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Currently, one of the most important aspects of organizational capital and productive manage-
ment is benefiting from the human resources. As the environmental issues emerge, organiza-
tions need to think of the related measures in relation to sustainable development to activate the 
green human resource management. Therefore, considering the general policies of administra-
tive system, organizations have to follow up a general approach with respect to human resource 
management and environment management. In this regard, green human resource management 
is one of the key aspects of sustainable development and green management. The aim of this 
research is to identify the main issues of green human resource management and its conse-
quences in organizations. The research method was qualitative, focusing on the previous studies 
and conducting interview with experts, managers, deputies, and staffs of academic centers in 
different parts of Tehran, as well as the environment organization and their human resource 
advisors who were active in green issues. A purposeful sampling was also employed, which 
handed in 19 participants. The findings revealed the main aspects and consequences of green 
human resource management. 
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نوعمقاله:علمیـترویجی

امــروزه بهره گیــری از منابــع انســانی در مقــام مهم تریــن ســرمایۀ ســازمانی و مدیریــت بهینــۀ 
ــات  ــه اقدام ــد ب ــازمان ها بای ــت محیطی، س ــائل زیس ــش مس ــل افزای ــت. به دلی ــروری اس آن ض
مرتبــط بــا توســعۀ پایــدار نظیــر به کارگیــری شــیوه های مدیریــت منابــع انســانی ســبز بیشــتر 
ــد درخصــوص  ــی نظــام اداری، ســازمان ها بای ــذا در راســتای سیاســت های کل ــد. ل توجــه کنن
ــو  ــردی و همس ــردی راهب ــت رویک ــت محیط زیس ــانی و مدیری ــع انس ــت مناب ــات مدیری اقدام
داشــته باشــند. در ایــن بــاره، مدیریــت منابــع انســانی ســبز یــک رکــن مهــم در توســعۀ پایــدار 
ــع  ــن پژوهــش شناســایی عوامــل محــوری مدیریــت مناب و مدیریــت ســبز اســت. هــدف از ای
انســانی ســبز و پیامدهــای آن در ســازمان ها بــوده اســت. روش پژوهــش کیفــی و مبتنــی بــر 
ــران،  ــامل مدی ــران ش ــا صاحب نظ ــق ب ــۀ عمی ــین و مصاحب ــات پیش ــد تحقیق ــرور نظام من م
معاونــان و کارشناســان بخش هایــی از دانشــگاه ها در ســطح شــهر تهــران و ســازمان حفاظــت 
از محیط زیســت و مشــاوران منابــع انســانی بــود کــه در زمینــۀ امــور ســبز فعالیــت داشــته اند. 
ــن  ــر تعیی ــوزده نف ــه ن ــداد نمون ــد و تع ــام ش ــد انج ــتفاده از روش هدفمن ــا اس ــری ب نمونه گی
گردیــد. طبــق یافته هــای پژوهــش، عوامــل محــوری و پیامدهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز 
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1. مقدمه   
ــا توجــه بــه مشــکالت جــدی زیســت محیطی، ماننــد آلودگــی و کاهــش منابــع و افزایــش گازهــای  ب
 Taoketao,( آالینــده، ســازمان ها بایــد مــدل تجــاری ســنتی خــود را بــه مدلــی پایــدار تغییــر دهنــد
Feng, Song & Nie, 2018(. در مطالعــات اخیــر، بــه تأثیــر عامــل انســانی در توســعۀ پایــدار و حفــظ 
منابــع توجــه شــده اســت )Chams & García-Blandón, 2019(. بــا تمرکــز فزاینــده بــر مســئولیت و 
ســرمایۀ اجتماعــی و عملکــرد پایــدار، ســازمان ها اهــداف دیگــری غیــر از ســود مالــی، ماننــد تعهــد بــه 
ــر همیــن اســاس، ســازمان ها  ــد )Rubel, Rimi, Yusliza & Kee, 2018(. ب نتایــج زیســت محیطی، دارن
ــش  ــبب افزای ــت س ــا محیط زیس ــازگار ب ــان س ــاي کارکن ــق رفتاره ــتفاده از خل ــا اس ــد ب در تالش ان
ــع  ــت مناب ــن مدیری ــت یافت ــا اهمی ــوند )Tahir, Athar & Afzal, 2020(. ب ــت محیطی ش ــي زیس آگاه
ــت  ــازمان ها، مدیری ــن مســائل زیســت محیطی در س ــرار گرفت ــز توجــه ق ــع آن در مرک انســانی و به تب
ــا  ــار ســازگار ب ــدار و رفت ــت زیســت محیطی، توســعۀ پای ــع انســانی ســبز نقــش مهمــی در مدیری مناب
محیط زیســت ایفــا می کنــد )Jabbour, Santos & Nagano, 2010(. بــرای مثــال بررســی ها نشــان داده 
اســت مدیریــت منابــع انســانی ســبز چگونــه از طریــق فرهنــگ ملــی، تضادهــا و نظریــات ســهام داران بــا 
دیــدگاه ســبز در اســتخدام، رقابــت و مشــارکت کارکنــان، همــراه بــا نتایــج عملکــرد مالــی و محیطــی، 
ــا  ــود )Renwick, Jabbour, Muller-Camen, Redman & Wilkinson, 2016( ی ــع می ش ــودمند واق س
ــع انســانی و  ــت مناب ــه رابطــۀ کارکردهــای مدیری اینکــه تعهــد زیســت محیطی نیــروی انســانی چگون
عملکــرد ســبز را تعدیــل می کنــد )Iftikhar, Zaman, Rehmani, Ghias & Islam, 2021(. بــه همیــن 
دلیــل منابــع انســانی ســبز تالشــی بــرای رفــع نیازهاســت؛ به طــوری کــه بیــن رشــد ســازمانی بــرای 
تولیــد ثــروت و حفاظــت از محیط زیســت طبیعــی تعــادل برقــرار شــود تــا ســاخت آینــده ای موفــق و 

       .)Daily & Hung, 2001( پایــدار ممکــن باشــد

ــر ســازمان به شــمار  ــت در ه ــی مدیری ــع انســانی از مســئولیت های اصل ــت مناب ــه مدیری از آنجــا ک
ــد، مدیریــت  ــن مســئولیت برخوردارن ــران ســطوح متعــدد ســازمان به نوعــی از ای ــد و همــۀ مدی می  آی
ــه اهــداف ســازمانی  ــرای دســتیابی ب ــرداری از ســرمایه های انســانی شــرکت ب ــع انســانی را بهره ب مناب
ــی،  ــدارهای محیط ــارۀ هش ــا درب ــش نگرانی ه ــر افزای ــوی دیگ ــیدجوادین، 1387(. از س ــد )س می دانن
ــبز  ــت س ــت محیطی و مدیری ــت زیس ــرای مدیری ــی ب ــی راهکارهای ــت در پ ــته اس ــازمان ها را واداش س
باشــند. مدیریــت منابــع انســانی ســبز عبــارت اســت از: اســتفاده از سیاســت های منابــع انســانی بــرای 
اســتفادۀ پایــدار از منابــع ســازمان اســت. لــذا مدیریــت منابــع انســانی ســبز مســئول ایجــاد محیــط 
 Ahmad,( ــد ــت محیطی را درک کنن ــائل زیس ــت مس ــان اهمی ــه در آن، کارکن ــبزی اســت ک کاری س

    .)Renwick et al., 2012( ــوند ــازمان ها ش ــی س ــت اجتماع ــعۀ هوی ــث توس 2015( و باع

به کارگیــری مدیریــت منابــع انســانی ســبز از طریــق انتخــاب و اســتخدام کارکنــان ســبز )افزایــش 
ــوزش  ــت(، آم ــی محیط زیس ــان حام ــذب کارکن ــوری و ج ــۀ حض ــای مصاحب ــازی به ج ــری مج غربالگ
ــی عملکــرد براســاس اســتانداردهای  ــی عملکــرد ســبز )آمــوزش رعایــت اصــول ســبز و ارزیاب و ارزیاب
ســبز(، مشــارکت و جبــران خدمــات ســبز )مشــارکت افــراد در برنامه هــا و تصمیمــات ســبز کــه باعــث 
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افزایــش تعهــد و مســئولیت پذیری آن هــا می شــود و اعطــای پــاداش متناســب بــا عملکــرد ســبز کــه 
ــد  ــار بیشــتری دارن ــد( و اشــاعۀ فرهنــگ ســبز )ســازمان های ســبز اعتب ــاد می کن ــراد را زی ــزۀ اف انگی
ــر  ــانی متخصص ت ــع انس ــذب مناب ــث ج ــد و باع ــمار می آی ــی به ش ــت رقابت ــک مزی ــر ی ــن ام ــه ای ک
ــای  ــش هزینه ه ــت، کاه ــب محیط زیس ــش تخری ــات، کاه ــش ضایع ــث کاه ــد باع ــود( می توان می ش
ناشــی از مصــرف بی رویــۀ انــرژی و افزایــش ســودآوری بــرای ســازمان ها شــود. لــذا در ایــن پژوهــش، 

عوامــل محــوری مدیریــت منابــع انســانی ســبز و پیامدهــای آن بررســی شــده اســت. 

