقشه جامع علم یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس

پذیری اقتصاد، افزایش آسیب کاهش: پذیری اقتصادرقابت تقویت
کارایی فعالیتهای اقتصادی و همچنین ارتقاء شاخصهای عدالت 
اجتماعی، در شرایطی که انحصارهای گوناگون در بخشهای مختلف 

زین جویی جایگاقتصاد شکل گرفته باشد و به تبع آن رفتار رانت
اقتصاد »وری شده باشد، غیرممکن است. لذا در یک ارتقاء بهره

، فراهم نمودن بستر رقابت سالم و مدیریت شده، یکی از «ومتیمقا
یک بررسی کلی بر روی مفاد  شود.های اصلی محسوب میمؤلفه

اقتصاد مقاومتی به خوبی نشان می دهد که امروزه باید تالش نمود 
تا در مطالعات علمی دانشگاهی به این سمت گرایش داشت که 

د. بر همین اساس باید به چگونه می توان این مهم را محقق نمو
شناسایی پسایندهایی در مدل های نظری تاکید نمود که با نگاه به 
توانمندی های درونی شرکت ها قابل وصول باشد و لزوما تکیه بر 
حمایت های برون سازمانی نداشته باشد. باید به گونه ای عمل نمود 

شوند  میکه بتوان با متغیرهای درون سازمانی که به خوبی شناسایی 
 بتوان عملکرد مطلوب اقتصادی را برای شرکت ها محقق نمود. 

 
 پیشینه پژوهش

 منابع تیریمد نیارتباط ب» ( در پژوهشی با عنوان 11) 1الخوداری
 «اردن یدر مورد شرکت ها یسبز و رفاه شرکت ها مطالعه ا یانسان
 سبز و یمنابع انسان یها وهیش یبا اجرا یمنابع انسان یها تیفعال

 تیریمشترک که در آن کارکنان، مد یفرهنگ سازمان کی جادیا
 یبا به حداقل رساندن ردپا یدهد که عملکرد سازمان یسبز نشان م

 مرتبط یطیمح ستیو ز یاجتماع یآگاه شیافزا نیو همچن یطیمح
 یداریپا نیو تضم یطیمح ستیزدر حفظ منابع  یاست، نقش مهم

ع مناب تیریمد نیرابطه ب یمطالعه بررس نیکند. هدف از ا یم فایا
 یستیبهز سندهیسبز( و رفاه شرکت است. نو HRMسبز ) یانسان

 یکرده است )تعهد سازمان میتقس ریمتغ ریرا به سه ز یسازمان
(. یطیکارکنان و عملکرد مح ستیز طیکارکنان، رفتار دوستدار مح

سبز و رفاه شرکت  HRM نیاست که ب نیا هیاول قیتحق هیرضف
 نیپرسشنامه آنال کیاز روش،  یارتباط وجود دارد. به عنوان بخش

 و هیشد. پس از تجز عیتوز یاردن یتجار یپاسخگو 300 نیجامع ب
پژوهش با استفاده از نرم  یپرسشنامه معتبر، داده ها 278 لیتحل

. مشاهدات قابل توجه فتقرار گر یمورد بررس SPSSافزار 
 نیکند، که نشان دهنده ارتباط ب یم دییرا تأ قیتحق یها هیفرض

_________________________________ 
1 Alkhodary 

 ن،یسبز و رفاه شرکت است. عالوه بر ا یمنابع انسان تیریمد
 HRM یهاوهیو ش هااستیکه س دهدینشان م قیتحق یهاافتهی

مثبت  رابطه ستیز طیکارکنان، سازگار با مح یسبز با تعهد سازمان
 دارند.

 تیریمد یهاوهیش» ( در پژوهشی با عنوان 12و همکاران ) 2اسالم
 کوچک و یهاسبز و حفظ کارکنان هزاره در شرکت یمنابع انسان

کشور در حال  دگاهیاز د تیجو خالق کنندهلیتعد ریمتوسط: تأث
 یتماعتبادل اج هیبر نظر هیمقاله با تک نیابیان داشتند که « توسعه

(SETشکاف در کاربرد ش ،)سبز و  یمنابع انسان تیریمد یهاوهی
مطالعه  نی. اکندیم یآن بر حفظ کارکنان هزاره را بررس یاثربخش
 یها با استفاده از نمونه ا یبر اساس نظرسنج یکم لیو تحل هیاز تجز

