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Abstract 

Introduction: Green human resource management (HRM) is responsible for increasing awareness 

and informing and establishing interaction between an organization’s staff regarding the 

environment and environmental factors. In addition, with the use of green policies, green HRM 

leads to social responsibility among the staff, in a way that they are guided toward adhering to 

their responsibilities to the environment. This study aimed to design and explain a green HRM 

model with an emphasis to social responsibilities.  
Methods: This is an applied research in terms of goal and a mixed method study (qualitative and 

quantitative) and descriptive-survey in terms of nature and methodology. The statistical population 

included two groups of experts familiarized with green HRM (with an uncertain number); they 

scattered across the country and were entered into the study via selective sampling to design and 

explain the research model as the first group. The second group included 291 headquarters staff of 

Shiraz University of Medical Sciences selected by simple sampling based on the Cochran’s 

formula. Data were collected using a structured questionnaire of green HRM based on Jabbour’s 

scale (2010) and the Carroll social responsibility questionnaire (1991). Moreover, in-person 

interviews were conducted to design the model. To analyse the data, statistical methods and tests 

were used in two descriptive and inferential levels such as data homogeneity test, effect size index, 

variance inflation index, and structural equation modelling test; SPSS and PLS software was used 

for this study.  

Results: In this study, there was a positive, significant relationship between green HRM and social 

responsibility. In addition, the value of this impact was estimated at 0.230, 0.371, 0.211, and 0.306 

based on the regression coefficient in the standard state. Moreover, the evaluation of the fit indices 

was indicative of the relatively suitable fit for the research data and the conceptual model. 

Conclusion: According to the results of the study, environmental questions must be included in 

the recruitment interviews to assess job applicants’ knowledge level in this area. It is also 

suggested that the recruitment exams are better to be carried out electronically.  
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 چکیده

مدیریت منابع انسانی سبز مسئول ایجاد آگاهی ، اطالع رسانی و تعامل میان کارکنان سازمان در خصوص محیط و عوامل  مقدمه :

جتماعی در بین آنها شده و بگونه ای آنها را هدایت محیطی است و با سیاستگذاری و خط مشی های سبز ، موجبات ایجاد مسئولیت ا

طراحی و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی سبز  این پژوهش هدفمی نماید که به وظایف و تعهداتشان در قبال محیط عمل نمایند. 

 .اجتماعی استپذیری مسئولیت با تاکید بر 

وش ، توصیفی پیمایشی و جز پژوهشهای ترکیبی )کیفی و کمی ( می این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از بعد ماهیت و ر :هاروش

جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل خبرگان آشنا با مدیریت منابع انسانی سبز است که باشد. 

ست و برای تحقق در بخش تدوین و باشد و در سطح کشور پراکنده اند و نحوه انتخاب آن به صورت گزینشی امقدار آن نامشخص می

نفر بر  291باشد که تعداد نمونه طراحی مدل از نظر آنها استفاده شده است.گروه دوم شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می

 پرسشنامه براساس سبز انسانی منابع مدیریت ساختاریافته شامل پرسشنامه ها داده آوری جمع . ابزارباشداساس فرمول کوکران می

ها جهت تجزیه و تحلیل دادههمچنین مصاحبه حضوری می باشد.  و (1991) ( و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول2010جابور )

های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همگنی داده ها،شاخص اندازه اثر،شاخص عامل تورم ها و آزموناز روش

 استفاده شده است. spss و pls هایعادالت ساختاری و از نرم افزارواریانس، آزمون مدل یابی م

 نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز با مسئولیت اجتماعی دارای رابطه مثبت و معناداری می باشد . : هایافته

همچنین بررسی .  باشدیم 306/0 و 211/0، 371/0 ، 230/0 استاندارد حالت در ونیرگرس بیضر به توجه با ریتأث نیا زانیم

 های پژوهش و مدل مفهومی آن دارد.های برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی، برازش نسبتاً مناسبی با دادهشاخص

از سئواالت می بایست استخدام  نیداوطلب یآگاه زانینشان داد که به منظور سنجش م قیتحق جینتا نیهمچن گیری :نتیجه

جذب و  یها آزمونبهتر است  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی نیهمچناستفاده شود.  یدر مصاحبه استخدام یطیمحستیز

 انجام شود. یکیبه صورت الکترون یاستخدام
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 مقدمه

مدیریت منابع انسانی سبز به معنی تدوین و اجرای 

اهبردهایی برای آگاهی کارکنان و مدیران از اعمال سبز ر

جهت ارتقا و پیگیری فعالیتهای پایدار محیطی است که به 

 .(1سازمانها در ایجاد یک سازمان سبز یاری می رساند )

مدیریت منابع انسانی سبز بخشی از چهارچوب وسیع تر 

و معنای آن بکارگیری  مسئولیت اجتماعی سازمان است

های منابع انسانی جهت ارتقای استفاده پایدار از خط مشی 

منابع سازمان و پشتیبانی از محیط زیست است. هدف 

اصلی و اولیه آن توسعه حساسیت زیست محیطی در 

کارکنان و آگاه کردن آنها در این که چگونه رفتارشان 

( مدیریت 2ممکن است بر محیط زیست تاثیر بگذارد )

این موضوع دارد که می باید  منابع انسانی سبز اشاره به

منابع انسانی را به گونه ای بازطراحی یا مهندسی مجدد 

نمود که نسبت به قوانین، سیاستها، منابع، درست مصرف 

کردن ، اسراف نکردن و.. حساس شوند و بدین طریق 

موجب مصرف بهینه و هدف مند منابع و کاهش آلودگی 

نی سبز، به (. مدیریت منابع انسا3محیط زیست شوند )

دنبال استفاده بهینه از منابع کمیاب محیطی است و تاکید 

ها  آن بر فلسفه، خط مشی و فعالیتهایی است که سازمان

مالحظات ( 4را در رسیدن به هدفهای سبز یاری می کند )

زیست محیطی در حال حاضر بر طیف گسترده ای از 

بز و فعالیت های تجاری، از جمله بازاریابی سبز، عملیات س

حسابداری سبز، تاثیر می گذارد. به دلیل اینکه افراد ) 

منابع انسانی سازمان( متعهد به برنامه ریزی، هماهنگی و 

اجرای فعالیتهای مدیریت سبز هستند مدیریت منابع 

انسانی سبز به عنوان یک مفهوم در نظریات آکادمیک 

 .(5ظهور کرد )

مدیریت (، 2011برگرفته از مدل جابور )طبق مدل تحقیق 

منابع انسانی سبز دارای چهار بعد می باشد : جذب و 

استخدام سبز، آموزش و توسعه سبز، ارزیابی عملکرد سبز، 

 ها شرکت اجتماعی مسئولیت مفهوم جبران خدمت سبز.

شرکتها اداره حوزه مسلط و غالب پارادایم به اخیر دهه در

 جهانی معتبر و بزرگ شرکتهای و است شده تبدیل 

 از جزئی را اجتماعی محیط و اجتماع برابر در سئولیتم

 اجتماعی مسئولیت .بینند می خود شرکتی استراتژی

 موردقبول آنکه از تعریفی که است مفهومی شرکت،

 عده مفهوم، این تبیین است. در نشده ارائه باشد، همگان

 و کنند می برداشت را قانونی مسئولیت یا تعهد معنی ای

 برحسب اجتماعی مسئوالنه رفتار معنی به را آن شماری

به  پذیری مسئولیت .(6دانند ) می اخالقی مسائل رعایت

 ای وابسته هم به ارتباطات برای شدن قائل ارزش معنای

 و اقتصادی نظام نفع، ذی های گروه سازمان، بین که است

 اجتماعی پذیری مسئولیت .دارد مرتبط وجود جوامع

 باید سازمان یک که یتعهدات بحث برای است ابزاری

 برای است ای باشد؛ شیوه داشته خود جامعه به نسبت

 به عمل مورد در گذاری سیاست های ایده پیشنهاد

 می آن کمک به که است ابزاری نیز و ذکرشده تعهدات

 به عمل در را جامعه و سازمان دوجانبه توان منافع

 پذیری مسئولیت کلی، بیان به .نمود معین تعهدات،

 می تأکید نفعانش ذی با یک سازمان ارتباطات بر عیاجتما

 کردن دنبال برای کلی چارچوب یک طورکلی به .(7) کند

 شرکتی هر .ندارد وجود ها شرکت اجتماعی مسئولیت

 که باشد می خود فرد و منحصربه ویژه خصوصیات دارای

 تبیین و عملکرد نحوه روی ها دیدگاه بر تأثیرگذار

 به حرکت .باشد می اجتماعی مسئولیت های استراتژی

 نظام در شرکتی اجتماعی مسئولیت کردن نهادینه سمت

 چشم سازمانی، فرهنگ با بایست می ها شرکت راهبری

 باشد راستا یک در شرکت بلندمدت های انداز واستراتژی

 یک صورت به اجتماعی مسئولیت های برنامه اجرای تا

 نگردد تلقی راندا سهام و سوی کارکنان از بر هزینه برنامه

در این تحقیق از مدل مسئولیت اجتماعی کارول  .(8)

 شرکتها اجتماعی مسئولیت این استفاده شده است. طبق

 قانونی سود(، آوردن )به دست اقتصادی چهار قسمت از

 دوستانه )شهروند بشر و اخالقی قوانین(، با )هماهنگی

های مدل، مسئولیت این است . در شده تشکیل خوب(
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 سودآوری همان و سازمان مسئولیتهای اصلی از تصادیاق 