2. چارچوب نظری

2ـ1. مفهوم توسعۀ پایدار 
توســعۀ پایــدار فراینــدي اســت کــه طــي آن، مــردم یــک کشــور نیازهایشــان را بــرآورده می کننــد و 
ــق دارد،  ــده تعل ــه نســل هاي آین ــا مي بخشــند، بي آنکــه از منابعــي کــه ب ســطح زندگــي خــود را ارتق
ــراي تأمیــن خواســته هاي آنــي هــدر دهنــد. بنابرایــن زمانــی  مصــرف کننــد و ســرمایه هاي آتــي را ب
ــوا،  ــامل آب، خــاک، ه ــع )ش ــظ مناب ــکان حف ــه مخــرب نباشــد و ام ــم ک ــدار مي خوانی توســعه را پای
منابــع ژنتیــک، جانــوري و...( را بــراي آینــدگان فراهــم آورد )Connelly & Graham, 1999(. دراصــل 
ــراي حداکثرســازي  توســعۀ پایــدار به معنــاي تلفیــق اهــداف اقتصــادي، اجتماعــي و زیســت محیطي ب
ــرآوردن نیازهایشــان  ــراي ب ــدي ب ــي نســل هاي بع ــه توانای ــدون آسیب رســاني ب ــي ب ــاه انســان فعل رف
ــه یکپارچگــی اقتصــادی و زیســت محیطی، افزایــش  ــدار، ب ــذا در توســعۀ پای اســت )OECD, 2001(. ل
تعهــد بیــن نســل ها، عدالــت اجتماعــی، حفاظــت از محیط زیســت و افزایــش کیفیــت زندگــی خواهیــم 
رســید )Jacobs, 1995(. توســعۀ پایــدار تــالش بــراي حمایــت از آینــده در زمــان حــال اســت. بنابرایــن 
مدیریــت منابــع انســانی ســبز مســئول ایجــاد محیــط کاری ســبزی اســت کــه در آن، کارکنــان اهمیــت 
ــش  ــتر و کاه ــی بیش ــه کارای ــر ب ــن ام ــد )Ahmad, 2015(. ای ــت محیطی را درک کنن ــائل زیس مس

   .)Goswami & Ranjan, 2015( ــد ــی می انجام ــازمانی و محیط ــردی، س ــطوح ف ــا در س هزینه ه

ــه اهــداف و  ــرای رســیدن ب ــع انســانی هــم وســیله ای ب ــی نگرشــی کــه در آن، مدیریــت مناب در پ
هــم نقطــۀ پایــان تحقــق اهــداف اســتراتژیک ســازمانی اســت، هوســلید، بکــر و بتــی )2005( و تیلــور، 
ــع  ــرای مدیریــت مناب ــداری ب ــارۀ علــت اهمیــت داشــتن پای اســلند و اگــری )2012( دو بحــث را درب
انســانی بیــان می کننــد. نخســت ایــن اســت کــه مدیریــت منابــع انســانی به طــور مســتقیم کارکنــان 
را هــم از نظــر فکــری و هــم از نظــر عملــی در جهــت رســیدن بــه اهــداف پایــداری کمــک می کنــد 
ــداری  ــه اصــول پای ــن اســت ک ــدف(. دوم ای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــع انســانی اب ــت مناب )مدیری
ــر  ــا از نظ ــی توان ــتن کارکنان ــه داش ــد و ب ــور یاب ــانی حض ــع انس ــت مناب ــتم مدیری ــد در سیس می توان
ــان  ــۀ پای ــانی نقط ــع انس ــت مناب ــود )مدیری ــر ش ــدت منج ــادی در بلندم ــی و اقتص ــی، اجتماع فیزیک
ــر ایــن اســت کــه اهــداف فــردي کارکنــان شــامل بهبــود  تحقــق یافتــن اهــداف(. دراصــل  فــرض ب
اشــتغال، حفــظ تعــادل نقــش در داخــل و خــارج از کار )تعــادل کار و زندگــي( و افزایــش تمایــل بــراي 
مشــارکت در فرایندهــاي تصمیم گیــري و کیفیــت بهتــر زندگــي اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود 
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ــه نقــل از اهنــرت، هــری و کالس، 1395(.  )ب

ــی و  ــداف اقتصــادی، اجتماع ــه اه ــدی اســت ک ــده فراین ــف ذکرش ــتناد تعاری ــدار به اس ــعۀ پای توس
زیســت محیطی جامعــه را در هرجــا کــه ممکــن اســت، از طریــق وضــع سیاســت ها، انجــام اقدا م هــای 
الزم و عملیــات حمایتــی، بــا هــم تلفیــق می کنــد و چنانچــه تلفیــق امــکان نداشــته باشــد، بــه ایجــاد 
 Cohen, Taylor &( ــردازد ــا می پ ــن مبادله ه ــی ای ــی و هماهنگ ــا و بررس ــن آنه ــه بی ــۀ مبادل رابط

.)Muller-Camen, 2012

2ـ2. مفهوم مدیریت سبز 
ــران،  ــون ای ــعه همچ ــورهای درحال توس ــوص در کش ــورها، به خص ــیاری از کش ــبز در بس ــت س مدیری
نه فقــط به واســطۀ قوانیــن، بلکــه به واســطۀ تمهیــدات اداری نظیــر دســتورهای اداری و اســتانداردهای 
فنــی به وجــود آمــده اســت. بنابرایــن ســازمان ها بایــد از تمــام جهــات مدیریــت ســبز را بپذیرنــد و آن 
را بــه کار گیرنــد کــه یکــی از آن هــا، مدیریــت منابــع انســانی ســبز اســت. فعالیت هــای منابــع انســانی 
ــی و آذری، 1395(.  ــد )عباســی، جمال ــاری کن ــای ســبز ی ــه هدف ه ــد ســازمان ها را در رســیدن ب بای
ــات  ــات و اقدام ــه اي از مطالع ــۀ مجموع ــت بهین ــاي هدای ــت ســبز دانشــگاه به معن ــال مدیری ــرای مث ب
جامــع، هدفمنــد و مســتمري اســت کــه در ســطوح مختلــف دانشــگاه صــورت می گیــرد تــا وضعیــت 
McIntosh, Caccio-( دانشــگاه را در جهــت نیــل بــه وضعیت دانشــگاه ســبز ارتقا دهــد و تــداوم بخشــد

la, Clermont & Keniry, 2010(. دانشــگاه ها به منظــور کاهــش میــزان مصــرف منابــع، مــواد و انــرژي، 
صرفه جویــی و کاهــش هزینه هــاي ســازمانی، کمــک بــه کاهــش آلودگی هــاي زیســت محیطی، 
ــازي در  ــبز، فرهنگ س ــت س ــاي مدیری ــول و روش ه ــا اص ــنا ب ــد و آش ــانی کارآم ــروي انس ــت نی تربی
بُعــد محلــی، منطقــه اي و ملــی، کمــک بــه تربیــت نســل طــرف دار محیط زیســت، جایگزینــی روش هــا 
ــرایط  ــود ش ــارف، بهب ــش مص ــراي کاه ــد ب ــاي جدی ــا و فناوري ه ــا رو ش ه ــی ب ــاي قدیم و فناوري ه
ــت  ــري مدیری ــد به کارگی ــت محیطی، نیازمن ــات زیس ــر از اقدام ــیاري دیگ ــهر و بس ــتی ش محیط زیس

 .)Ling Woo & Azman, 2012( ســبز در دانشــگاه هســتند

ــد فضــای دانشــگاه  ــه دو دلیــل بای ــد کــه ب ــان کرده ان واس1 و دیگــران )2012( در پژوهــش خــود بی
ــادي و  ــای محیط زیســتی، نه ــگ باشــد: 1. ســبز شــدن عملکرده ــاي محیط زیســتی هماهن ــا معیاره ب
ــدار  ــا حرکــت به ســوي توســعۀ پای ــود می بخشــد؛ 2. دانشــگاه ب ــی ـ اقتصــادي دانشــگاه را بهب اجتماع
می توانــد رفتارهــاي حمایت کننــده از اصــل پایــداري را مدل ســازي کنــد و به طــور غیررســمی و 
به صــورت داوطلبانــه فضــاي الزم را بــراي یادگیــري دربــارۀ پایدارســازي جامعــۀ دانشــگاهی فراهــم ســازد.