کوچک و متوسط  یپاسخ دهنده از شرکت ها 389متشکل از 
 جیبنگالدش استفاده کرد. نتا ی( واقع در بخش داکاSMEs) مختلف

آموزش و توسعه سبز و پاداش سبز و  نینشان دهنده رابطه مثبت ب
ه دهد که رابط ینشان م جیحال، نتا نیحفظ کارکنان هزاره است. با ا

لکرد عم تیریاستخدام و انتخاب سبز، مشارکت سبز، مد نیب یمنف
 میمتوجه شد ن،یسبز و حفظ کارکنان هزاره وجود دارد. عالوه بر ا

که استفاده از آموزش و توسعه سبز و پاداش سبز هم به صورت 
مطالعه  نیسودمندتر است. مشارکت ا یو هم از نظر سازمان یفرد
ما  رایز شود،یم دهینام« سبز تیجو خالق»به عنوان  SETدر 
توجه است که به رهبران  لقاب کنندهلیتعد کی نیکه ا میافتیدر

تا بفهمند کدام  کندیکمک م یمنابع انسانوکار و متخصصان کسب
کار مؤثرتر است.  یرویاز ن یسبز در حفظ خدمات بخش یهاوهیش

که چگونه  دهدیما نشان م یشنهادیبه عنوان کارمندان هزاره مدل پ
 نیب دیجد یتبادل اجتماع وندیپ کی تواندیسبز م تیجو خالق کی

کند و  تیهزاره را تقو هاینسل وکوچک و متوسط  یهاشرکت
 یرا که تا حد یعملکرد یهایمشکالت منابع و کسر جهیدر نت

 کاهش دهد. شود،یم جادیهزار ساله ا یهاتوسط گردش

» ( در پژوهشی با عنوان 13ی)دبریکل ییمدلل کار و رضا دیس
ز در سب یمنابع انسان تیریمد یا نهیموانع زم یو سطح بند ییشناسا

ر سازمان ها دبیان داشتند که «  النیاستان گ یاجتماع نیسازمان تأم
 ییبا موانع و چالش ها ،یمنابع انسان تیریمد ستمیجهت استقرار س

موانع استقرار  ییحاضر شناسا قیهدف از تحق نرویمواجه هستند. ازا
 یآنها طبق مدل سه شاخگ یسبز و دسته بند یمنابع انسان تیریمد

 نیا یو سطح بند نییو تع النیاستان گ یاجتماع نیدر سازمان تأم
 بوده و جامعه یشیشمایاز نوع پ یفیتوص قیموانع است. روش تحق

ارشد و خبرگان سازمان  رانیمد ،یپژوهش خبرگان دانشگاه یآمار
-ینفر به صورت قضاوت 15هستند که  النیاستان گ یاجتماع نیتأم

 یورانتخاب شدند. روش گردآ یهدفمند به عنوان نمونه آمار
داده ها  یگردآور بزاربوده و ا یدانیو م یاطالعات کتابخانه ا

 ییپرسشنامه است. روا لیبا خبرگان و تکم افتهیمصاحبه ساختار
 (CVR) و با شاخص ییو محتوا یپرسشنامه به صورت صور

. دیگرد دییدانشگاه تا دیبا نظر خبرگان و اسات ییایشده و پا دهیسنج
از  یسطح بند یو برا یعوامل از مدل سه شاخگ یدسته بند یبرا

2 Islam 
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 401... منابع مدیریت بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کیکناز ت یسطح بند یاستفاده شد. برا یریتفس یارساخت کیتکن
 .استفاده شد یریتفس-یساختار

 تیریمد ریتاث» ( در پژوهشی با عنوان 14ی )گیب یمهدی و استانست
ش نق ؛هامارستانیب یطیسبز بر ارتقاء عملکرد مح یمنابع انسان

 یسانمنابع ان تیریمد بیان داشتند که« سبز یفرهنگ سازمان یانجیم
 یتمسیس یدر توسعه، اجرا و نگهدار ریدرگ یهاتیسبز به تمام فعال

سازمان سبز  کیکه با هدف آماده کردن کارکنان  ندیگو
 سبز یمنابع انسان تیریمد یهاوهیشده است. در واقع ش یگذارهدف