 سازمان که دارد اشاره این به قانونی های مسئولیت .است

 اقتصادی فعالیت جامع، مقررات و چارچوب قوانین در باید

 مسئولیت شرکتها، مسئولیت سومیند. ده انجام را خود

 که می رود انتظار شرکتها از آن اساس بر که اخالقی است

به  و باشند داشته نظر مد را جامعه هنجارهای و اارزشه

 بشردوستانه مسئولیتهای نهایت، در و بگذارند احترام آنها

 طبق بر .(9) دارد اشاره شرکتها داوطلبانه فعالیتهای به

 مسئولیت مفهومی ،مدل هرم این از استفاده کارول نظر

 تمام مدل و این می کشد تصویر به را شرکت اجتماعی

 و متمایز به طور را شرکت اجتماعی مسئولیت یحوزه ها

 مدل مؤلفه های. نشان می دهد همدیگر با حال عین در

 کمی اهمیت مراتبی سلسله نظر از اجتماعی مسئولیت

می  محسوب پایه قانونی، اساس، مسئولیت این بر .دارند

 مسئولیت بر داللت دیگر های مسئولیت همه و شود

 چارچوب در که می رود انتظار اسازمانهاز  و دارند اقتصادی

 بعدی الیه قانونی مسئولیت بنابراین، و کنند عمل قانون

 قرار بشردوستانه مسئولیت هرم این رأس در .است هرم

 .دارد هرم در را اهمیت کمترین و است اختیاری که دارد

مؤلفه  این اهمیت از میشویم، نزدیک هرم رأس به هر چه

 ( 10می شود.) کاسته ها

زیست و منابع طبیعی، یکک زه تخریب روزافزون محیطامرو

شککود. ایککن چککالش اساسککی در زنککدگی بشککر محسککوب می

های مختلف ها، پیامدها و نتایجی را در ابعاد و عرصهچالش

ها امروزه از سازمان (.11) زندگی بشر به همراه داشته است

رود تکا در راسکتای مسکئولیت هکا انتظکار مکیو مدیران آن

خود به سمت ایجاد سازمان سبز حرککت نماینکد  اجتماعی

ها، اهکداف و ( سازمان سبز، سازمانی است که ماموریت12)

سازد تا هم افراد و سایر وظایف خود را به نحوی محقق می

های موجککود و هککم نیازهککای آینککدگان از منککابع سککازمان

(. برای تبدیل شدن به سازمان 13محدود، مخدوش نشود )

قانون برنامه  38( ماده 14دیریت سبز است )سبز، نیاز به م

های اجرایککی و موسسککات و ششککم توسککعه، کلیککه دسککتگاه

نهادهای عمومی غیردولتی را موظف نموده جهکت ککاهش 

های مصرف بهینکه ای دولت، اعمال سیاستاعتبارات هزینه

زیست برای اجرای برنامه مدیریت سکبز منابع پایه و محیط

ی، آب، مکواد اولیکه و تجهیکزات شامل مدیریت مصرف انرژ

هکا در شامل کاغذ، کاهش مکواد زائکد جامکد و بازیافکت آن

ای ککه توسکط نامکهها و وسایل نقلیه طبکق آیینساختمان

زیسککت و معاونککت آن و همکککاری سککامان حفاظککت محیط

های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهکد دستگاه

 .(15رسید اقدام نماید )

های امروزی در کشورهای در سازمانثیرگذارترین یکی از تا

ها و مراکز آموزش عالی هسکتند. ایکن حال توسعه، دانشگاه

ها و پذیری اجتمکاعی، خکاص سکازماننگرش که مسئولیت

های صنعتی و تولیدی است به صورت نگرشی ناقص شرکت

ها بکه مثابکه سکایر در مدیریت مطرح شده اسکت. دانشکگاه

ر قبکال جامعکه پاسکخگو و مسکئول های اقتصکادی دبخش

هستند تا جایی که واژه دانشگاه پاسخگو را برای موئسسات 

لکذا و در راسکتای سیاسکت کننکد. مطرح می آموزش عالی

انداز بیست ساله نظام، تالش برای مذکور و پیرو سند چشم

طراحککی و تبیککین مککدل مککدیریت منککابع انسککانی سککبز در 

ایکن  ر قکرار گرفکت.دانشگاه علوم پزشککی شکیراز مکد نظک

دانشگاه به واسطه قدمت، جایگاه علمی و سابقه آن یکی از 

رود امکا تکاکنون های ایران به شمار مکیمعتبرترین دانشگاه

برنامه مدونی جهت پیوند مدیریت منابع انسکانی و توسکعه 

زیسککت و در راسککتای مسککئولیت پایککدار و حفککی محیط

  اجتماعی در آن صورت نگرفته است.

مشکالت موجود در این سازمان، عدم درونی شدن  یکی از

زیست در بین کارکنان و مدیران توجه به موضوع محیط

این مجموعه است. مدیران این سازمان به تازگی به دنبال 

های محیطی در قالب فعالیتهای زیستاجرای سیاست

ها با استقرار مدیریت باشند. آنمدیریت منابع انسانی می

ی سبز در صدد تغییر نگرش کارکنان و درونی منابع انسان

زیست بین کارکنان و مدیران شدن حفاظت از محیط

اصلی که در این سازمان وجود دارد، نبود  الهباشند. مسمی

های مدیریت منابع انسانی یک مدل جامع در زمینه فعالیت

سبز است که این تحقیق با هدف بر طرف کردن این 
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لگوی مدیریت منابع انسانی سبز مسئله یعنی ارائه یک ا

اهمیت پیوند مدیریت منابع  انجام شده است. با توجه به

زیست، تحقیق حاضر به طراحی و انسانی و مدیریت محیط

تبیین مدل مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز و در راستای مسئولیت اجتماعی آن 

محیطی البات زیست.در راستای پاسخگویی به مطپردازدمی

ها و تدوین راهبرد در و همزمان با توسعه کمی در ظرفیت

های مختلف بر مبنای تبدیل شدن به سازمان سبز، حوزه

پژوهش  نیااین پژوهش در حوزه سالمت انجام گرفت. 

منابع  تیریمفهوم مد یاست که به بررس یقیتحق نینخست

و لذا  پردازدیم یسبز در دانشگاه علوم پزشک یانسان

مدل مذکور در وزارت بهداشت و  جینتا میبا تعم توانیم

استفاده نمود که  زیکشور ن یعلوم پزشک یهادانشگاه ریسا

. عمده باشدیفراوان م تیاهم یدارا ثیح نیاز ا

 یمنابع انسان تیریمد نهیانجام شده در زم یهاپژوهش

بوده و کمتر  یدیو تول یصنعت یهاسبز مختص به سازمان

 نیاند که اقرار گرفته قیمورد تحق یخدمات یهامانساز

حوزه  است. قیتحق نیا تیاهم لیاز دال یکیموضوع خود 

ها درمان و سالمت به دلیل نقش مستقیم در تولید پسماند

زیست دارد یکی ای مستقیم با حفی محیطکه خود رابطه

باشد های پرکاربرد در حیطه مدیریت سبز میاز حوزه

ت از سالمت و به خصوص بیمارستانها تاثیر .بخش مراقب

زیست دارند که متاسفانه اغلب به عظیمی بر روی محیط

های آن توجهی نمی کنند یا منکر آن می شوند و با هزینه

سنگین استفاده از انرژی و انهدام مواد )ضایعات( مواجه 

و  یطیمحستیز یهالذا با توجه به چالش می گردند.

به تکامل  ازیها، نجامعه و سازمان آن در افتنی تیاهم

در  قاتیو تحق یموجود، کمبود دانش نظر یهاچارچوب

 قیسبز در داخل کشور، تحق یمنابع انسان تیریمد نهیزم

 حاضر انجام شد.

 

 مواد و روش ها

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از بعد ماهیکت و روش ، 

توصککیفی پیمایشککی و جککز پژوهشککهای ترکیبککی )کیفککی و 

. جامعکه انجکام گرفکت 1398که در سکال  کمی( می باشد

الکف(  :شکده اسکت یلاز دو گروه تشکک هشپژو ینا یآمار

گروه اول شامل خبرگکان آشکنا بکا حکوزه مکدیریت منکابع 

باشکد و در باشد که تعداد آن نامشکخص میانسانی سبز می

سطح کشور پراکنکده انکد و نحکوه انتخکاب آن بکه صکورت 

هایی نظیر دانش و تجربه از ویژگی گزینشی است و بایستی

در موضککوع مککورد تحقیککق، زمککان کککافی بککرای حضککور در 

تحقیککق، مهارتهککای ارتبککاطی مککوثر و تحقیقککات علمککی و 

مقکاالت مکرتبط بکا موضکوع پکژوهش، در دسکترس بکودن، 

تناسب رشته و مدرک تحصیلی دکترا، اشتغال بکه تکدریس 

در بخکش  برخوردار باشند ککه در ایکن تحقیکق در دانشگاه

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز از آن استفاده شده 

دانشکگاه  کارکنان حوزه سکتادیشامل  ب( گروه دوم است.