2ـ3. مدیریت منابع انسانی سبز
مدیریــت منابــع انســانی ســبز و اقدامــات آن عاملــی اساســی در تفکر پیشــرو در حــوزۀ کســب وکار در جهان 

1. Waas
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اســت. مدیریــت منابــع انســانی ســبز مفهومــی جدیــد بــرای افــراد حرفــه ای و آکادمیــک در حــوزۀ مدیریت 
منابــع انســانی اســت. تبدیــل کارکنــان عــادی بــه کارکنــان ســبز از وظایــف مدیریــت منابــع انســانی اســت 
کــه هــدف از آن دســتیابی بــه اهــداف زیســت محیطی ســازمان و درنهایــت رســیدن بــه ســهم چشــمگیری 
ــه نفــع  ــه سیاســت ها، شــیوه ها و سیســتم هایی اشــاره دارد کــه ب ــداری محیط زیســت اســت کــه ب از پای

.)Opatha & Arulrajah, 2014( فــرد، جامعــه، محیــط طبیعــی و کســب وکار اســت

مدیریــت منابــع انســانی ســبز به معنــای اجــرای راهبردهایــی بــرای آگاهــی از اعمــال و اقدامــات 
ســبز جهــت ارتقــای فعالیت هــای تجــاری پایــدار و پیگیــری آن اســت کــه بــه ســازمان ها در زمینــۀ 
هدایــت محیــط صمیمانــه کمــک می کنــد )Aggarwal & Sharma, 2015(. مامپــرا2 )2013( مدیریــت 
ــد،  ــبز را می فهم ــات س ــه اقدام ــد ک ــط کاری ای می دان ــاد محی ــئول ایج ــبز را مس ــانی س ــع انس مناب
انجــام می دهــد و تکریــم می کنــد و از اهــداف ســبز در اجــرای کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی 
ــد  ــت می کن ــات، توســعه و پیشــبرد ســرمایۀ انســانی حمای ــران خدم ــوزش، جب شــامل اســتخدام، آم

  .)Mathapati, 2013(

در حــال حاضــر، شــرکت ها می خواهنــد کارکردهــا و ابتــکارات ســبز نوآورانــه ای ایجــاد کننــد کــه 
دارای نتایــج مدیریتــی ممتــازی باشــد. ایــن امــر مســتلزم داشــتن منابــع انســانی ســبز بــا ســطح باالیی 
از شایســتگی های فنــی و مدیریتــی اســت. در دیــدگاه ســنتی، بــرای مدیریــت منابــع انســانی هجــده 
ــع انســانی، اســتخدام،  ــزی مناب ــل شــغل، برنامه ری ــرد وجــود دارد: طراحــی شــغل، تجزیه و تحلی کارک
انتخــاب، جامعه پذیــری، ارزیابــی عملکــرد، آمــوزش، توســعه، مدیریــت عملکــرد، مدیریــت پرداخــت، 
ــی و  ــت ایمن ــم، مدیری ــت نظ ــان، مدیری ــش کارکن ــت جنب ــاه، مدیری ــت رف ــزه، مدیری ــت انگی مدیری
.)Callenbach, Capra, Goldman, Lutz & Marburg, 1993( بهداشــت، مدیریــت شــکایات و روابــط کار

فراینــد مدیریــت منابــع انســانی ســبز از طریــق سیاســت ها و روش هــا و اطمینــان از اینکــه ورودی 
Opatha & Arulra-( ــو ــل می ش ــرد، حاص ــورت می گی ــتی ص ــان به درس ــبز و عملکردش ــان س دکارکن

jah, 2014(. در ادامــه کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز بررســی شــده اســت. 

جــذبواســتخدامســبز: منابــع انســانی می توانــد تعهــد خــود بــرای ســبز بــودن را، در صــورت 
ــات  ــوری اثب ــای حض ــای مصاحبه ه ــغل به ج ــان ش ــتخدام متقاضی ــازی اس ــری مج ــا غربالگ ــکان، ب ام
ــری  ــای غربالگ ــرای مصاحبه  ه ــکایپ ب ــد اس ــاده ای مانن ــیوه های س ــالش از ش ــن ت ــۀ ای ــد. دامن کن
ــام  ــور انج ــور از راه دور( به منظ ــد حض ــده )مانن ــک پیچی ــای الکترونی ــا روش ه ــک ت ــۀ یک به ی اولی
Rokos, Rokos & Pel-( ــت ــترده اس ــازی گس ــاغل مج ــگاه های مش ــی و نمایش ــای گروه  مصاحبه ه

ــئولیت های  ــام مس ــه انج ــد و ب ــت محیطی دارن ــاور زیس ــه ب ــرادی ک ــتا، اف ــن راس let, 2012(. در همی
ــع  ــت مناب ــه مدیری ــوند ک ــازمان هایی می ش ــذب س ــتر ج ــد، بیش ــت می دهن ــت محیطی اهمی زیس
ــی ماننــد  ــت در نظــر گرفتــن عوامل ــا ثاب ــه ب ــه کار گرفتــه شــده اســت؛ البت انســانی ســبز در آن هــا ب

2. Mampra
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حقــوق و دســتمزد، شــرایط کار، کیفیــت زندگــی و فرهنــگ کار )Chaudhary, 2018(. در ضمــن شــرح 
ــایر  ــرکت و س ــایت ش ــد و وب س ــازمان باش ــبز س ــای س ــدۀ برنامه ه ــد منعکس کنن ــز بای ــغل نی ش
ــان شــغل به وضــوح کوشــش های ســبز آن ســازمان را  ــرای متقاضی ابزارهــای جســت وجوی موجــود ب
ــی انجــام شــود، مراحــل  نشــان دهــد )Mandip, 2012(. درکل اگــر انتخــاب و اســتخدام ســبز به خوب
ــانی،  ــروی انس ــری نی ــبز و به کارگی ــعۀ س ــوزش و توس ــه آم ــازمان، ازجمل ــه س ــراد ب ــد از ورود اف بع

 .)Thu Pham & Paille, 2019( تســهیل می شــود

آمــوزشوتوســعۀســبز: منابــع انســانی بایــد تضمیــن کنــد کــه برنامه هــای آماده ســازی در بــدو 
ــارکت  ــی مش ــز چگونگ ــازمان و نی ــبز س ــیوه های س ــداف و ش ــارۀ اه ــی درب ــاوی اطالعات ــتخدام ح اس
 Bauer, Erdogan( کارکنــان در برنامه هــای بهبــود محیط زیســت و برنامه هــای داوطلبانــه اســت
ــه  ــد ب ــبز بای ــی س ــای آموزش ــرای برنامه ه ــل از اج ــازمان ها قب ــال، س ــر ح ــه ه Taylor, 2012 &(. ب
نیازســنجی آموزشــی بپردازنــد کــه یکــی از روش هــای آن ایجــاد گروه هــای ســبز اســت. در ایــن بــرای 
ــرد. حســن پور، ابطحــی  ــتفاده ک ــد اس ــن بای ــای آنالی ــذ و روش ه ــدون کاغ ــای ب ــا، از ابزاره آموزش ه
و خمویــی )1396( در پژوهــش خــود چهــارده نیــاز آموزشــی ســبز کارکنــان را کــه در ارتقــای رفتــار 
ســبز مؤثــر اســت، شناســایی و اولویت بنــدی کردنــد. برخــی از ایــن نیازهــای آموزشــی ســبز عبــارت 