مانند  ییهاتیفعال قیاز طر یطیمح ستیبر عمکلرد ز یمثبت ریتاث
فرهنگ  گریانجیدارد، اما نقش م یو بازده سازمان عاتیضا اهشک

سبز و عملکرد سازمان  یمنابع انسان تیریمد نیدر رابطه ب یسازمان
 ریپژوهش تاث نیاست. در امورد مطالعه قرار نگرفته  یکاف زانیبه م
عملکرد  سبز و یسبز بر فرهنگ سازمان یمنابع انسان تیریمد
 هیکل قیتحق نیا یشد. جامعه آمار یرسبر هامارستانیب یطیمح

 انستیمادر در استان س یدو دانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یاعضا
اده به س یتصادف یریگنمونه قیو بلوچستان است که اطالعات از طر

اطالعات مرتبط  یآورشد. در جمع یآورنفر جمع 217حجم نمونه 
که  استفاده شد گرانیپژوهش از پرسشنامه روسکو و د یرهاییبا متغ

 یدییتا یعامل لیکرونباخ و تحل یآلفا قیآن از طر ییو روا ییایپا
 یسازپژوهش از روش مدل یهاهیآزمون فرض یسنجش شد. برا

 هاافتهیاستفاده شده است.  زرلیدر نرم افزار ل یمعادالت ساختار
 یسبز بر فرهنگ سازمان یمنابع انسان تیریآن است که مد انگریب

دارد و  یداریمثبت و معن ریتاث هامارستانیب یطیمح کردسبز و عمل
یعنبه صورت م مارستانیب یطیسبز بر عملکرد مح یفرهنگ سازمان

 .گذاردیم ریتاث یدار

 
 مواد و روش ها

این مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته )کمی و کیفی( است. در 
مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مولفه های 
اولیه از تحلیل مضمون ) بارش مغزی ( شناسایی شد. مالک ورود به 
این پژوهش برای خبرگان سابقه خدمت در شرکت های صنعتی و 

گان دانشگاهی در زمینه مدیریت دانشگاه های محیط زیست و خبر
دولتی و اقتصادی و زیست محیط، سابقه تحصیلی و پژوهشی، عالقه 
به عنوان پژوهش و رشته تحصیلی مرتبط با عنوان پژوهش بود. روش 

تعداد  یفیکه در بخش کنمونه گیری نیز به صورت گلوله برفی بود. 
لیل روش تح پژوهش مشارکت داشتند. نینفر ازخبرگان در ا 14

مدیریت منابع  ابعاد و مولفه های اثرگذار بر نییتع یبرامضمون 
 برای ها داده یروش گردآور انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی است.

ی از پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از کم یها داده یجمع آور
،  رانیمددر بخش کمی،  ی. جامعه آماربخش کیفی استفاده شد

بر  بودند که در شهرک صنعتی اشتهادرشرکت های صنعتی  نیمعاون
واقع در  یدیتول یاز واحدها ریمدنفر  229اساس جدول مورگان 

روش نمونه گیری در بخش کمی  .بدست آمداشتهارد  یشهرک صنعت
 تصادفی طبقه ای بود.

انجام  1401بهار  لیتا اوا 1400زمستان یمصاحبه ها در فواصل زمان
 یساز ادهیبود. پس از پ قهیدق 73مصاحبه ها  یزمان نیانگیشد. م

مضمون و  لیداده ها از روش تحل لیمصاحبه ها ، به منظور تحل
که پس از  بیترت نیداده ها استفاده شد. بد یهمزمان با جمع آور

نسخه  کیشد. پس از آن  ادهیانجام مصاحبه ها ابتدا متن نوارها پ
شد.  دییارسال و تامصاحبه شونده  یاستخراج شده برا یاز کدها

 یمرتبه بازخوان نیبا داده ها و غرق شدن، داده ها چند ییجهت آشنا
ابه در مش هیاول نیو مضام ییشناسا هیاول نیمضام بیترت نیبد دیگرد

 نیشکل گرفت. ا هیاولطبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات  کی
 نیدادند. همچن لیها را تشک هیطبقات درهم ادغام شده و درون ما

 یطوالن یریشده، درگ یجمع آور یاز صحت داده ها نانیجهت اطم
 گریداده ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر د قیمدت و عم