علوم پزشکی شکیراز اعکم از مکدیران، معکاونین و کارکنکان 

)رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحکی( ککه مجمکوع تعکداد 

بکوده اسکت.دلیل انتخکاب ایکن  نفکر 1200کارکنان حاضر 

عه آماری، قدمت، سابقه و رتبه علمی این دانشگاه است جام

که مستعد پژوهش در این زمینه است. روش نمونه گیکری 

ساده بود که پس از نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران ، 

 آوری جمع نفر برآورد گردید. ابزار 291حجم نمونه تعداد 

 منکابع مکدیریت سکاختاریافته شکامل پرسشکنامه هکا داده

( و پرسشنامه 2010جابور ) پرسشنامه براساس سبز انسانی

همچنکین مصکاحبه  ( و1991) مسئولیت اجتماعی ککارول

حضوری می باشد. جهت تجزیکه و تحلیکل داده هکا از نکرم 

و روش آزمککون مککدل یککابی معککادالت  spssو  plsافککزار 

 استفاده شد .ساختاری 

زه با توجه به اینکه مقاله حاضر چکیده رساله دکترا در حو

علوم انسانی می باشد در تاریخ اجرای این پژوهش لزوم 

استفاده از کد اخالق ملی مطرح نبود. اما نکات اخالق در 

برای رعایت پژوهش در این مطالعه مد نظر قرار گرفت و 

مالحظات اخالقی از کلیه آزمودنی ها برای شرکت در 

 .پژوهش اجازه گرفته شد

هش می بایست همگی برای ورود آزمودنی ها به این پژو

آنها کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در حوزه 
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ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده و از سطح 

تحصیالت دیپلم به باال برخوردار بوده وتا حدودی نسبت به 

مفاهیم مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی 

قبل از آشنایی داشته باشند. با این وجود پژوهشگران 

توزیع پرسشنامه بین آزمودنی ها به ارائه شفاهی مطالبی 

در رابطه با مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت 

برای تفهیم بهتر سوالهای پرسشنامه پرداختند .  اجتماعی

با توجه به این که همگی آزمودنی ها از مالکهای در نظر 

ن مورد گرفته برای ورود به پژوهش برخوردار بودند بنابرای

 ند.پژوهش قرار گرفت

 

 روایی همگرا، پایایی مرکب

ها به گیری یا همان سازههای اندازهمدل PLSهای در مدل

های ترکیبی تقسیم های انعکاسی و سازهدو دسته سازه

گیری از نوع های اندازهشود. در این مطالعه تمام مدلمی

های مدلمعمواًل اولین معیاری که در .  (6انعکاسی هستند )

شود، پایایی سازگاری درونی گیری انعکاسی بررسی میاندازه

است. معیار سنتی برای کنترل آن آلفای کرونباخ است که 

ها برآوردی را برای پایایی براساس همبستگی درونی معرف

باشد،  70/0دهد. اگر آلفای کرونباخ بیشتر از ارائه می

 آلفای کرونباخ،گردد. عالوه بر سازگاری درونی تأیید می

 از پایایی مرکب PLSهای مسیری در مدل 

(Composite Reliability)  نیز برای بررسی پایایی

 Pشود. اگر میزان این شاخص که به سازگاری استفاده می

باشد، پایایی 0/ 70گلدشتاین معروف است، بیشتر از -دیلون

افزار شود. نتایج و گزارش خروجی نرممرکب مدل تأیید می

PLS  شده است. آورده 1 این دو شاخص در جدولبرای 

 (Validity Convergentهمچنکککین روایکککی همگکککرا )

از  صککهیچنککد خص ایکک کیکک هرگکاهنیکز محاسککبه شککده اسککت. 

 یشککوند همبسککتگ یریککچنککد روش انککدازه گ ایککدو  قیککطر

هکا دو شکاخص مهکم اعتبکار را فکراهم  یریکانکدازه گ نیا نیب

کککه  ییآزمککون هککا نمککرات نیبکک یسککازد. اگککر همبسککتگیمکک

کنککد بککاال باشککد،  یمکک یریککرا انککدازه گ یواحککد یصککهیخص

 نیکککباشکککد.وجود ا یاعتبکککار همگکککرا مککک یپرسشکککنامه دارا

 ککککه آزمکککون آنچکککه نیکککاز ا نکککانیاطم یبکککرا یهمبسکککتگ

 اسککت.  یضککرور سککنجد،یشککود م دهیسککنج دیککرا کککه با 

 اسکککتخرا  انسیکککوار نیانگیکککم، همگکککرا  یکککیروا یبکککرا

(Average Variance Extracted (AVE))  و

 (Composite Reliability (CR))پایککایی مرکککب 

نتککایج و . بککر قککرار باشککد ریککروابککط ز دیککباشککود. محاسککبه می

بککرای ایککن دو شککاخص در  PLSافککزار گککزارش خروجککی نککرم

  آورده شده است. 1 جدول

 

 و روایی نتایج پایایی مرکب .1جدول 

 cr) ) پایایی مرکب AVE متغیرهای تحقیق

 888/0 713/0 ب و استخدام سبزجذ

 703/0 726/0 آموزش و توسعه سبز

 875/0 703/0 ارزیابی عملکرد سبز

 890/0 700/0 جبران خدمات سبز

 908/0 803/0 مدیریت منابع انسانی سبز

 873/0 757/0 مسئولیت بشر دوستانه

 907/0 690/0 مسئولیت اخالقی

 895/0 682/0 مسئولیت قانونی

 869/0 619/0 قتصادیمسئولیت ا

 925/0 699/0 مستولیت اجتماعی شرکت

CR>0.7 

CR>AVE 
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بینید مقادیر به دست آمده برای آلفای همانطور که می

است که  70/0کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر از 

دهنده پایایی مطلوب متغیرهای تحقیق است. نشان

رند. این گیری از پایایی مطلوبی برخوردااندازه بنابراین مدل

ها از طریق بررسی همبستگی درونی یا بارهای شاخص

ها در مورد پایایی همزمان متغیرها نتیجه عاملی بین معرف

ها متفاوت است، گیرند. اما از آنجا که پایایی معرفمی

پایایی هر معرف باید به تنهایی ارزیابی شود. محققان 

معتقدند که متغیرهایی که دارای بارهای عاملی 

-مبستگی بین یک سازه و هرکدام از متغیرهای مشاهده)ه

گیری باشند، باید از مدل اندازه 4/0شده آن( کمتر از 

شده  استخرا  انسیوار نیانگیممقدار حذف شوند. 

(AVE)  است بنابراین روایی همگرا  5/0همواره بزرگتر از

نیز بزرگتر از  (CRمرکب ) مقدار پایایی . شودنیز تایید می

AVE تاس 

 

 یافته ها

یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین ترکیب 

درصد تشکیل می  58جنسیتی پاسخ دهندگان را آقایان با 

دهند. بیشترین میزان تحصیالت را کارکنان فارغ التحصیل 

درصد تشکیل می دهند .  58در مقطع کارشناسی ارشد با 

 48بیشترین میزان پاسخ دهندگان را کارکنان رسمی با 

درصد به خود اختصاص دادند. کارکنان با سابقه خدمت 

درصد میزان پاسخ دهندگان را  48زیر ده سال مجموعا 

 47سال مجموعا  31-40تشکیل دادند. کارکنان بین 

 درصد میزان پاسخ دهندگان را تشکیل دادند. 

 

  میانگین و واریانس -1

ها دهو انحراف معیار، حداقل و حداکثر دا واریانسمیانگین، 

در متغیرهککای مککدیریت منککابع انسککانی سککبز، مسککئولیت 

نمایش داده شده  2اجتماعی، به همراه ابعاد آنها در جدول 

 است.

دهد که خطای استاندارد ضریب می نشان 3جدول نتایج 

اند، لذا + قرار گرفته2و  -2ها بین چولگی و کشیدگی داده

 توزیع نرمال است.

 آمار استنباطی:

، ارائکه مکدلی از مکدیریت منکابع پکژوهشایکن پایه نظکری 

انسککانی سککبز در صککنعت دانشککگاهی اسککت و دانشککگاه 

 ایککن مطالعککه بککه عنککوان مککوردشککیراز علککوم پزشکککی 

 توصکیفی بکه دسکتیابی منظکور شکد. بکه پژوهش انتخاب

 شکوندگان مصکاحبه ادراک و نگکرش تجکارب، از غنکی

هککای مککدیریت منککابع بککه شناسککایی شککاخص نسککبت

 طکور بکه و کیفکی پکژوهش هکایاز روش انسکانی سکبز

 ککربین و اسکتراوس ایزمینکه نظریکه راهبکرد از خکاص

(Strauss & Corbin) واحکد .اسکت شکده اسکتفاده  

 

 

 . میانگین و واریانس متغیرهای تحقیق2جدول 

 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار واریانس میانگین متغیرهای تحقیق

998/2 جذب و استخدام سبز  491/0  700/0  1 87/4  

27/2 آموزش و توسعه سبز  317/0  563/0  1 89/3  

149/2 ارزیابی عملکرد سبز  172/0  414/0  1 47/3  

537/2 جبران خدمات سبز  538/0  733/0  1 75/4  

491/2 مدیریت منابع انسانی سبز  116/0  340/0  59/1  50/3  

بشر دوستانهمسئولیت   962/3  317/0  562/0  2 5 

اخالقیمسئولیت   500/2  201/1  095/1  1 5 

قانونیمسئولیت   245/3  193/0  439/0  75/1  25/4  

اقتصادیمسئولیت   885/1  337/0  580/0  1 67/3  

898/2 مسئولیت اجتماعی  158/0  397/0  65/1  04/4  
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 کجی و چولگی مربوط به سواالت متغیرها .3جدول

 کشیدگی چولگی کل
 

 خطای استاندارد مقدار کشیدگی خطای استاندارد مقدار چولگی تعداد

 جذب و استخدام سبز 143/0 -/0374 285/0 731/0 290

 آموزش و توسعه سبز 143/0 368/0 285/0 052/0 290

 ارزیابی عملکرد سبز 143/0 298/0 285/0 126/0 290

 جبران خدمات سبز 143/0 296/0 285/0 -106/0 290

 مسئولیت بشر دوستانه 143/0 -/037 285/0 864/0 290

 مسئولیت اخالقی 143/0 /842 285/0 -216/0 290

 مسئولیت قانونی 143/0 -439/0 285/0 057/0 290

 مسئولیت اقتصادی 143/0 /560 285/0 358/0 290

 کل مشاهدات     290

 

 نفکککر از متخصصکککان بککا 13پککژوهش،  ایککن در تحلیککل

عمیککککق بککککه شناسککککایی  تجربکککه و از طریککق مصککاحبه

 ی مکککدیریت منکککابعاصکککککل معیارهکککایو  هکککاشکککککاخص

 زیکاد تعکداد و تنکوع دلیکل . بکهپرداخته شکد انسانی سبز

بکودن  تخصصکی و طکرف یکک از مطکرح شکده سکؤاالت

 تنهکا تکمیکل پرسشکنامه، امککان دیگکر، طرف از سؤاالت

 وجکود منکابع انسکانی حکوزه در فعکال خبرگکان بکرای

خبرگکان بخکش منکابع انسکانی علکوم  روی، ایکن داشت. از

 شکککی و خبرگککان بخککش صککنعت دانشککگاهی جککز پز

 و بکه حکداقل توجکه بکا ککه بودنکد پژوهش آماری جامعه

 تکمیلکی هایپرسشکنامه بکرای نیکاز مکورد نمونه حداکثر

 بکه ایکن جامعکه بکین از نفکر 13 تعکداد خبرگان، سوی از

 13 آمکاری نمونکه شکدند. از انتخکاب آمکاری نمونکه عنوان

از خبرگکان  نفکر 8 ،خبرگکان دانشکگاهی از نفکر 6 نفکره،

بخککش  بخککش منککابع انسککانی دانشککگاه علککوم پزشکککی در

 حضککور هککا و معیارهککای مطالعککهشناسککایی شککاخص

تکنیکک گلولکه  گیکری هدفمنککد و روش نمونککهداشکتند. 