ــت ســبز، قوانیــن و مقــررات محیط زیســت.  اســت از: مســئولیت اجتماعــی ســازمان، مدیری

ــع انســانی در راســتای توســعۀ  ــتعملکــردســبز: یکــی از اولیــن گام هــای مهــم مناب مدیری
ــرح  ــت در ش ــه محیط زیس ــط ب ــداف مرتب ــدن اه ــه گنجان ــران ب ــویق مدی ــع تش ــبز جام ــرد س رویک
ــن  ــام تضمی ــروین ـ ویلی ــال شــرکت ش ــرای مث ــان اســت. ب ــغلی کارکن ــداف ش ــغلی و اه ــف ش وظای
ــت، در  ــزان بازیاف ــه و می ــد زبال ــرژی، تولی ــد مصــرف ان ــن معیارهــای ســبز مانن ــه مهم تری ــد ک می کن
شــرح شــغل گنجانــده و بــه اهــداف و وظایــف خــاص کارکنــان )بــرای مثــال پیگیــری، گزارش دهــی، 
 Dubois & Dubois,( ــود ــال داده می ش ــوزش( انتق ــات و آم ــایت، تحقیق ــی س ــوز، ارزیاب ــای مج اعط
2012(. مدیــران منابــع انســانی از شــاخص های ســبز/ زیســت محیطی بــرای ارزیابــی عملکــرد شــغلی 

.)Gupta, 2018( ــد ــتفاده می کنن ــان اس کارکن

ــا  ــی ب ــای انگیزش ــامل برنامه ه ــبز ش ــاداش س ــتم پ ــبز:سیس ــتس ــرانخدم ــاداشوجب پ
ــر  ــی را در ب ــادی آن برنامه های ــداف اقتص ــت. اه ــت محیطی اس ــی و زیس ــادی، اجتماع ــداف اقتص اه
ــت.  ــی اس ــری آن کّم ــار اندازه گی ــود و معی ــزی می ش ــی طرح ری ــرد مال ــۀ عملک ــه برپای ــرد ک می گی
ــه نیازهایشــان تمرکــز دارد کــه  ــا توجــه ب ــان ب ــا کارکن ــاط ب ــراری ارتب ــر برق برنامه هــای انگیزشــی ب
ــر شایســتگی  ــا دراصــل ب ــن برنامه ه ــان. ای ــی اســت و هــم تندرســتی کارکن هــم شــامل اهــداف مال
 Beck Krala &( بنیــان نهــاده شــده و معیــار ارزیابــی آن نیــز کیفــی اســت؛ ماننــد بهبــود کارکنــان
ــع  ــت مناب ــد مدیری ــا فراین ــبز ب ــاداش س ــتم پ ــت و سیس ــران خدم ــر جب Klimkiewicz, 2017(. اگ
ــب  ــق ترکی ــران از طری ــود. مدی ــت می ش ــازمان ها تقوی ــبز در س ــگ س ــود، فرهن ــم ش ــانی تنظی انس
عناصــر مدیریــت ســبز در برنامــۀ پــاداش می تواننــد رفتارهــای ســبز را در میــان کارکنــان رواج دهنــد 
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)Ahmad, 2015(. دراصــل سیســتم پرداخــت و پــاداش ســبز ابــزاری بــرای تشــویق کارکنــان به ســمت 
ــی  ــن تالش ــت. همچنی ــی اس ــی و غیرمال ــای مال ــق پاداش ه ــازمان از طری ــت محیطی س ــداف زیس اه
اســت بــرای جلوگیــری از خــروج کارکنــان بااســتعداد و جــذب کارکنــان جدیــد آشــنا بــا شــیوه های 

ــی، 1399(. ــی اردکان ــور و افخم ــازمان )رجب پ ــه س ــبز ب س

ــانســبز: درخصــوص انگیــزش کارکنــان ســبز، تحقیقــات نشــان داده اســت  انگیــزشکارکن
تقویــت منفــی بــرای انجــام عملکــرد ســبز نتیجــۀ عکــس داده و حتــی بــه بــروز مشــکالت محیطــی 
ــبز  ــای س ــویق عملکرده ــور تش ــاداش به منظ ــتم پ ــعۀ سیس ــت. توس ــده اس ــر ش ــرد منج ــوی ف از س
ــه اهــداف ســبز  ــی کــه ب ــرای کارکنان ــاداش، ب ــران خدمــت و پ بســیار اهمیــت دارد. در سیســتم جب
تعیین شــده در ایــن سیســتم دســت می یابنــد، برانگیزاننده هــای مــادی یــا غیرمــادی در نظــر گرفتــه 
ــش  ــث کاه ــه باع ــد، بلک ــازمان می افزای ــار س ــر اعتب ــط ب ــبز نه فق ــائل س ــه مس ــه ب ــود. توج می ش
ــاداش  ــورت پ ــال به ص ــرای مث ــوان ب ــا را می ت ــن برانگیزاننده ه ــود. ای ــم می ش ــا ه ــاره ای از هزینه ه پ
روزانــه یــا جوایــزی از طــرف شــرکت تعییــن کــرد )Renwick, Redman & Maguire, 2012(. دراصــل 
برنامه هــای انگیزشــی بــر قــدرت بخشــیدن و ایجــاد نگرش هــا و رفتــار ســبز تمرکــز می کنــد؛ ماننــد 
Beck Krala & Klim-( ــط کار ــرژی در محی ــرف آب و ان ــش مص ــی و کاه ــش آلودگ ــای کاه  برنامه ه

   .)kiewicz, 2017

مشــارکتوروابــطشــغلیســبز: مدیریــت بایــد محیــط کاری ای ایجــاد کنــد کــه کارکنــان 
بتواننــد نظرهایشــان را دربــارۀ مســائل ســبز آزادانــه بیــان کننــد؛ زیــرا آن هــا کســانی اند کــه دراصــل 
 Collier & Esteban,( ــرۀ ســازمان هســتند ــی در زندگــی روزم ــی صنف ــار اخالق مســئول اجــرای رفت
ــکان  ــت و ام ــت مدیری ــد حمای ــان می ده ــی نش ــازمان بریتانیای ــارۀ 214 س ــه ای درب 2007(. مطالع
مشــارکت کارکنــان، به عنــوان مرســوم  ترین روش تشــویقی کارکنــان، باعــث ایجــاد عالقــه بــه 

.)Ahmad, 2015( می شــود  محیط زیســت 

حفــظونگهداشــتســبز:اگــر ســازمانی در فرایندهــای جــذب و بهســازی نیــروی کار موفــق 
ــانی  ــروی انس ــت نی ــای اف ــی زمینه ه ــه دالیل ــا ب ــد و بن ــی کن ــداری آن کوتاه ــی در نگه ــود، ول ش
 Beverly & Sharon,( ــورد ــد خ ــت خواه ــش شکس ــه اهداف ــل ب ــد، در نی ــم نمای ــودش را فراه موج
2001(. حــال بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــر بــر تــرک شــغل کارکنــان، بایــد عواملــی کــه باعــث مانــدگاری 
نیــروی انســانی در ســازمان ســبز می شــود، به خوبــی مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ مثــاًل وظایــف ســبز 
به طــور واضــح در شــرح شــغل آورده شــود، اســتانداردهای ســبز بــرای ارزیابــی عملکــرد ســبز تعییــن 
گــردد و پــاداش و جبــران خدمــت بــرای عملکــرد ســبز افــراد به صــورت عادالنــه در نظــر گرفتــه شــود. 
همچنیــن بهره منــدی از مشــارکت کارکنــان در اهــداف ســبز ســازمان و دریافــت دیدگاه هــای آن هــا 
ــۀ منابــع انســانی ســبز، بــه  ــه و عادالن ــا مدیریــت منصفان بســیار اهمیــت دارد. شــرکت ها می تواننــد ب
پایــداری در تعامــل، تعهــد، روحیــه، کیفیــت زندگــی کاری و حفــظ و نگهداشــت دســت یابنــد. یکــی از 
ــر به دلیــل  ــع انســانی ســبز نیــز جــذب کارکنــان ماهرت پیامدهــای مثبــت به کارگیــری مدیریــت مناب
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وجهــۀ بهتــر ســازمان در اجتمــاع، حفــظ کارکنــان ماهــر و افزایــش انگیــزه، تعهــد و وفــاداری آن هــا بــه 
 Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2006; Milliman, 2013; Renwich( ســازمان مربوطه اســت
 et al., 2012 & 2016; Mohd Yusoff, Zahiyah Othman, Fernando & Amran, 2015; Jabbour &

Jabbour, 2016(. در جــدول 1، اقدامــات ســبز مدیریــت منابــع انســانی آورده شــده اســت.