داده ها مشارکت داشتند.  لیدرتحل ،یعالوه بر پژوهشگران اصل
 یو طبقات م یکدگذار دییتا یپژوهشگر دست نوشته ها را برا

مجددا به مشارکت کنندگان  یریدپذییتا شیافزا یخواندند. برا
 یدارهایو د یری. داشتن حداکثر تنوع در نمونه گدیگرد یمراجعه م

اعتبار داده ها بودند.از همان مصاحبه  شیافزا گرید ی،راه ها یطوالن
و سپس کاهش داده ها  تندشکل گرف یو طبقات فرع نیمضام هیاول

ها ظهور  هیتا درون ما افتی( ادامه نی)مضاملیتحل یدر تمام واحدها
 لی. تحلافتیداده ها ادامه  ی.مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظرافتندی

 یانجام شد. برا MAXQDA12با نرم افزار  یفیک یمحتوا
سهم  نییتع یو برا smart pls3از نرم افزار  یمعادالت ساختار

اده شد. استف هر بعد بر مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی
و  یتی،حفظ اطالعات هو هنامه آگاهان تیپژوهش اخذ رضا نیدر ا
 عنوان به ها مصاحبه یمحتوا یساز ادهیدر پ یامانت دار تیرعا

 مد نظر قرار گرفت. اخالقی مالحظات
 

 یافته ها
سبز در اقتصاد  یمنابع انسان تیریعوامل موثر بر مدسوال اول: 

 کدامند؟ کوچک و متوسط یدر شرکت ها یمقاومت
 افتهیساختار  مهیبا سواالت ن ییسوال مصاحبه ها نیپاسخ به ا یبرا

شرکت های  رانیمد نیشد و از خبرگان امر و همچن یطراح
نفر خبرگان  14به عمل آمد. که از مجموع  کوچک و متوسط

در رشته  یعلم اتینفر عضو ه 10 قیتحق نیمشارکت کننده در ا
معاونین سازمان و  رانینفر مد 4و  محیط زیست و اقتصاد یها

ابعاد  ییشناسا یبرا یفیک یمحتوا لیتحل ندیبودند. فرا محیط زیست
فاده است مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی یو مولفه ها

دد و متع ینی. با بازبدیاستخراج گرد هیکد اول 180 ندیفرا نیشد. در ا
 42 تیمرحله، در نها نیچند یادغام کدها بر اساس تشابه و ط

درون  3و مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی یبرا شاخص
 .دیردگ( استخراج 1( )مطابق جدول شماره ی) ابعاد اصلیاصل هیما

 
 ی مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتیابعاد و مولفه ها. 1جدول

 عوامل پسایندی ) پیامدها ( عوامل محتوایی ) واسطه ( عوامل پیشایندی ) تاثیرگذار (
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 نگرش سبز