 آوری پایکه)جمع سیسکتم اسکت. بکرای تشککیل برفکی

خبرگکان(  بکا فککری )مصکاحبه توفکان روش از اطالعکات(

 مکدت متغیرهکا بلنکد ونکدر و مکرتبط اسکناد و بررسکی

 و فکردی صکورت بکه هامصکاحبه اسکت. تمکام اسکتفاده

 مصکاحبه هکر گرفکت. زمکان انجکام محقکق شخص توسط

 تکا نظکری گیکرینمونکه .بکود دقیقکه 50 میانگین طور به

 مقصکود یافکت. ادامکه نظکری اشکباع بکه هامقوله رسیدن

 یکا داده جدیکد هکی  ککه زمکانی یعنکی نظکری اشکباع از

 لحکا  از نیایکد. مقولکه دسکت بکه مقولکه یکک به مرتبط

و  باشکد یافتکه پکرورش خکوبی بکه ابعکاد و هکاویژگکی

 مناسکبات و بگکذارد نمکایش بکه را آن هکایگونکاگونی

 ثابکت اعتبارشکان و مشکخص خکوبی بکه هامقولکه میکان

 از مصکاحبه ککربین(. سکؤاالت و )اسکتراوس باشکد شکده

 ای،هزمینک نظریکه ابعکاد براسکاس و بکوده پاسکخ بکاز نکوع

 را تمامی ابعاد و معیارهکای مکدیریت منکابع انسکانی سکبز

 شکوندگان زبکان مصکاحبه از تکا داد قکرار ککاوش مکورد

 از اجکازه کسکب بکا هامصکاحبه شکود. همکه روشن پدیده

 .شد پیاده سپس و ضبط شوندگان، مصاحبه

 تحلیکل روش از هکا،داده تحلیکل و تجزیکه منظکور بکه

اسکت.  شکده اسکتفاده د(خکر ها )تحلیلداده میکروسکوپی

 آن انجام که است هاداده سطر به سطر خرد، تحلیل تحلیل

 روابط ساختن مطرح و هامقوله تولید برای مطالعه آغاز در

 کربین(. سکپس و )استراوس .است ضروری با یکدیگر آنها

نظامکدار  طرح بر مبتنی و کدگذاری فرایند طریق از هاداده

 ایکن شکدند. در تحلیل بینکر و استراوس ایزمینه نظریه

مشخص  اولیه کدهای باز، کدگذاری انجام با ابتدا که روش

 طبقه هایشانشباهت اساس بر هامفهوم کد سپس گردید.

کدگکذاری  مرحلکه شکدند. در تبکدیل مقکوالت بکه و بندی

 بین محوری مقوله حول هامقوله نهادن هم کنار با محوری،
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شد. سکرانجام  ایجاد ندم نظام استنباطی هامقوله و مفاهیم

 مشخص مشترک هایحوزه گزینشی، کدگذاری مرحله در

-مصاحبه تمام از شده کشف هایمقوله سازی یکپارچه با و

شوندگان، در چهار بعد جذب و اسکتخدام سکبز، آمکوزش و 

توسعه سبز، ارزیابی عملکرد سکبز و جبکران خکدمات سکبز 

 13بندی شدند که در بعکد جکذب و اسکتخدام سکبز دسته

شکاخص،در بعکد  16در بعد آموزش و توسعه سبز  شاخص،

شاخص و در نهایت در بعد جبران  19ارزیابی عملکرد سبز 

 .گردید شناسایی شاخص 9 خدمات سبز

 مرحلکه نهکایی گزارش حاضر، تحقیق روایی سنجش برای

همراه  به آمده، دست به هایمقوله و تحلیل فرایند نخست

 نفر 3 برای مصاحبه متن و مصاحبه از مستخر  هایگزاره

در  آنهکا پیشکنهادهای و شکد ارسکال شکوندگانمصاحبه از

گردیکد. همچنکین بکه  اعمکال محکوری و بکاز کدگذاریهای

ها از مطالعکات و ها و روابط بین آنکدگذاری فرایند منظور

تحقیقات انجکام گرفتکه در زمینکه موضکوع مکورد مطالعکه، 

 راسکتای در گرگردیکد. پژوهشک استفاده مدل جهت تدوین

 دقت، با و صحیح هایتحقق مصاحبه و خود توانمندسازی

 و نمود آزمایشی صورت به مصاحبه دو انجام به اقدام ابتدا

 بکا سکپس و آمکده دسکتبکه نتکایج و اولیه تحلیل از پس

 سؤاالت در تغییرات تحقیق، سؤاالت و اهداف با آن مقایسه

 نتیجکه در ات شد ها دادهپرسش اولویت و نحوه همچنین و

 گردد. تحقیق ابزار دقت رفتن باال سبب

 

 باز گذاری کد -2

 این از و تحلیل خط به خط ی تحقیقهاداده مرحله این در

 کدگذاری. شدندداده  نشان مفاهیم قالب در هاداده طریق

 از استفاده با گرفت انجام صورت دو به مرحله این در

 هشگرطریق پژو از دیگری و شونده مصاحبه واژگان

 (4-7)جدول  هاداده در موجود مفاهیم برمبنای

 

 

 ها در بعد جذب و استخدام سبزمصاحبه کیفی هایداده باز کدگذاری. 4جدول 

 جذب و استخدام سبز

 مفاهیم کد مفاهیم کد

 7 سازمان به کار متقاضیان جذب در زیست محیطی توجه نقش 1
 دیریتم سیستم محیطی و استقرارتخصص و تعهد زیست

 محیطیزیست هایممیزی و محیطیزیست

2 
سنجش شخصیت سبز، نگرش سبز، مهارت سبز و رفتارهای سبز 

 در مصاحبه استخدامی
 های سبزفعالیت در عضویت برای استخدام عالقه متقاضیان 8

 سازمان در خالق افراد جذب و گزینی نخبه 9 های سبزفعالیت در عضویت برای استخدام عالقه متقاضیان 3

4 
اجتماعی، اقتصادی و  روندهای از متقاضیان اطالع میزان

 زیستیمحیط
 های اجتماعی در فرایند کارمندیابی و انتخابنقش شبکه 10

 تعیین شرح شغلی سبز 11 محیطی در مصاحبه استخدامیاستفاده از سئواالت زیست 5

 ذف کاغذ در آزمونهای استخدامی و احکام پرسنلیح 12 برگزاری آزمونهای استخدامی الکترونیک و غیر حضوری 6

 -  سبز شهروندی رفتار 13

 

 



  و همکاران حمید بهمنیاری                                                                                            1399 پاییز، 4، شماره 8/ دوره 406

smsj.sums.ac.ir 

 ها در بعد آموزش و توسعه سبزمصاحبه کیفی هایداده باز کدگذاری. 5جدول 

 بعد آموزش و توسعه سبز

 مفاهیم کد مفاهیم کد

 های مدیریت عملکردها و تیمارزیابیتلفیق آموزش در  9 سبز هایارزش و اهداف به کارکنان تعهد و آگاهی افزایش 1

2 
های آموزشی برای مدیران و کارکنان با برگزاری سمینارها و دوره

 موضوع مدیریت منابع انسانی سبز
 کارکنان برای شغلی پیشرفت هایفرصت سیستم وجود 10

 11 محیطیافزایش سطح سواد و تخصص زیست 3
به منظور کاهش  ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی

 محیطیآلودگی زیست

 

4 
 12 زیستکارکنان با موضوع حفی محیط به مطالعاتی اعطای فرصت

 مدیریت هایی برنامهزمینه در کارکنان آموزش ارتقای و رسانی اطالع

سبز همچون خاموش کردن کامپیوترها در اوقات غیر اداری و استفاده 

ستفاده از دو طرف کاغذ جهت بهینه در مصرف برق در اوقات اداری و ا

 پرینت

 پذیرهای انعطافحمایت از برنامه 13 برنامه ریزی آموزشی مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار 5

 14 سبز سازمانی جو ایجاد برای انسانی منابع تشویقی هایبرنامه 6
اعطای مرخصی به کارکنان جهت آموزش و توسعه توانمندیهای 

 سبز

 .کار نیروی سنی و جنسیتی ترکیب به توجه میزان 15 محیطیزیست مسائل در کارکنان آموزشی هاییازن تعیین و بررسی 7

 16 استراتژی سبز تدوین در کارکنان مشارکت 8
 و مربیگری هایمهارت( شخصی هایمهارت بهبود به توجه