جدول1.اقداماتسبزمدیریتمنابعانسانی

تجزیه وتحلیل شغل
در نظر گرفتن ابعاد محیطی به عنوان یک وظیفه در شرح شغل؛ 

در نظر گرفتن شایستگی های سبز به عنوان یک مؤلفۀ ویژه در شرایط احراز شغل.

استخدام
در نظر گرفتن معیارهای محیطی در پیام های استخدامی؛

سعی در درک نگرانی های کارکنان درخصوص مسائل زیست محیطی در هنگام استخدام. 

انتخاب
انتخاب متقاضیانی که به مسائل سبز در شغلشان آگاه اند؛ 

انتخاب متقاضیانی که به عنوان مصرف کننده در زندگی شخصی شان به صورت سبز مشارکت دارند.

جامعه پذیری
آشنا کردن کارکنان جدید با فعالیت های سبز سازمان؛

توسعۀ برنامه های جامعه پذیری مرتبط با رفتار شهروندی سبز برای کارکنان فعلی.

آموزش و ارزیابی 
عملکرد

آموختن دانش و مهارت دربارۀ نقش های سبز به کارمندان از طریق برنامه های آموزشی 
طراحی شده در این زمینه؛

در نظر گرفتن اجزای جداگانه برای پیشرفت در زمینۀ سبز از طریق بررسی بازخورد عملکرد. 

مدیریت پاداش
اهدای پاداش های تشویقی مالی به کارکنانی که وظایف سبز خود را در شغلشان به خوبی انجام داده اند؛ 

اعطای پاداش های غیرمالی مثل ستایش و معرفی کارکنان سبز. 

مدیریت نظم
تدوین و انتشار قوانین در جهت سبز بودن؛ 

توسعۀ سیستم انضباطی پیشرفته برای تنبیه کارکنانی که قوانین سبز را نقض می کنند. 

(Source: Opatha & Arulrajah, 2014)

2ـ4. سیاست کلی نظام اداری
مجموعــۀ سیاســت های کلــی نظــام اداری شــامل 26 بخــش اســت کــه در ابعــاد مختلــف، جهت گیری هــای 
راهبــردي مــورد انتظــار از برنامه هــا و اقدامــات اجــزاي مختلــف نظــام اداري را به صــورت شــفاف اعــالم کــرده 
اســت )لطیفــی و کمیلی فــرد، 1397(. در ایــن سیاســت ها، بــر ارتقــای ســالمت نظــام اداری و توجــه بیشــتر 
بــه بهبــود و به روزرســانی کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی تأکیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر بــا توجه 
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بــه فرمایش هــای مؤکــد رهبــری در اجــرای بنــد 1 اصــل 110 قانــون اساســی درخصــوص مســئلۀ آلودگــی 
هــوا و تخریــب محیط زیســت کــه در نامــه ای بــه رؤســای قــوا، سیاســت های کلــی محیط زیســت را ابــالغ 
کرده انــد )پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری(، توجــه بیشــتر بــه مدیریــت منابــع انســانی 
ــع انســانی دل ســوز و حامــی  ــا در پــی آن، مناب ــد ت ــران ضــروری می نمای ــرد آن در کشــور ای ســبز و کارب

محیط زیســت آمــوزش دهیــم و منابــع امــروز در اختیــار نســل آینــده قــرار گیــرد.  

ــه  ــام اداری را ک ــی نظ ــت های کل ــد از سیاس ــج بن ــی، پن ــی )1393( در پژوهش ــدی و پورکیان محم
ــران تحلیــل و  ــوط اســت، در ســطح نظــام آمــوزش عالــی ای ــع انســانی مرب ــه موضــوع نگهداشــت مناب ب
ــور  ــی )1400( به منظ ــی شمس ــادی و رحمان ــی صدرآب ــورکی، رضای ــد. کارگرش ــی کرده ان آسیب شناس
شناســایي مجموعــۀ سیاســت هاي اجرایــي مناســب بــراي تحقــق یافتــن سیاســت هاي کلــي نظــام اداري 
در حــوزۀ ســالمت اداري، مدلــي از چگونگــی اثرگــذاري و اثرپذیــري ایــن سیاســت ها ارائــه کــرده اســت. 

بــا توجــه بــه فرمایش هــای رهبــری درخصــوص مدیریــت منابــع انســانی ســبز و تأکیــد ایشــان بــر 
ــت  ــرای مدیری ــای ارائه شــده ب ــه و الگوه ــن زمین ــات انجام شــده در ای ــق تحقیق ــازی آن و طب بومی س
منابــع انســانی ســبز در کشــورهای دیگــر، مــا بــه الگــوی بومــی مدیریــت منابــع انســانی ســبز نیــاز 
داریــم )اینکــه بــا توجــه بــه دیــدگاه زیســت محیطی چگونــه کارکنــان ســبز را متمایــز و جــذب کنیــم، 
ــبز  ــای س ــان را در طرح ه ــه کارکن ــد، چگون ــد باش ــه بای ــاداش چگون ــتم پ ــرد و سیس ــی عملک ارزیاب
ــازمان ها و  ــه س ــد چگون ــان ده ــا نش ــد و...( ت ــد ش ــل خواه ــتاده ای حاص ــه س ــم و چ ــارکت دهی مش
مؤسســه ها قادرنــد از اقدامــات و کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز اســتفاده کننــد و از نتایــج 
مثبــت آن بهــره گیرنــد؛ آثــاری کــه هــم بــر مدیــران و کارکنــان اثرگــذار اســت و هــم بــر مشــتریان؛ 
هــم باعــث اشــاعۀ فرهنــگ ســبز در محیــط کار می شــود و هــم ایــن فرهنــگ را بــه محیــط خانــواده 
منتقــل می کنــد. پــس الزم اســت عوامــل محــوری و پیامدهــای ایــن مهــم را بشناســیم و نشــر دهیــم. 

3. روش تحقیق
روش پژوهــش کیفــی و مبتنــی بــر مــرور نظام منــد تحقیقــات پیشــین و مصاحبــۀ عمیق بــا صاحب نظران 
مطلــع در زمینــۀ مدیریــت منابــع انســانی ســبز اســت. در ایــن پژوهــش، بــرای شناســایي دقیــق، منظم و 
 Tranfield, Denyer( برنامه ریزي شــدۀ تمــام مطالعــات مرتبــط از مــرور نظام منــد اســتفاده شــده اســت
Smart, 2003 &(. نخســت، جســت وجوی مقــاالت چاپ شــده آنالیــن در پایگاه هــای داده و کنفرانس هــای 
معتبــر براســاس کلیدواژه هــای مرتبــط، همچــون توســعۀ پایــدار و منابــع انســانی، مدیریــت منابع انســانی 
ــع  ــت مناب ــدار، مدیری ــع انســانی پای ــدار، مناب ــع انســانی پای ــت مناب ــع انســانی ســبز، مدیری ســبز، مناب
ــع انســانی  ــا محیط زیســت، مناب ــع انســانی ســازگار ب ــت مناب ــا محیط زیســت، مدیری ــط ب انســانی مرتب
ــا 2020م انجــام شــد. مقــاالت  ــی ســال 2010 ت ــازۀ زمان ــداری، در داخــل و خــارج از کشــور در ب و پای
داخلــی در پایگاه هایــی ماننــد Sid، Magiran، Noormags و Civilica و مقــاالت خارجــی در پایگاه هــای 
 (Emerald، Springer link، Wiley Online Library، Taylor Francis Online (Routledge ــه داده ازجمل
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ــورد  ــاالت م ــدۀ مق ــد، چکی ــۀ بع ــد. در مرحل ــاب گردی ــه انتخ ــد و 248 مقال ــت وجو ش و Elsevier جس
بررســی قــرار گرفــت و مــوارد غیرمرتبــط و تکــراری حــذف شــد و 73 مقالــه باقــی مانــد. متــن کامــل 
مقــاالت باقی مانــده مطالعــه و مــوارد تکــراری حــذف شــد. ســرانجام 34 مقالــه به دســت آمــد کــه مــورد 
بررســی نهایــی قــرار گرفــت. ایــن فراینــد در شــکل 1 نمایــش داده شــده اســت. براســاس ایــن مــرور 
نظام منــد، عوامــل محــوری و پیامدهــای به کارگیــری مدیریــت منابــع انســانی ســبز کــه نویســندگان در 