 اعتقاد تیم مدیریت منابع

 حمایت مدیران

 زندگی کارکنانسبک 

 آمادگی فرهنگی کارکنان

 خالقیت در برنامه

 بودجه

 محیط فعالیت

 نگرش بلند مدت

 یکپارچگی درونی فرآیندها

 طراحی داخلی

 روند کسب و کار دنیا

 توانایی مدیریت تغییر

 الگوی رفتاری مدیران

 نوع شرکت

 مشخص بودن اقدامات

 ارتباطات با نهادهای سبز

 نگرش سهامداران

 شروع مناسبنقطه 

 جامعه پیرامون شرکت

 سازمان یافتگی برنامه

 مستمر بودن برنامه

 توانایی بازمهندسی فرآیندها

 جذب سبز

 شرح شغل سبز

 آموزش سبز

 سبز KPIارزیابی عملکرد سبز 

 رفاهیات و برنامه سالمت سبز

 تعادل کار و زندگی سبز

 پیشنهادهای سبز

 فناوری اطالعات در منابع انسانی

 بزساختار س

 هدفگذاری بلندمدت سبز

 مشارکت بیرونی سبز

 نمادسازی سبز

 ساعات کاری و دور ماری شناور

 باورها و ارزش های بنیادین سبز

 محیط کار سبز

 تبلیغات داخلی سبز

 حرکت های جمعی سبز

 حمایت سازمانی

 حمایت از افراد سبز

 سرمایه گذاری سبز

 اسپانسری سبز

 پاداش و تشویق سبز

 کارکنانشادی و نشاط 

 برند کارفرمایی

 محیط زیست سبز

 حس معناداری کارکنان

 اعتبار منابع انسانی

 سالمت جسمی و روحی افراد جامعه

 آرامش درونی کارکنان

 کاهش هزینه سازمان

 سود پایدار

 سبک زندگی سبز

 رفتار شهروندی سبز

 تعهد مشتریان به پایداری زیست محیطی

 وفاداری کارکنان

 حمایت قانونی

 23مشخص شده است برای پیشایندها  1همانطور که در جدول  
مولفه و در  22مولفه و برای محتوای مدیریت منابع انسانی سبز 

مولفه برای پسایندها شناسایی شده است که مشترکات  14نهایت 
مصاحبه و پیشینه بوده است. در این مرحله با کمک خبرگان 

 ص مولفه ها صورت گرفت و برخی تغییر پیدا نمودند.تلخی

بُعدِ  3در نهایت پس از تحلیل داده ها و مضامین و تلخیص آنها برای 
شاخص مانند جداول  42مولفه و  11پیشایندها، محتوا و پسایندها 

 زیر طراحی شد.
 

 
 یسبز در اقتصاد مقاومت یمنابع انسان تیریمدو شاخص های  مولفه ها، ابعاد. 2جدول

 فراسازمانی سازمانی تیم منابع انسانی آمادگی افراد پیشایندها

 نگرش سبز مولفه ها

 نگرش بلند مدت

 اعتقاد تیم منابع انسانی

 GHRخالقیت در برنامه 

یکپارچگی درونی فرآیندهای 
HR 

 توانایی مدیریت تغییر

و  GHRمشخص بودن اقدامات 
 نقط شروع مناسب

 GHRسازمان یافتگی برنامه های 

 مستمر بودن اقدامات

 توانایی بازمهندسی فرآیندها

 

 حمایت مدیران و سهامداران

 تأمین بودجه

 الگوی رفتاری مدیران

 سبک زندگی کارکنان

 محیط فعالیت شرکت

 روند کسب و کار دنیا

 نوع شرکت و صنعت

 نگرش سهامداران

 فرهنگ سبز حمایت سبز استراتژی سبز فرآیند سبز محتوا

 جذب سبز مولفه ها

 توسعه سبز

 همراستایی استراتژیک سبز

 روابط استراتژیک سبز

 ارزش های بنیادین سبز

 نمادسازی سبز
 حمایت اطالعاتی

 حمایت خدماتی
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 یسبز در اقتصاد مقاومت یمنابع انسان تیریمد یابعاد، مولفه ها و شاخص ها( 2ادامه جدول

 جامعه سازمانی فردی پسایندها

 مولفه ها
 نشاط و آرامش کارکنان

 حس معناداری

 رفتار شهروندی سبز

 معتبرتربرند کارفرمایی 

 اعتبارتیم منابع انسانی

 کاهش هزینه های داخلی

 سود پایدار

 وفاداری کارکنان

 حمایت قانونی

 محیط زیست سبز

 تسری سبک زندگی سبز

بُعد استخراج  3مولفه و  11شاخص و  42در نهایت مشخص گردید 
گردید و مدل گردید و در بخش سوم یکپارچه سازی مفاهیم 

 مفهومی بخش کیفی استخراج گردید.

 

فرآیند ارزیابی عملکرد 
 سبز

 نگهداشت سبز

 فرآیند اداری سبز

 حمایت مالی 

 حمایت زمانی
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 . یکپارچه سازی مفاهیم مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی1شکل 

سهم هر بعد در مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد  پاسخ سوال دوم:
 است؟ چگونه مقاومتی

برای پاسخ به این سوال از روش معادالت ساختاری استفاده گردید 
 که در شکل زیر نشان داده شده است.