 .(ارکنان... ک و رهبری

 

 

 عد ارزیابی عملکرد سبزها در بمصاحبه کیفی هایداده باز کدگذاری. 6جدول 

 بعد ارزیابی عملکرد سبز

 مفاهیم کد مفاهیم کد

 بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیک 11 .کارکنان عملکرد ارزیابی در سبز معیارهای از استفاده 1

 کارکنان برای ترفیعی و تشویقی هایبرنامه 12 وری سبز منابع انسانیبهره 2

3 
 سیستم با سازمان محیطیزیست هایگذاری هدف و اهداف ادغام

 عملکرد ارزیابی
13 

 پاسخگویی اصل کردن محیطی و رعایتهای زیستمسئولیت

 محیطیزیست

 تشویق مدیران به پاسخگویی 14 های عملی و قابل اجرامحیطی به طرحتبدیل اهداف زیست 4

5 
 کار و کسب هایمدل سمت به حرکت به سازمان توجه میزان

 سبز بر استراتژی مبتنی
15 

 اهداف به یابی دست برای هاتیم یا کارکنان ای بهدوره بازخورد ارائه

 محیطیزیست

 کاهش ضایعات و پسماندهای بیمارستانهای تابعه دانشگاه 16 بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیک 6

 های کارکنانالکترونیک پرونده بایگانی 17 در جامعه سبز سفیر یک نقش ایفای به کارکنان تشویق 7

8 
 کار و کسب هایمدل سمت به حرکت به سازمان توجه میزان

 سبز بر استراتژی مبتنی
 تعداد پیشنهادات سبز در نظام پیشنهادها 18

 درجه 360ارزیابی سبز  19 کارکنان شغلی عملکرد ارزیابی در سبز هایمعیار دادن قرار 9

   محیطیهای عملکرد زیستاستقرار گسترده استاندار 10
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 ها در بعد جبران خدمات سبزمصاحبه کیفی هایداده باز کدگذاری. 7جدول 

 بعد ارزیابی جبران خدمات سبز

 مفاهیم کد مفاهیم کد

 کارت هدیه سبز 5 تعادل کار و زندگی سبز به توجه میزان 1

 های مالیلتی سبزمعاف 6 محیطیزیست آورانه نو اقدامات و عملکرد برای پاداش تعریف 2

 های سبزوام 7 .رفاهی خدمات مدیریت در سبز معیارهای از استفاده 3

 مسافرت سبز 8 ای حرفه ایمنی و بهداشت و سالمت هایبرنامه به توجه میزان 4

   در  آیتم پاداش و مزایای سبز در فیش حقوقی کارکنان 9

 

 گذاری محوری کد -3

 ارتباط و مقایسه یکدیگر با شده ستخرا ا مرحله، مفاهیم این در

 یک در مشابه مفاهیم شد. سپس مشخص ها نیزاز آن یک هر

 و گسترده طبقات مرحله این در ترتیب گرفتند. بدین قرار طبقه

 (.8 )جدول گردید ترسیم آن خرده طبقات

 

 کد گذاری محوری. 8جدول 

 بعد جذب و استخدام سبز

 زیر معیار معیار اصلی

 هی سبز متقاضیان شغلیآگا

 محیطی در مصاحبه استخدامیاستفاده از سئواالت زیست

 سنجش شخصیت سبز، نگرش سبز، مهارت سبز و رفتارهای سبز در مصاحبه استخدامی

 محیطیزیست مسائلبه  نسبت دانشبا و آگاه افراد انتخاب 

 سازمان به کار متقاضیان جذب در زیست محیطی توجه نقش

 سازمان در خالق افراد جذب و گزینی نخبه

 کارمندیابی الکترونیک

 برگزاری آزمونهای استخدامی الکترونیک و غیر حضوری

 حذف کاغذ در آزمونهای استخدامی و احکام پرسنلی

 های اجتماعی در فرایند کارمندیابی و انتخابنقش شبکه

های سبز در فرایند معیار

 استخدام

 های سبزفعالیت در عضویت برای استخدام عالقه متقاضیان

 تعیین شرح شغلی سبز

 سبز شهروندی رفتار

 محیطیزیست هایممیزی و محیطیزیست مدیریت سیستم محیطی و استقرارتخصص و تعهد زیست

 زیستیاجتماعی، اقتصادی و محیط روندهای از متقاضیان اطالع میزان

 بعد آموزش و توسعه سبز

 زیر معیار معیار اصلی

فزایش آگاهی و توسعه ا

 ها سیزتوانمندی

 سبز هایارزش و اهداف به کارکنان تعهد و آگاهی افزایش

 محیطیافزایش سطح سواد و تخصص زیست

سبز همچون خاموش کردن کامپیوترها در اوقات غیر  مدیریت هایی برنامهزمینه در کارکنان آموزش ارتقای و رسانی اطالع

 مصرف برق در اوقات اداری و استفاده از دو طرف کاغذ جهت پرینت اداری و استفاده بهینه در

 استراتژی سبز تدوین در کارکنان مشارکت
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 مدیریت دانش سبز

 های آموزشی برای مدیران و کارکنان با موضوع مدیریت منابع انسانی سبزبرگزاری سمینارها و دوره

 برنامه ریزی آموزشی مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار

 زیستکارکنان با موضوع حفی محیط به مطالعاتی ی فرصتاعطا

 محیطیترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی به منظور کاهش آلودگی زیست

 پذیرهای انعطافحمایت از برنامه

 .)کارکنان.. و رهبری و مربیگری هایمهارت(شخصی هایمهارت بهبود به توجه

 محیطیزیست مسائل در رکنانکا آموزشی هاینیاز تعیین و بررسی

 برانگیختن کارکنان سبز

 اعطای مرخصی به کارکنان جهت آموزش و توسعه توانمندیهای سبز

 های مدیریت عملکردها و تیمتلفیق آموزش در ارزیابی

 سبز سازمانی جو ایجاد برای انسانی منابع تشویقی هایبرنامه

 .کار نیروی سنی و جنسیتی ترکیب به توجه میزان

 کارکنان برای شغلی پیشرفت هایفرصت سیستم وجود

 بعد ارزیابی عملکرد سبز

تعیین اهداف سبز برای همه 

 اعضا

 های عملی و قابل اجرامحیطی به طرحتبدیل اهداف زیست

 در جامعه سبز سفیر یک نقش ایفای به کارکنان تشویق

 محیطیاستقرار گسترده استاندارهای عملکرد زیست

 سبز بر استراتژی مبتنی کار و کسب هایمدل سمت به حرکت به سازمان توجه میزان

 هاشایستگی مدیریت و کارراهه به مناسب توجه

های عملکرد ایجاد شاخص

 سبز
 

 بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیک

 تعداد پیشنهادات سبز در نظام پیشنهادها

 درجه 360ارزیابی سبز 

 یمارستانهای تابعه دانشگاهکاهش ضایعات و پسماندهای ب

 های کارکنانبایگانی الکترونیک پرونده

 وری سبز منابع انسانیبهره

 مرتبط با مفاهیم توسعه پایدار سالیانه کارکنان آموزش ساعات متوسط

 محیطیزیست پاسخگویی اصل کردن محیطی و رعایتهای زیستمسئولیت

 عملکرد ارزیابی سیستم با نسازما محیطیزیست هایگذاری هدف و اهداف ادغام

 ارزیابی نتایج سبز کارکنان
 

 محیطیزیست اهداف به یابی دست برای هاتیم یا کارکنان ای بهدوره بازخورد ارائه

 .کارکنان عملکرد ارزیابی در سبز معیارهای از استفاده

 تشویق مدیران به پاسخگویی

 کارکنان برای ترفیعی و تشویقی هایبرنامه

 کارکنان شغلی عملکرد ارزیابی در سبز هایمعیار نداد قرار

 بعد جبران خدمات سبز

 زیر معیار معیار اصلی

 های مالی سبزپاداش

 در  آیتم پاداش و مزایای سبز در فیش حقوقی کارکنان

 محیطیزیست آورانه نو اقدامات و عملکرد برای پاداش تعریف

 کارت هدیه سبز

 های سبزوام

 الی سبزهای غیر مپاداش

 مسافرت سبز

 های مالیاتی سبزمعافیت

 رفاهی کارکنان خدمات در سبز معیارهای از استفاده

 تعادل کار و زندگی سبز به توجه میزان

 ای حرفه ایمنی و بهداشت و سالمت هایبرنامه به توجه میزان
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 گذاری انتخابی کد -4

 داستان اصلی سیر ها، خطگذاری کد از مرحله آخرین در

. که در شد مشخص هامقوله سایر با اصلی مقوله ارتباط و

قالب کدگذاری انتخابی نمودار نمایش داده شده است 

 (1)نمودار 

 

 بررسی نرمال بون متغیرها -5

ها و مشخص شدن استفاده از در ابتدا جهت بررسی فرضیه

ها، های پارامتریک و یا ناپارامتریک در آزمون فرضیهآزمون

هککا بککا اسککتفاده از دو شککاخص خطککای دهنرمککال بککودن دا

-مکی(. 9)جکدول  استاندارد ضریب چولگی و خطای اسکت

توان از خطای استاندارد ضریب چولگی و خطای استاندارد 

ضریب کشیدگی به عنوان آزمون نرمال بودن استفاده نمود 

+ باشکد نرمکال بکودن رد 2یا بزرگتر از  -2)اگر کوچکتر از 

 (.17شود( )می

0Hهای تحت بررسی دارای توزیع نرمال هستند.: داده 

1Hهای تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیستند.: داده 

 

 
 کد گذاری انتخابی. 1نمودار 
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 کجی و چولگی مربوط به سواالت متغیرها. 9جدول 

 کشیدگی چولگی کل
 

 خطای استاندارد مقدار کشیدگی خطای استاندارد مقدار چولگی تعداد

 جذب و استخدام سبز 143/0 -374/0 285/0 731/0 290

 آموزش و توسعه سبز 143/0 368/0 285/0 052/0 290

 ارزیابی عملکرد سبز 143/0 298/0 285/0 126/0 290

 جبران خدمات سبز 143/0 296/0 285/0 -0.106 290

 مسئولیت بشر دوستانه 143/0 -37/0 285/0 864/0 290

 سئولیت اخالقیم 143/0 842/0 285/0 -0.216 290

 مسئولیت قانونی 143/0 -0.439 285/0 057/0 290

 مسئولیت اقتصادی 143/0 560/0 285/0 358/0 290

 کل مشاهدات     290

 

دهد که خطای استاندارد ضکریب چکولگی و می نتایج نشان

انکد، لکذا توزیکع + قرار گرفتکه2و  -2ها بین کشیدگی داده

 نرمال است.