ــد.   ــد، مشــخص گردی ــر کرده ان پژوهش هایشــان ذک

ــع انســانی ســبز و پیامدهــای آن،  ــت مناب ــرای شناســایی عوامــل محــوری مدیری ــۀ دوم، ب در مرحل
ــت  ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــران و س ــهر ته ــگاه در ش ــان دانش ــان و کارشناس ــران، معاون ــا مدی ب
ــه  ــق شــد ک ــۀ عمی ــت داشــته اند، مصاحب ــور ســبز فعالی ــۀ ام ــه در زمین ــع انســانی ک و مشــاوران مناب
ــای  ــه به معن ــت ک ــد اس ــری هدفمن ــت. روش نمونه گی ــده اس ــر ش ــدول 2 ذک ــا در ج ــخصات آن ه مش
 Holloway & Wheeler,( انتخــاب هــدف دار واحدهــاي پژوهــش بــراي کســب دانــش یــا اطالعــات اســت
2010( کــه در آن، از میــان واحدهــای نمونــه، آگاه تریــن افــراد در زمینــۀ موضــوع مــورد بررســی انتخــاب 
و بــه مصاحبــه بــا آن هــا پرداختــه می شــود. در مصاحبــۀ عمیــق، مصاحبــه بــا جامعــۀ آمــاری تــا آنجــا 
ادامــه می یابــد کــه از نظــر اطالعــات بــه اشــباع برســیم و بــه اطالعــات تکــراری دســت یابیــم. لــذا تعــداد 
نمونــه در ایــن پژوهــش نــوزده نفــر تعییــن شــد. ســپس بــه بررســی و مقایســۀ داده هــا پرداختــه شــد. 

در ایــن پژوهــش، ســعی شــد ســؤاالت به شــکل بــاز و فقــط به عنــوان راهنمــای مصاحبــه مطــرح 
شــود تــا مصاحبه شــوندگان بتواننــد بــا آزادی بیشــتری دیدگاه هایشــان را بیــان کننــد. هــدف اصلــی 

از مصاحبــه بــا خبــرگان دو چیــز بــود: 

عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان چیست؟  .1

مدیریت منابع انسانی سبز چه پیامدهایی دارد؟  .2

ــن  ــا در حی ــد؛ ام ــرح ش ــا مط ــه مصاحبه ه ــاختاردهی ب ــرای س ــی و ب ــورت کل ــش به ص ــن دو پرس ای
ــص  ــه تخص ــه ب ــا توج ــتر ب ــن بیش ــرای تبیی ــز ب ــری نی ــؤاالت دیگ ــزوم، س ــورت ل ــه در ص مصاحب

مصاحبه شــونده اضافــه گردیــد.

3ـ1. عوامل محوری
عوامــل محــوری بــا ایــن ســوال اساســی همــراه اســت کــه داده هــا بــه چــه چیــزی داللــت می کننــد؟ 
عوامــل محــوری ایــده )انــگاره یــا تصــور( یــا پدیــده ای اســت کــه اســاس و محــور فراینــد اســت. ایــن 
مقولــه همــان عنــوان )نــام یــا برچســب مفهومــی( اســت کــه بــرای چارچــوب یــا طــرح به وجود آمــده 
ــدر  ــد به ق ــود، بای ــاب می ش ــوری انتخ ــل مح ــوان عوام ــه به عن ــه ای ک ــود. مقول ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــات در  ــد به دفع ــط داد و بای ــه آن رب ــی را ب ــای اصل ــایر مقوله ه ــوان س ــا بت ــد ت ــی باش ــی انتزاع کاف
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داده هــا ظاهــر شــود؛ ایــن بــدان معناســت کــه در همــه یــا اغلــب مــوارد، نشــانه هایی وجــود دارد کــه 
ــه آن مفهــوم اشــاره می کنــد )اســتراوس و کوربیــن،1391(. ب

3ـ2. پیامدها
ــرد  ــی ک ــا را پیش بین ــوان پیامده ــه نمی ت ــد. همیش ــا و واکنش هاین ــد کنش ه ــج و براین ــا نتای پیامده
ــوادث  ــن اســت ح ــا ممک ــته اند. پیامده ــا را داش ــراد قصــد آن ه ــه اف ــی نیســتند ک ــاً همان های و لزوم
ــا آینــده  ــا ضمنــی باشــند و در حــال ی ــد، واقعــی ی ــه خــود بگیرن ــات باشــند، شــکل منفــی ب و اتفاق
به وقــوع بپیوندنــد؛ همچنیــن ممکــن اســت آنچــه کــه در برهــه ای پیامــد به شــمار می آیــد، در زمانــی 

دیگــر بــه بخشــی از شــرایط و عوامــل تبدیــل شــود )همــان(. 

شکل1.فرایندانجامکار
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول2.مشخصاتمصاحبهشوندگان

جنسیتسابقۀفعالیتفراوانیمسئولیتسازمانیردیف

3رئیس دانشگاه1

25 سال

مرد 25 سال

27 سال

3معاون اداری و مالی دانشگاه2

18 سال

مرد 18 سال

21 سال

3معاون آموزشی دانشگاه3

25 سال

مرد 17 سال

15 سال

2رئیس دانشکده4
34 سال

مرد
21 سال

3 نفرمدیر بخش5

18 سال

مرد 22 سال

15 سال

2 نفرمعاون بخش6
13 سال

مرد
12 سال

2 نفرکارشناس7
زن5 سال

مرد8 سال

مرد8 سال1 نفرمشاور منابع انسانی8

4. یافته های تحقیق
در جــدول 3، بــا ارزیابــی متــن کامــل مقــاالت انتخاب شــده، بــه برخــی پیامدهــای مدیریــت منابــع انســانی 
ســبز در آن هــا اشــاره شــده اســت. در جدول هــای 4 و 5 نیــز، به ترتیــب عوامــل محــوری و پیامدهــا براســاس 

داده هــای حاصــل از مصاحبه هــا آمــده کــه طبقه بنــدی آن هــا در شــکل های 2 و 3 مشــاهده می شــود. 
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جدول3.پیامدهایمدیریتمنابعانسانیسبزذکرشدهدرتحقیقاتپیشین

منبعپیامدهاردیف

1
افزایــش مشــارکت زیســت محیطی بــا مشــتریان و عرضه کننــدگان، افزایــش ارتباطــات 

ســبز، توســعۀ آمــوزش ســبز، افزایــش انگیــزۀ ســبز و ایجــاد فرصت هــای ســبز.
 Yu, Chavez, Fengc,

 Wong & Fynes,
2020

2
ــه اهــداف زیســت محیطی اش، توســعۀ رفتــار ســبز  دســتیابی آســان تر ســازمان ب
در محیــط کار، بهبــود ســالمت کارکنــان، جــذب افــراد مســتعد بــا دیــدگاه ســبز، 