ت منابع سبز
پیشایندهای مدیری

 

 فردی

 نگرش سبز

 نگرش بلند مدت

 تیم منابع انسانی

 اعتقاد تیم منابع انسانی

 خالقیت در برنامه

یکپارچگی درونی فرآیند های منابع 

 انسانی

و نقط  GHRمشخص بودن اقدامات 

 شروع مناسب

 GHR یبرنامه ها یافتگیسازمان 

 توانایی مدیریت تغییر

 مستمر بودن اقدامات

 ندهایفرآ یبازمهندس ییتوانا

 سازمانی

حمایت مدیران و سهامداران از مناظر 

 مختلف

 تدوین بودجه

 الگوی رفتاری مدیران

 فراسازمانی

 سبک زندگی کارکنان

 فعالیت شرکت محیط

 روند کسب و کار دنیا

 نوع شرکت و صنعت

 نهادهای قانون گذار

 

ت منابع سبز
محتوای مدیری

 

 فرآیند سبز

 جذب سبز

 توسعه سبز

 ارزیابی عملکرد سبز

 نگهداشت سبز

 فرآیند اداری سبز

 استراتژی سبز

 همراستایی استراتژیک

 روابط استراتژیک سبز

 حمایت سبز

 اطالعاتیحمایت 

 حمایت خدماتی

 حمایت مالی

 حمایت زمانی

 فرهنگ سبز

 ارزش های بنیادین سبز

 نمادسازی سبز

 

ت منابع سبز
پسایندهای مدیری

 

 فردی

 نشاط و آرامش کارکنان

 حس معناداری کارکنان

 رفتارشهروندی سبز

 سازمانی

 معتبرتر ییبرند کارفرما

 یمنابع انسان میاعتبارت

 یداخل یها نهیهز کاهش

 داریپا سود

 کارکنان یوفادار

 یقانون تیحما

 جامعه

 محیط زیست سبز

 تسری زندگی سبز

 

 پسایندها محتوا پیشایندها
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 سبز( یبع انسانمنا تیری)عوامل موثر بر مد یحداقل مربعات جزئ یرونیالگو ب( 2شکل

مشاهده کرد  توانیآمده مدستبه بی( با توجه به ضرا2در نمودار)
 یعنیریتأث بیضر نیباالتر 819/0 بیبا ضر یندیشایکه عوامل پ

 عوامل ریسبز تحت تأث یمنابع انسان تیریمد راتتغیی 8194٪

و محتوا با  0.713 بیبا ضر ندهایپسا بیاست و به ترت یندیشایپ
 را دارد. ریأثت بیضر نیکمتر 0.797 بیضر

 
 (عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز) نگیبوت استراپ کیالگو پژوهش با تکن t-valueآماره  . 3 شکل
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 انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی( سهم عوامل مدیریت منابع 3جدول 

 آماره تی بارعاملی AVE CR کرون باخ یآلفا های پژوهشمتغیر

 26.243 0.819 0.844 0.549 0.793 پیشایندها
 22.097 0.713 0.897 0.631 0.826 پسایندها
 17.436 0.797 0.836 0.706 0.784 محتوا

می توان دریافت که پیشایندها با  3آمده در جدول با توجه به نتایج 
 0.713و محتوا با ضریب  0.797، محتوا با ضریب 0.819ضریب 

 به ترتیب بیشترین سهم را در مدیریت منابع انسانی سبز دارند.
 :     R2یا   R squaresمعیار   -

معیار ی است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش 
زی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان از ساختاری مدل سا

تاثیر ی دارد که یک متغییر برون زا بر یک متغییر درون زا می 
تنها برای سازه   R2گذارد.نکته ی ضروری در اینجا این است که 

های درون زا ) وابسته ( مدل محاسبه می گردد و در مورد سازه های 
مربوط  R2چه قدر مقدار برون زا مقدار این معیار صفر است. هر 

به سازه های درون زا  یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر 
را به عنوان  0.118-0.33-0.19سه مقدار  1998مدل است. چین 

 ضعیف ،متوسط ،قوی بودن مدل را تعیین می کنند.
 

0.612 + 0.511

2
= 0.562 

.با توجه به سه  بدست آمده است 0.562برای سازه   R2مقدار 
 مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید می سازد. 

 
 ( :  GOFبرازش کلی مدل ) معیار

این معیار مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. 
بدین معنی که توسط این معیار ،محقق می تواند پس از بررسی برازش 
بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش 

توسط تِنِنهاس و  GOFبخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار 
 ق فرمول زیر محاسبه می گردد:( ابداع گردید و طب2004همکاران )

GOF =  √𝐴𝑣𝑔(Communalities) × R2 
 

-0.025-،0.01( سه مقدار 187ص-2009) 1وتزِلس و همکاران 
 GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  برای  0.36

 معرفی نموده اند.
 