 

 (hemogenity)داده ها آزمون همگنی -6

به منظور بررسی همگنی داده ها از آزمون تکوالی اسکتفاده 

 شده است. 

0H =  داده ها به صورت تصادفی انتخاب شده انکد )همگکن

 اند(

H1 =  داده ها به صورت تصکادفی انتخکاب نشکده انکد )نکا

 . همگن اند(

در معیار پذیریش یا رد فرضیه اولیکه، مقکدار سکطح معنکی 

رد  0H باشد، فرضکیه  sig>aطرفه است پس اگرداری دو 

در مقابکل  0H باشکد، آنگکاه فکر   sig≤aنمی شود و اگر

آزمون همگنی داده ها  10جدول  .رد می شود 1H فرضیه

 را نشان می دهد.

براساس نتایج به دست آمده براساس آزمون تکوالی، سکطح 

 به 0.05معناداری این آزمون برای تمامی متغیرها باالتر از 

 دست آمده است، در نتیجه متغیرها همگن هستند.

 

   2Fشاخص اندازه اثر -7

دیگر شاخص برازش بخش ساختاری مدل است ،  اندازه اثر

و بکرای متغیرهکای مسکتقل برونکزا مصکداق دارد. شککاخص 

 معرفکی شکده اسکت و در جکاکوب ککوهن اندازه اثر توسط

 

 

 . آزمون همگنی داده ها10جدول 

 Zآماره  مقدار تست مولفه ها
موارد باالتر از مقدار 

 تست

موارد باالتر از 

 مقدار تست
 سطح معناداری

 301/0 201 89 957/0 4 جذب و استخدام سبز

 877/0 211 79 155/0 4 توسعه سبز آموزش و

 723/0 218 72 355/0 4 ارزیابی عملکرد سبز

 317/0 221 69 001/1 4 جبران خدمات سبز

 417/0 216 74 811/0 4 مسئولیت بشر دوستانه

 151/0 201 89 435/1 4 مسئولیت اخالقی

 903/0 192 98 599/1 4 مسئولیت قانونی

 729/0 162 74 346/0 4 مسئولیت اقتصادی

https://parsmodir.com/db/research/effect-size.php
https://parsmodir.com/halloffame/jacob-cohen.php
https://parsmodir.com/halloffame/jacob-cohen.php
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نیز به آن پرداخته شده است.  محاسبه شاخص کوهن بحث

برای یک متغیر مستقل، میزان تغییرات در  2F شاخص

برآورد متغیر وابسته را زمانی که اثر آن متغیر حذف شود 

میزان این ( 1988را نشان می دهد. براساس نظر کوهن )

 35/0متوسط( و ) 15/0ضعیف( ) 02/0شاخص به ترتیب 

باشد. برای محاسبه اندازه اثر از میزان ضریب قوی( می)

 تعیین استفاده می شود

. 

f2=(R2
included – R

2
excluded) / (1 – R2

included) 

 

براساس رابطه فوق کافی است یک بار ضریب تعیین با در 

تقل موردنظر محاسبه شود و نظر گرفتن تاثیر متغیر مس

سپس با حذف این تاثیر محاسبه شود. سپس مقدار 

 محاسبه شده براساس مقادیر پیشنهادی کوهن تفسیر شود

 (.11)جدول 

 

 2F. شاخص 11جدول 

 2F متغیرها

 410/0 مسئولیت اقتصادی

 388/0 مسئولیت قانونی

 539/0 مسئولیت اخالقی

 486/0 مسئولیت بشر دوستانه

 395/0 لیت اجتماعیمسئو

 

( برای بررسی VIFشاخص عامل تورم واریانس ) -8

 خطیهم

خطکی، شکاخص عامکل تکورم  جهت تشکخیص وجکود هکم

گیکرد. اگکر شکاخص ( مورد استفاده قرار میVIFواریانس )

VIF  باشد احتماال با متغیرهای  5متغیر مستقلی بیشتر از

بیشتر  خطی دارد. در این صورت باید مورد بررسیدیگر هم

خطککی بککین قککرار گیککرد. در غیککر ایککن صککورت مشکککل هم

 متغیرهای مستقل وجود ندارد

متغیرهای تحقیق به شرح جدول ( VIFخطی )آزمون هم

 باشد:زیر می 12

 

 خطی. آزمون هم12جدول 

 مدل  متغیر

 42/1 جذب و استخدام سبز

 22/1 آموزش و توسعه سبز

 68/1 ارزیابی عملکرد سبز

 36/1 ت سبزجبران خدما

 18/1 مسئولیت بشر دوستانه

 23/1 مسئولیت اخالقی

 92/1 مسئولیت قانونی

 87/1 مسئولیت اقتصادی

 

ی احتمال همبستگی داخلی دهندهمقادیر هم خطی نشان

نشان  5مقادیر همخطی با بیشتر از  باشد.بین متغیرها می

دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل است و 

بیانگر مشکل جدی در استفاده از  10بیش از مقادیر 

باشد. از طرفی تمامی رگرسیون در وضعیت موجود می

-باشند که نشانمی 5های وضعیت کوچکتر از شاخص

 خطی بین متغیرهای مستقل است.وجود همی عدم دهنده

 

 ای(تک نمونه tآزمون میانگین یک جامعه ) -9

-به محقق کمک میصفر  در رد و عدم رد فرضیه tآزمون 

کند. در این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین 

 آماره. گیردمی قرار بررسی مورد αجامعه در سطح خطای 

t  در این آزمون دارای درجه آزادیn-1  بوده و به کمک

 شود.رابطه زیر محاسبه می

بوده  ر خطای معیا میانگین نمونه،  در این رابطه 

 شود.محاسبه می = که به صورت 

 

t =  

 

 باشد:های این آزمون به صورت زیر میفرضیه

 

3 

3 

https://parsmodir.com/db/research/cohenr.php
https://parsmodir.com/db/research/cohenr.php
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دهد که بعد بشر دوستانه با نتایج آمار توصیفی نشان می

کمترین 885/1با  بیشترین میانگین و بعد اقتصادی 962/3

میانگین را در میان متغیرها دارد. از لحا  پراکندگی نیز 

 دارای کمترین انحراف معیار است025/0بعد اخالقی با 

 .(13)جدول 

آزمون تی برای متغیرهای پژوهش را نشان می  14جدول 

 دهد.

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 13 لجدو

  میانگین طای استانداردخ انحراف معیار میانگین هاتعداد داده

 آگاهی سبز متقاضیان شغلی 0450/0 766/0 074/3 290

 کارمندیابی الکترونیک 0439/0 747/0 970/2 290

 معیارهای سبز 0495/0 843/0 087/3 290

 افزایش آگاهی و توانمندی سبز /0466 793/0 339/2 290

 مدیریت دانش سبز 0452/0 770/0 294/2 290

 برانگیختن کارکنان سبز 0408/0 696/0 206/2 290

 تعیین اهداف سبز برای همه اعضا 0326/0 555/0 062/2 290

 ایجاد شاخص های عملکرد سبز 0353/0 602/0 075/2 290

 ارزیابی نتایج سبز 0344/0 586/0 420/2 290

 پاداش مالی سبز 0524/0 892/0 525/2 290

 ی سبزپاداش غیر مال 0489/0 833/0 677/2 290

 بشر دوستانه مسئولیت 0643/0 0330/0 962/3 290

 مسئولیت اخالقی 0258/0 095/1 500/2 290

 مسئولیت قانونی 0340/0 439/0 245/3 290

 مسئولیت اقتصادی 766/0 580/0 885/1 290

 

 برای متغیرهای پژوهش tآزمون . 14 جدول

 آزمون میانگین یک جامعه

 3ارزش مورد آزمون = 

میانگین  برای تفاوت %95ه اطمینان فاصل

 اختالفات

Sig. 