حفــظ بیشــتر کارکنــان ســبز.
 Amrutha & Geetha,

 2019

3

ــران  ــر جب ــار متغی ــا چه ــانی ب ــع انس ــت مناب ــام مدیری ــت نظ ــذاری مثب تأثیرگ
ــی  ــان و ارزیاب ــط کارکن ــداری، رواب ــظ و نگه ــعه، حف ــوزش و توس ــت، آم خدم
عملکــرد بــر منابــع انســانی ســبز، نگهــداری پویــای منابــع انســانی ســبز حاصــل 
ــت  ــران خدم ــای جب ــر بیشــتر مؤلفه ه ــت، تأثی ــازمان و مدیری ــازی س از  بسترس
مالــی در رفتــار و انگیــزش کارکنــان، تســهیل فرایندهــای مدیریــت ســبز از طریــق 
ــت  ــای کیفی ــرد موجــب ارتق ــت عملک ــانی، مدیری ــع انس ــعۀ مناب ــوزش و توس آم
ــور  ــۀ بازخ ــا ارائ ــود و ب ــبز می ش ــداف س ــق اه ــزان تحق ــا و می ــبرد برنامه ه پیش

ــد. ــالح می کنن ــم و اص ــود را تنظی ــات خ ــان  اقدام ــب، کارکن مناس

توکلی، هاشمی، 
ثابت و رازقی، 

1397

4

تأثیــر مثبــت و معنــادار کارکردهــای منابــع انســانی بــر اتخــاذ مدیریــت 
زیســت محیطی،  تأثیــر شــکل دادن بــه رفتــار و ثبــات نظــام اجتماعــی 
ــل  ــر عوام ــت محیطی، تأثی ــتانداردهای زیس ــر در اس ــل مؤث ــر عوام ــازمان ها ب س
ــت  ــان جه ــران و کارکن ــرش مدی ــوۀ نگ ــر و نح ــاد تفک ــی در ایج دورۀ آموزش

زیســت محیطی.  فرهنگ ســازی 

رجب پور، 1396

5

ــامل  ــی ش ــازمانی و اجتماع ــردی، س ــطح ف ــبز در س ــانی س ــع انس ــت مناب مدیری
فراینــد، اســتراتژی، حمایــت و فرهنــگ ســبز اســت و فراینــد ســبز عبــارت اســت از: 
حمایــت از ســبک زندگــی ســبز کارکنــان کــه منجــر بــه فرهنــگ ســبز می شــود.

محمدنژاد شورکایی، 
سیدجوادین، 
شاه حسینی و 

حاج کریمی، 1395

6
ــۀ  ــبز و ارائ ــانی س ــع انس ــت مناب ــری مدیری ــرای اندازه گی ــزاری ب ــازی اب معتبرس

مــدل بومــی.
 Tang, Chen, Jiang,
Paille & Jia, 2018

7
تأثیــر مثبــت ســرمایۀ انســانی بــر نــوآوری ســبز و تأثیــر مثبــت ســرمایۀ انســانی 

بــر رهبــری ســبز و زنجیــرۀ تأمیــن ســبز.
انصاری، اشرفی و 

جبلی، 1395

8

ــت  ــه مزی ــر ب ــبز منج ــی س ــئولیت اجتماع ــبز و مس ــانی س ــع انس ــت مناب مدیری
ــد،  ــت و ارزش برن ــار مثب ــاد اعتب ــه، ایج ــش هزین ــوآوری و کاه ــبز، ن ــی س رقابت
افزایــش فــروش، جــذب افــراد مســتعد، خالقیــت و نگهداشــت کارکنــان می شــود، 
یکپارچگــی بیــن مدیریــت منابــع انســانی ســبز، مســئولیت اجتماعی ســبز، مدیریت 

ــدار ســازمان می شــود. ــث رشــد پای ــی باع ــت رقابت ــن ســبز و مزی ــرۀ تأمی زنجی

 Pavitra Mishra,
 2017



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

700

زمستان 1401. دورۀ 10. شمارۀ 4

بهاره شهریاری. عوامل مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای به کارگیری آن در راستای سیاست های کلی نظام اداری با دیدگاه زیست محیطی.

منبعپیامدهاردیف

9

ترویــج آمــوزش ســبز در دانشــگاه هنگ کنــگ چیــن، نیازمنــد بــودن کتابخانه هــا 
بــه داشــتن اطالعــات دقیــق دربــارۀ میــزان مصــرف انــرژی و پــول بــرای ســاخت 
و ذخیــرۀ مجموعه هــای چاپــی و منابــع الکترونیــک خــود، نقــش مثبــت فنــاوری 
در مصــرف انــرژی در کتابخانه هــا، نیــاز بــه نظــارت دقیــق در اســتفاده از فنــاوری، 

فرهنگ ســازی و کاهــش مصــرف بــرق و کاغــذ در ایــن کتابخانــه.

 Jones & Wong,
2016

10

تعدیــل مــداوم بیــن عملکــرد مالــی و مدیریــت زیســت محیطی بــرای شــرکت ها 
در  کوچــک  شــرکت های  نگرانی هــای  کاهــش  دارد،  به همــراه  ارزش افــزوده 
مواجهــه بــا تقاضــای دولتــی و اجتماعــی )رویکــرد نظــارت بــر آلودگــی ناشــی از 
کربــن و انتشــار آلودگــی( درخصــوص پایــداری زیســت محیطی )شــرایط رقابتــی(. 

 O’Donohue &
Torugsa, 2016

11

ــذب  ــتخدامی و ج ــۀ اس ــگام مصاحب ــت محیطی در هن ــؤاالت زیس ــری س به کارگی
ــی  ــش اثربخش ــی در افزای ــران اخالق ــود رهب ــبز، وج ــای س ــا گرایش ه ــراد ب اف
ــاد  ــرای ایج ــبز ب ــۀ س ــتن بیانی ــبز(، داش ــتخدام س ــبز )جــذب و اس ــتخدام س اس
تعهــد ســازمانی و طراحــی اهــداف و اســتراتژی ســبز کــه تمایــل کارکنــان را بــرای 
ــزی عملکــرد،  ــری اصــول ســبز در برنامه ری ــرد، به کارگی ــاال می ب عملکــرد ســبز ب
آمــوزش مهــارت الزم، ارزیابــی عملکــرد و اعطــای پــاداش بــرای عملکــرد ســبز، 

رواج  فرهنــگ ســبز در ســازمان. 

 Renwick et al.,
2016

همان طــور کــه در جــدول 4 و شــکل 2 نشــان داده شــده اســت، مصاحبه شــوندگان ایــن مــوارد را 
ــت  ــای مدیری ــد: کارکرده ــع انســانی ســبز می دانن ــت مناب ــل محــوری مدیری ــت، عوام ــب اولوی به ترتی
ــع انســانی ســبز در محیــط کار، تفکــر اســتراتژیک ســبز، و شــکل گیری کمیتــۀ ســبز و فعالیــت  مناب

آن در محیــط کار.   

جدول4.عواملمحوریمدیریتمنابعانسانیسبزبراساسدادههایحاصلازمصاحبهها

درصدفراوانیعواملردیف

22/78%18کارکردهای مدیریت منابع انسانی سبز در محیط کار1

14/28%10تفکر استراتژیک سبز در محیط کار2

7/14%5شکل گیری کمیتۀ سبز و فعالیت آن در محیط کار3
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شکل2.عواملمحوریمدیریتمنابعانسانیسبزبراساسدرصدفراوانی

داده هــای جــدول 5 و شــکل 3 نیــز نشــان می دهــد مصاحبه شــوندگان در افزایــش کیفیــت زندگــی 
ــت  ــود هوی ــان ســبز، بهب ــگان و کارکن ــظ نخب ــری ســازمانی، تســهیل جــذب و حف کاری، انعطاف پذی
ســازمانی، افزایــش رضایــت دانشــجویان، صرفه جویــی اقتصــادی، بهبــود و توســعۀ فرهنــگ ســازمانی 
ســبز، ارتقــای فرهنــگ اجتماعــی ســبز، محیط زیســت پایــدار و درنهایــت احتــرام بــه خــود بیشــترین 
ســازمان ها  در  انســانی ســبز  منابــع  مدیریــت  به کارگیــری  پیامدهــای  به عنــوان  را  اتفاق نظــر 
ــترین  ــی کاری بیش ــت زندگ ــش کیفی ــادی و افزای ــی اقتص ــان، صرفه جوی ــن می ــه از ای ــته اند ک داش