 : GOFمحاسبه معیار 
R2=0.562 

GOF =  √0.489 × 0.562 = √0.275  

= 0.524 
می توان نتیجه گرفت که  0.524دست آمده ب GOFبا توجه به 

 این مدل از برازش خوبی برخوردار است.
بیانگر تایید تاثیر تمام ابعاد و مولفه ها بر روی  3و  2نتایج شکل 

 مدیریت منابع انسانی سبز در اقتصاد مقاومتی است.

 نتیجه گیری
 ،یسه حوزه اجتماع قیاز طر یداریبر پا دار،یپا یمنابع انسان تیریمد

بز با س یمنابع انسان تیریدارد، مد دیتأک یطیمح ستیو ز یاقتصاد
 ستیمسائل ز یتمرکز خود را بر رو یسبز سازمان یداریهدف پا

 یمطالعات منسجم باًیکه تقر 2000قرار داده است. از سال  یطیمح
 کیو هانگ، جابور و سانتوز، رنو یلیانجام شد، د GHRM یرو

ارائه چارچوب  یمدل برا 4 س،یو دابو سیو همکاران و دابو
منابع  تیریکردن ارتباط مد یارائه دادند. دو مدل اول سع یمفهوم

( برقرار کنند.  EMS)  یطیمح ستیز ستمیرا در فراگرد س یانسان
 کردرا در کار یطیمح ستیز یکردند بحث ها یدو مدل دوم سع

و  یریدرگ یوارد کنند و چگونگ یمختلف منابع انسان یها
 تیرا موضوعات ز یمنبع انسان یندهایاز فرا کیمشارکت هر 

 ،یحال به علت وجود شکاف پژوهش نیکردند. با ا شنهادیپ ،یطیمح
داده  لیگذشته و تحل قاتیتحق جیپژوهش با در نظر گرفتن نتا نیدر ا
منابع  تیریمد یبرا ینسجمحاصل از مصاحبه، چارچوب م یها

و  ندهایپسا یچارچوب از طرف نیشده است. ا جادیسبز ا یانسان
را مورد توجه قرار داده و از طرف  یمنابع انسان تیریمد یندهایشایپ
بز به س یمنابع انسان تیریمد یرا وارد محتوا یندیرفرایابعاد غ گرید

سبز کرده است. در  یمنابع انسان تیریمد یاز نقش ها یکیعنوان 
و  یندیفرا سبز در کنار توجه یمنابع انسان تیریمد یمحتوا

به ابعاد نرم آن که شامل  یطیمح ستیبه موضوعات ز کیاستراتژ
است، توجه شده  ریمس نیاز کارکنان در ا تیو حما یفرهنگ ساز

سبز را به صورت  یمنابع انسان تیریتوان مد یم یاست. در صورت
 مختلف یها هیدر ال رگذاریکرد که عوامل تاث ادهیپ زیآم تیموفق

که خود  یوجود کارکنان ،یفرد هیباشند. در ال یمناسب طیدر شرا
لند ب یدگاهید ن،یداشته و عالوه بر ا یطیمح ستیز یدغدغه و نگران

 هیکند. در ال یم لیرا تسه رییتغ نیا جادیمدت داشته باشند، امکان ا
ر و استمرا ینوآور یبرا ینمنابع انسا میاعتقاد کامل ت ،یدرون واحد

است.  یضرور یاساس رییتغ نیا تیریبرنامه ها و مد نیا یدر اجرا
 هریبه صورت جز یکه واحد منابع انسان یدر صورت گریاز طرف د

 GHRM یمحتوا کپارچهیتوان به صورت  یکند نم تیفعال یا
از  دیو سهامداران با رانیمد ،یسازمان هیکرد. در ال یساز ادهیرا پ

برنامه  یاجرا یبودجه الزم برا نیکرده و با تام تیحما انین جریا
 یساز یضامن جار ست،یز طیدوستدار مح یها و بروز رفتارها

 ،یفراسازمان هیدر سازمان باشند. در ال GHMR زیآم تیموفق
 رشیکند در پذ یم تیکه سازمان در آن فعال یو بوم اجتماع طیمح