(2-tailed) 
 متغیر t درجه آزادی

 حد باال حد پایین

958/2 135/3 047/3 001/0>p 99 675/67 آگاهی سبز متقاضیان شغلی 

883/2 056/3 970/2 001/0>p 99 657/67 کارمندیابی الترونیک 

990/2 158/3 087/3 001/0>p 99 368/62 عیارهای سبزم 

247/2 431/2 339/2 001/0>p 99 729/50 افزایش آگاهی و توانمندی سبز 

205/2 383/2 294/2 001/0>p 99 974/53 مدیریت دانش سبز 

125/2 286/2 206/2 001/0>p 99 254/70 برانگیختن کارکنان سبز 

997/1 126/2 062/2 001/0>p 99 241/63 تعیین اهداف سبز برای همه اعضا 

005/2 145/2 075/2 001/0>p 99 672/58 ایجاد شاخص های عملکرد سبز 

352/2 487/2 420/2 001/0>p 99 254/70 ارزیابی نتایج سبز 

422/2 628/2 525/2 001/0>p 99 172/48 پاداش مالی سبز 

581/2 774/2 667/2 001/0>p 99 705/54 پاداش غیر مالی سبز 

897/3 027/4 962/3 001/0>p 99 930/119 بشر دوستانه مسئولیت 

373/2 627/2 500/2 001/0>p 99 857/38  اخالقیمسئولیت 

194/2 296/3 245/3 0001/0>p 99 780/125  قانونیمسئولیت 

818/1 952/1 885/1 001/0>p 99 330/55  اقتصادیمسئولیت 
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برای تمامی متغیر کمتر  sigمقدار  14با توجه به جدول 

فر  صفر یعنی برابری میانگین پاسخ  است، لذا 5/0از 

-)میانگین طیف لیکرت( رد می 3دهندگان با عدد پاسخ

تمام متغیرها حد پایین و باال  شود. و با توجه به اینکه برای

-دهندگان بیش از میانگین جواب دادهمثبت هستند، پاسخ

ها موافقم، اند. به عبارت دیگر برای این متغیر بیشتر پاسخ

 بوده است.  مخالف نه –فقم و نه موافق کاماًل موا

برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه و همچنین میزان 

شدّت رابطه بین دو متغیر کمی، از آزمون ضریب 

تا  -1شود. این ضریب بین همبستگی پیرسون استفاده می

باشد، که عالمت منفی آن نشانگر همبستگی در می 1

نده ارتباط دهجهت عکس و عالمت مثبت آن نشان

دو متغیر است. هرچه، قدر مطلق ضریب  مستقیم

نزدیک باشد شّدت همبستگی بیشتر بوده  1همبستگی به 

و هر اندازه قدر مطلق آن به صفر نزدیک باشد بیانگر 

ضعیف بودن همبستگی است. همزمان با تعیین میزان 

شود. یعنی دو همبستگی، معنی دار بودن آن نیز آزمون می

نی بر صفر بودن همبستگی در جامعه در مب 0Hفر : 

مبنی بر غیر صفر بودن ضریب همبستگی  1Hبرابر فر  

 :گیردمی قرار آزمون مورد αدر جامعه؛ در خطای 

 

: ρ = 00H 

: ρ ≠ 01H 

برای آزمون همبستگی از « مقدار -ρ »چنانچه مؤلفه 

شود و اگر از رد می 0Hسطح آزمون کمتر باشد، فر  

 0Hگاه دلیلی بر رد فر  تر باشد، آنسطح آزمون بیش

 وجود ندارد. 

برای آزمون مدل ساختاری بین متغیرها، ابتدا ماتریس  

همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شده است. با 

ها از همبستگی پیرسون برای توجه به نرمال بودن داده

بررسی رابطه میان متغیرها استفاده گردید. همان طورکه 

شود، ضرایب همبستگی بین می مشاهده 15 در جدول

 باشند. دار میمتغیرهای پژوهش معنی

 

 HTMT شاخص -10

-های اندازهروایی واگرا یکی از معیار بررسی برازش مدل

 دهد:گیری است که دو موضوع را پوشش می

های یک سازه الف( مقایسه میزان همبستگی بین شاخص 

های ها با سازهبا آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص

 دیگر،

هایش ب( مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص 

 هنسلر وها. در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه

 

 

 همبستگی متغیرهای تحقیق. 15جدول 

 جبران خدمات سبز ارزیابی عملکرد سبز آموزش و توسعه سبز جذب و استخدام سبز نام متغیر ردیف

    00/1 سبزجذب و استخدام  1

   00/1 16/0 آموزش و توسعه سبز 2

  00/1 - 060/0 ارزیابی عملکرد سبز 3

 00/1 - - 64/0 جبران خدمات سبز 4

 اقتصادیمسئولیت  قانونیمسئولیت  اخالقی مسئولیت مسئولیت بشر دوستانه نام متغیر ردیف

    342/0 بشر دوستانه مسئولیت 1

   00/1 -095/0 اخالقیمسئولیت  2

  00/1 - 222/0 قانونیمسئولیت  3

 00/1 - - -052/0 اقتصادیمسئولیت  4
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 شاخص جدیدی به نام( 2015همکاران )

Heterotrait-Monotrait Ratio  یا HTMT  برای

 HTMT اند. شاخصارائه کرده روایی واگرا ارزیابی

رکر گزارش شده است. حد مجاز ال-جایگزین روش فورنل

باشد. اگر مقادیر می 9/0تا  85/0میزان  HTMT معیار

 باشد روایی واگرا قابل قبول است 9/0این معیار کمتر از 

 (.16)جدول 

 

 شاخص افزونگی یا ارتباط پیش بین -11

کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی محاسبه می 

اری در پیش شود. هدف این شاخص توانایی مدل ساخت

بینی کردن به روش چشم پوشی است. معروف ترین و 

شناخته شده ترین معیار اندازه گیری این توانایی شاخص 

Q2  استون گاینر است. براساس این معیار، مدل باید

نشانگرهای متغیرهای مکنون درون زای انعکاسی را پیش 

باالی صفر نشان می دهند که  Q2بینی کند. مقادیر 

شاهده شده خوب بازسازی شده اند و مدل توانایی مقادیر م

 (. 17پیش بینی دارد )جدول 

 

 بحث 

منابع و مطالعات موجود در خصوص مدیریت زیست محیطی 

ها، خود علت اصلی کنند که، چون سازماناغلب استدالل می

مسائل زیست محیطی هستند، باید نقش بیشتری نیز در حل 

نمایند . در نتیجه، در مسائل مدیریت زیست محیطی ایفا 

حال حاضر طیف وسیعی از اقدامات زیست محیطی وجود 

ها و مدیران به منظور حل مسائل دارند که توسط سازمان

 (.8) اندمدیریت زیست محیطی اجرا شده

مدل مدیریت منابع  این تحقیق با هدف طراحی و تبیین

انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در راستای 

 ئه یک چهارچوب ائولیت اجتماعی انجام شد تا بتواند با ارمس

 

 

 گراوا ییسنجش روا یبرا HTMT شاخص. 16جدول 
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 جذب و استخدام سبز
 

         

874/0 آموزش و توسعه سبز  
 

        

859/0 ارزیابی عملکرد سبز  890/0  
 

       

890/0 جبران خدمات سبز  865/0  892/0         

876/0 مدیریت منابع انسانی سبز  868/0  865/0  864/0        

891/0 مسئولیت بشر دوستانه  876/0  890/0  869/0  893/0       

894/0 مسئولیت اخالقی  877/0  865/0  875/0  549/0  863/0      

853/0 مسئولیت قانونی  857/0  862/0  871/0  876/0  899/0  879/0     

876/0 مسئولیت اقتصادی  876/0  883/0  892/0  853/0  892/0  892/0  884/0    

890/0 مستولیت اجتماعی شرکت  877/0  873/0  860/0  728/0  875/0  888/0  862/0  866/0   

 

http://www.spss-pls.com/
http://www.spss-pls.com/
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 Q2. جدول مقادیر 17جدول 

 Q2 متغیرها

 157/0 جذب و استخدام سبز

 262/0 آموزش و توسعه سبز

 516/0 ارزیابی عملکرد سبز

 344/0 جبران خدمات سبز

 274/0 مدیریت منابع انسانی سبز

 208/0 مسئولیت اقتصادی

 419/0 مسئولیت قانونی

 362/0 قیمسئولیت اخال

 527/0 مسئولیت بشر دوستانه

 199/0 مسئولیت اجتماعی

 

مشخص به نقش مدیریت منابع انسانی در انجام 

محیطی سازمان کمک نماید. در این های زیستمسئولیت

 سبز با در نظر گرفتن انسانیپژوهش تاثیر مدیریت منابع 

چهار بعد جذب و استخدام سبز، آموزش و توسعه سبز، 

ی عملکرد سبز و جبران خدمت سبز مورد ارزیابی قرار ارزیاب

گرفت و این تاثیر در ارتباط با مسولیت اجتماعی با ابعاد 

مسئولیت اقتصادی، اخالقی، قانونی و بشردوستانه مورد 

نفر  291واکاوی قرار گرفت. پژوهش حاضر با بررسی بر روی 

از کارکنان شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی 

نفر از  13راز از طریق پرسشنامه و همچنین مصاحبه با شی

های جمع آوری از طریق متخصصان صورت گرفت که داده

مورد بررسی  plsمدل معادالت ساختاری و از طریق نرم افزار 

قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله از پژوهش حاضر، بین 

مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی در این 

 نشگاه رابطه معناداری وجود دارد.دا

ها در هکر تکرین سکازمانهکا از مهکمبدیهی اسکت دانشکگاه

ترین هکدف آنهکا، ارائکه شوند که مهمکشوری محسوب می

خککدمات مناسککب و باکیفیککت در راسککتای تربیککت افککراد 

ها به طور مداوم در باشد. از طرفی آن متخصص و ماهر می

و مراکز آموزش عکالی قکرار ها عرصه رقابت با سایر دانشگاه

دارند و این امر نیز بر لزوم افکزایش کیفیکت ارائکه خکدمات 

 انسانی، منابع سرمایه نظریۀ طبق ازآنجاکه ها می افزاید.آن

 سکازمان تلقکی ترین منکابعباارزش ترین وانسانی، بااهمیت

 ایکن بکه بیشکتری توجکه ککه است شود، بنابراین، الزممی

 (.12) شود ازمانس در بی بدیل سرمایۀ

 مکدیریت تکرین عوامکلمهم از انسکانی رو، منکابع ازایکن

های راهبکردی، گیریتصمیم در باید و است محیطیزیست

 ککه ککرد بیکان تکوانمی راستا دراین .شود داده مشارکت

 اجتماعی نظام ثبات و به رفتار دادن سازمانی، شکل هویت

 محیطیسکتزی استانداردهای در مؤثر عوامل بر هاسازمان

است، در بعد جذب و استخدام سکبز در نظکر گکرفتن  مؤثر

رسککد: اولککین گککام روش چنککد گککام ضککروری بککه نظککر می

دهد بهتکر های پژوهش نشان میکارمندیابی است که یافته

که ایکن موضکوع در  است به صورت الکترونیکی انجام شود

پیشککنهاد (. 14)شککود ( نیککز دیککده می2017پککژوهش رن )

شگاه علوم پزشکی با الکترونیکی ککردن فراینکد شود دانمی

جذب کارکنان حکداکثر تکالش خکود را در اجکرای وظیفکه 

های مهم در جذب و استخدام سبز بردارد. یکی دیگر از گام

حوزه جذب و استخدام سکبز روش برگکزاری آزمکون اولیکه 

های ورودی به دانشگاه علوم پزشککی استخدامی و مصاحبه

هکای نشکان داد بهتکر اسکت آزمون شیراز است ککه نتکایج

همچنکین ) استخدامی به صورت الکترونیک برگکزار شکود. 

نتایج تحقیق نشان داد که به منظور سنجش میزان آگاهی 

محیطی در مصکاحبه داوطلبین استخدام از سئواالت زیست

 استخدامی استفاده شود. این یافته پژوهش با تحقیق احمد

(Ahmed) (2015همخوانی دارد ) (15.) 

در بعد آموزش و توسعه سبز نیز چند گام باید مورد توجکه 

نتایج تحقیق نشکان داد مکدیران دانشکگاه علکوم  قرار گیرد:

بارویکرد مدیریت دانکش سکبز، مکی بایسکت  پزشکی شیراز

آموزشکی مکرتبط بکا  هکایسمینارها و دوره ضمن برگزاری

 طکرز ضکمن تغییکر در موضوع مدیریت منابع انسانی سبز

خود، حداکثر تالش  کارکنان و مدیران نگرش نحوۀ و تفکر

 یک موفق اجرای جهت سازمانی فرهنگ یک ترویج را برای

 آموزشکهای معطکوف دارنکد. محیطیزیسکت نظام مدیریت

 داشته خوبی کیفی و کّمی سطح چنان باید محیطیزیست



  و همکاران حمید بهمنیاری                                                                                            1399 پاییز، 4، شماره 8/ دوره 416

smsj.sums.ac.ir 

 شکرایط از را الزم کارکنکان، شکناخت از یک هر که باشند

 بکا و آورد دسکت بکه محیطیزیسکت و اجتماعی، فرهنگی

 هنگکام را محیطیزیست خود، مالحظات وظایف از آگاهی

 . نماید کاررعایت

 از منابع، یکی تخصیص و تشکیالتی دیگر، ساختار ازسوی

 این .است زیستمحیط حفی مدیریتی نظام کلیدی عناصر

 مراحل اولین از که است اهمیت حائز جهت ازاین موضوع

 و هاوظایف، اختیارات، مسکئولیت باید انیمید هایفعالیت

 و دقکت به محیطیزیست مدیریت در تشکیالتی ارتباطات

 بکا مکدیریت این .شوند مشخص و تعریف مستند شکل به

 در شکاغل کارکنکان تمکام هایمسکئولیت و وظایف تعیین

 بکر نظارت و عملیات مختلف سطوح در زیستمحیط قبال

این بخش  .دهدمی افزایش ار وریبهره آنها، میزان عملکرد

( 2011)( Jabburجکابور )های از نتایج تحقیکق بکا یافتکه

 (.13) همخوانی دارد

در بعد ارزیابی عملکرد سکبز بکا توجکه بکه نتکایج تحقیکق، 

های مسککئولین دانشککگاه مککی بایسککت بککا ایجککاد شککاخص

عملکردی سبز، نظیر بکارگیری سیسکتم ارزیکابی عملککرد 

بز منابع انسانی، ککاهش ضکایعات و وری سالکترونیک، بهره

پسماندهای بیمارستانهای تابعه دانشگاه نسبت بکه ارزیکابی 

عملکرد سبز کارکنان همت نمایند. همچنین مکدیران ایکن 

های تشکویقی و ترفیعکی، توانند بکا ارئکه برنامکهدانشگاه می

استفاده از معیارهای سبز در ارزشکیابی سکالیانه کارکنکان، 

ای به کارکنان یا تیمها برای دستیابی به رهارائه بازخورد دو

ابی سبز کارکنان اقکدام یمحیطی نسبت به ارزاهداف زیست

 (Loydد )این بخش از نتایج حاصله با پژوهش لوی. نمایند

 ( همخوانی دارد.2016)

 های پژوهش در بعد جبران خدمت سکبزبا توجه به یافته 

یص مککدیران ایککن دانشککگاه مککی بایسککت نسککبت بککه تخصکک

پاداشهای مالی و غیر مالی برای تکرویج فرهنکگ سکازمانی 

سبز در حیطه مدیریت منابع انسکانی سکبز اقکدام نماینکد. 

مواردی نظیر دادن کارت هدیه سبز، در  آیتم پاداش سبز 

در فیش حقوقی کارکنان، مسافرت سبز، توجکه بکه تعکادل 

باشکد. ایکن بخکش از کار وزندگی سکبز از دیگکر مکوراد می

( 2013) (Renwiek) های پژوهش با تحقیق رنویکهیافت

 (.3) همخوانی دارد

 که ییهاسازمان که گفت توانپژوهش، می نتایج به باتوجه

 و کارآمکدتر انسکانی منکابع مکدیریت کارکردهکای ازلحا 

 اتخکاذ و سکازیپیاده هکا درهسکتند، توانکایی آن مکؤثرتر

 .بکود خواهکد بیشکتر محیطیزیسکت مکدیریت هکاینظام

 حوزه این به مند عالقه محققین و پژوهشگران بنابراین، به

 مطالعکه بیشکتر مفکاهیم ایکن دربکارۀ که شودمی پیشنهاد

 منکابع مکدیریت لحکا  از را هاسکازمان آمکادگی و نمکوده

 ارزیابی و بررسی محیطیزیست مدیریت اتخاذ برای انسانی

نتکایج ایکن بخکش از پکژوهش بکا نتکایج حاصکل از  .نمایند

 ک( و بامبیککا2013(، جککابور )2013) وهش رنویکککپککژ

(BambiAK) (2018 .همسویی دارد ) 

در بعد جذب و استخدام سکبز در نظکر گکرفتن چنکد گکام 

ضروری به نظر می رسد : اولین گام روش کارمندیابی است 

که یافته های پژوهش نشان می دهد بهتر است به صکورت 

ن وهش رککه ایکن موضکوع در پکژ الکترونیکی انجکام شکود

(Ren )( نیز دیده می شود .2017اران )و همک 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ککه بکه منظکور سکنجش 

میککزان آگککاهی داوطلبککین اسککتخدام از سککئواالت زیسککت 

محیطی در مصاحبه استخدامی استفاده شکود . ایکن یافتکه 

 (.15)( همخوانی دارد  2015پژوهش با تحقیق احمد )

 

 نتیجه گیری 

دهد که بین مدیریت منابع انسانی سکبز یق نشان مینتایج تحق

و مسئولیت اجتماعی در دانشگاه علوم پزشککی شکیراز رابطکه 

مکدیران پیشکنهاد مکی شکود  ..مثبت و معنکاداری وجکود دارد

بکارویکرد مکدیریت دانکش سکبز،  دانشگاه علوم پزشکی شکیراز

آموزشکی مکرتبط بکا  هکایسکمینارها و دوره ضکمن برگکزاری

 تفکر و طرز ضمن تغییر در ریت منابع انسانی سبزموضوع مدی

 خود، حکداکثر تکالش را بکرای کارکنان و مدیران نگرش نحوۀ

نظکام یکک موفکق اجکرای جهکت سازمانی فرهنگ یک ترویج
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پیشکنهاد مکی شکود  معطکوف دارنکد. محیطیزیست مدیریت 

ایجککاد شککورای راهبککردی مککدیران ایککن دانشککگاه نسککبت بککه 

اقککدام نماینککد. نسککبت بککه برگککزاری  محیطی دانشککگاهزیسککت

و  اقدام نمکوده آزمونهای استخدامی الکترونیک و غیر حضوری

 بر ساخت محیط بدون کاغذ با افکزایش اسکتفاده از نکرم افکزار

محیطی در مصککاحبه از سککئواالت زیسککتتاکیککد نماینککد . 

، کارکنکان عملککرد ارزیکابی در سکبز معیارهکای از، استخدامی

یتم پاداش و مزایای سکبز در فکیش حقکوقی آ استفاده نمایند .

 و رسکانی اطکالع در  کنند . از روش هایی همچکون کارکنان

سکبز  مکدیریت هایی برنامهزمینه در کارکنان آموزش ارتقای

کردن کامپیوترهکا در اوقکات غیکر اداری و  همچون خاموش

استفاده بهینه در مصرف برق در اوقات اداری و اسکتفاده از 

استفاده نماینکد . همچنکین از  جهت پرینت دو طرف کاغذ

اندازی سیستم بایگکانی الکترونیکک راه روش هایی همچون

های آموزشی با موضکوع برگزاری دوره ،های کارکنانپرونده

و ،جهکت کارکنکان و مکدیرانمدیریت منکابع انسکانی سکبز 

  اقدام کنند . بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیک

 

  تقدیر و تشکر

رساله دکتکرا حمیکد بهمنیکاری اخکذ شکده  مقاله حاضر از

است. بدینوسیله پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خکود را 

عزیکزی ککه بکا صکبر و بردبکاری در ایکن از آزمودنی هکای 

 .نمایند اعالم میمطالعه شرکت نمودند، 

 

 تضاد منافع

 .این مطالعه هی  گونه تعار  منافع ندارد
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