است.  رگذاریتاث اریسب یطیمح ستیو حرکت به سمت اهداف ز
د کنن یم تیفعال ستیز طیکه  در جوامع دوستدار مح ییسازمان ها
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 407... منابع مدیریت بر موثر عوامل واکاوی و شناسایی 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نه و رسا یافکار عموم ،یقانون یتحت فشار نهادها یعیو به طور طب
هستند. عالوه بر  GHMR یبرنامه ها ییرایپذ شتریها هستند ب

به، مشا طیگذار است. به طور مثال در شرا رینوع سازمان هم تأث ن،یا
به علت  یخدمات یبه نسبت سازمان ها یدیتول یها سازمان

برنامه ها استقبال  نیاز ا شتریملموس تر، ب یطیمح ستیمدخالت ز
دشوار  طیاز شرا ییبزرگتر به علت رها یسازمان ها ایکنند و  یم

 یدر چرخه عمر و بودجه مناسب، فضا عیمرحله تولد و رشد سر
 کنند. یم اهمفر GHMR یساز ادهیپ یرا برا یشتریب

سبز  یمنابع انسان تیریمد یبرنامه ها زیآم تیموفق یساز یجار
و سطح جامعه دارد. در  یسازمان ،یفرد هیمثبت را در ال یندهایپسا

 ریگاز در یکارکنان ناش شتریاقدامات موجب نشاط ب نیا ،یفرد هیال
در  تیفعال نیو همچن ستیز طیدوستدار مح یها تیشدن در فعال

ن در شد ریکارکنان با درگ نیبر ا عالوهشود.  یسبز م یکار یفضا
 یابی تیکرده و خود را با آن هو یدر یاحساس معن ل،یاص یهدف

شود تا کارکنان به  یمنجر م یاحساس نشاط و معنادر نیکنند. ا یم
مشارکت  یطیمح ستیصورت دوطلبانه و بدون اجبار در اقدامات ز

 با پژوهش خشب نیسبز از خود بروز دهند ا یکرده و رفتار شهروند
 ییمدلل کار و رضا دیو همکاران و س یاصفهان یباغیآ یها
که  یاعتبار یسوا ،یسازمان هی( همسو بود. در ال13)یدبریکل
 یطیمح ستیبه علت همسو شدن با اهداف ز یمنابع انسان تیریمد

 ستیز طیدوستدار مح یسازمان ها یکار یکند، فضا یکسب م
 تیجلب حما نیتر است. عالوه بر ا بجذا زین انیکارجو یبرا

از کاهش مصرف  یناش یها نهیقانون گذار و کاهش هز ینهادها
 جیدر بلند مدت را به دنبال دارد که نتا یاتیمال یها فیو تخف یانرژ

( و رجب پور 14) یگیب یو مهد یاستانستی بخش با پژوهش ها نیا
کارکنان  ،یسازمانفرا هیدر ال تیهمسو بود. در نها نو همکارا

خود انتقال داده  ینگرش را به خانواده ها نیا ستیز طیدوستدار مح
سالم  یستیز طیکه مح افتهی یسبز در جامعه تسر یو سبک زندگ

 یها افتهیبخش از پژوهش با  نیو سبز را به دنبال خواهد داشت ا
در همین  ( همسو بود.6و همکاران )  دی( و ز5ونگ و همکاران )

 راستا پیشنهاداتی ارائه شد.

در  یاصل یها شرانیبه عنوان پ ندهایشایوجود پ زانیسنجش م
کوچک و متوسط در  یسبز در شرکت ها یمنابع انسان تیریمد

 اشتهارد. یاز جمله شهرک صنعت یصنعت یشهرکها

 تیریمد نهیبدست آمده در زم یمحتواها یساز ادهیپ یبرا قیتشو
 یاز جمله شهرک صنعت یصنعت یز در شهرک هاسب یمنابع انسان

 ارشد رانیاشتهارد توسط مد

منابع  تیریمد یساز ادهیمورد انتظار از پ یندهایاز پسا یابیارز
 یصنعت یسبز در شهرک ها یانسان

و  یبه منظور شفاف ساز یعوامل اقتصاد مقاومت حیو توض حیتوج
ابعاد در شهرک ها  یموجود در اجرا ینحوه استفاده از ابزارها

 ضمن خدمت. یبا استفاده از کالس ها رانیتوسط مد
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