ــه خــود اختصــاص داد.   ســهم را ب

جدول5.پیامدهایمدیریتمنابعانسانیسبزبراساسدادههایحاصلازمصاحبهها

درصدفراوانیپیامدردیف

24/59%15افزایش کیفیت زندگی کاری1

11/47%7انعطاف پذیری سازمانی2

13/11%8تسهیل جذب و حفظ نخبگان و کارکنان سبز3

11/47%7بهبود هویت سازمانی4

3/28%2افزایش رضایت دانشجویان5

29/50%18صرفه جویی اقتصادی6

19/67%12بهبود و توسعۀ فرهنگ سازمانی سبز7

21/31%13ارتقای فرهنگ اجتماعی سبز8

19/67%12محیط زیست پایدار9

16/39%2احترام به خویش10
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شکل3.پیامدهایبهکارگیریمدیریتمنابعانسانیسبزبراساسدرصدفراوانی

5. نتیجه 
ــع انســانی ســبز به وجــود آمــده  ــع انســانی، موضــوع مدیریــت مناب به تازگــی در زمینــۀ مدیریــت مناب
ــروزه  ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــازمانی و مدیریت ــگاهی، س ــان دانش ــیاری از محقق ــه بس ــورد توج و م
ــدار  ــعۀ پای ــا توس ــط ب ــات مرتب ــر اقدام ــد ب ــازمان ها بای ــت محیطی، س ــائل زیس ــش مس ــل افزای به دلی
نظیــر به کارگیــری شــیوه های مدیریــت منابــع انســانی ســبز بیشــتر تمرکــز کننــد. در ایــن پژوهــش، 
ــا مــرور نظام منــد تحقیقــات پیشــین و مصاحبــۀ عمیــق  بــا صاحب نظــران فعــال در امــور و بررســی  ب
نتایــج تحلیــل داده هــا، بــه بررســی عوامــل محــوری و پیامدهــای به کارگیــری مدیریــت منابــع انســانی 

ســبز حاصــل از ایــن پژوهــش و تحقیقــات پیشــین پرداختــه شــد. 

ــتراتژیک و شــکل گیری  ــر اس ــبز، تفک ــع انســانی س ــت مناب ــای مدیری ــۀ حاضــر، کارکرده در مطالع
کمیتــۀ ســبز و فعالیــت آن به عنــوان عوامــل محــوری در نظــر گرفتــه شــد کــه در تحقیقــات زیــر هــم 

بــه آن هــا اشــاره شــده اســت:  

ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــا م ــن پژوهش ه ــع انســانی ســبز در ای ــت مناب ــای مدیری ــل کارکرده عام
ــور  ــران )2016(، رجب پ ــی و دیگ ــران )1397(، غالم ــی و دیگ ــران )2020(، توکل ــوو و دیگ ــت: ی اس
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)1396(، محمدنــژاد و دیگــران )1395(، عباســی و دیگــران )1395(، ســیدجوادین، روشــندل و نوبــری 
)1395(، پاتیــل و ســارود )2018(، تانــگ و دیگــران )2018(، میشــرا )2017(، مصــری و جــارون )2017(، 
ــران  ــف و دیگ ــد یوس ــد )2015(، موه ــران )2016(، احم ــک و دیگ ــو )2016(، رنوی ــی و کارل گوئرس
)2015(، اپاتهــا و آرواراجــا )2014(، میلیمــن )2013(، جکســون، رنویــک، جابــور و مولــر کامــن3 )2011( 

ــو4 )2010(. ــور، ســانتوز و ناگان و جاب

ــات اشــاره شــده اســت: ســیدجوادین و دیگــران  ــن تحقیق ــز در ای ــل تفکــر اســتراتژیک نی ــه عام ب
)1395(، اودونوهویــی و توروگســا )2016(، گوئرســی و کارلــو )2016(، هــادوک میلــر، ســنیال و مولــر 
کامــن5 )2016(، رنویــک و دیگــران )2016(، احمــد )2015(، دابویــس و دابویــس )2012( و جکســون و 

ــران )2011(. دیگ

بر عامل کمیتۀ سبز نیز در تحقیق میلیمن )2013( تأکید شده است.

پیامدهــای مدیریــت منابع انســانی ســبز ســه دســته اســت: پیامدهــای ســازمانی، پیامدهــای اجتماعی 
و پیامــد فــردی. پیامدهــای ســازمانی شــامل افزایــش کیفیــت زندگــی کاری، انعطاف پذیــری ســازمانی، 
صرفه جویــی اقتصــادی، بهبــود و توســعۀ فرهنــگ ســازمانی ســبز، تســهیل جــذب و حفــظ نخبــگان و 
کارکنــان ســبز، بهبــود هویــت ســازمانی و افزایــش رضایــت دانشــجویان، پیامدهــای اجتماعــی شــامل 
ارتقــای فرهنــگ اجتماعــی ســبز و محیط زیســت پایــدار و ســرانجام پیامــد فــردی شــامل احتــرام بــه 
خویــش اســت. ، شــباهت برخــی پیامدهــای مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ایــن پژوهــش بــا دیگــر 

پژوهش هــا مقایســه شــده اســت کــه در ادامــه بیــان می شــود:

افزایــش کیفیــت زندگــی کاری: در تحقیقــات پــارو راگاس، آنگــوب تانتــای، کوچــوا و کونچاســونیو6 
)2017(، غالمــی و دیگــران )2016(، تریــق، علــی جــان و شــکیل احمــد7 )2016(، ارز بوتــو و آاورانــزب8 
)2016(، احمــد )2015(، رنویــک و دیگــران )2012( نیــز درخصــوص ایــن پیامــد مــوارد تقریبــاً مشــابهی 

ذکــر شــده اســت. 

صرفه جویــی اقتصــادی: محمدنــژاد و دیگــران )1395(، میشــرا )2017(، اودونوهویــی و توروگســا )2016(، 
گوئرســی و کارلــو )2016(، احمــد )2015( و میلیمــن )2013( بــه مباحــث مشــابهی اشــاره کرده انــد.

ــارون  ــری و ج ــور )1396(، مص ــای رجب پ ــبز: در پژوهش ه ــازمانی س ــگ س ــعۀ فرهن ــود و توس بهب

3. Jackson, Renwick, Abbour & Muller-Camen
4. Jabbour, Santos & Nagano
5. Haddock-Millar, Sanyal & Müller-Camen
6. Paro Ragas, Angub Tantay, Co Chua & Concha Sunio
7. Tariq, Ali Jan & Shakil Ahmad
8. Arz Bhutto & Auranzeb
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ــورد  ــن م ــباهت در ای ــدودی ش ــا ح ــران )2016( ت ــک و دیگ ــگ )2016( و رنوی ــز و وون )2017(، جون
وجــود دارد. 

تســهیل جــذب و حفــظ نخبــگان و کارکنــان ســبز: ایــن پیامــد در تحقیقــات یــوو و دیگــران )2020(، 
ــر و دیگــران )2016(، رنویــک و همــکاران  ــی و همــکاران )1397(، میشــرا )2017(، هــادوک میل توکل
ــن  ــوگان )2015( و میلیم ــار چ ــا و کوم ــد )2015(، مهت ــزب )2016(، احم ــو و آاوران )2016(، ارز بوت

ــود. ــاهده می ش )2013( مش

بهبــود هویــت ســازمانی: در مطالعــات محمدنــژاد و همــکاران )1395(، میشــرا )2017(، گوئرســی و کارلــو 
)2016(، ارز بوتــو و آاورانــزب )2016(، مهتــا و چــوگان9 )2015( و میلیمــن )2013( ذکــر شــده اســت.

ارتقــای فرهنــگ اجتماعــی ســبز: ایــن پیامــد در تحقیقــات محمدنــژاد و دیگــران )1395(، تانــگ و 
دیگــران )2018(، پــارو راگاس و دیگــران )2017(، هــادوک میلــر و دیگــران )2016( و اپاتهــا و آرواراجــا 

ــز مشــاهده می شــود. )2014( نی

ــران  ــژاد و دیگ ــران )2020(، محمدن ــوو و دیگ ــای ی ــای پژوهش ه ــدار: در یافته ه ــت پای محیط زیس
ــن  ــه ای ــران )2012( ب ــک و دیگ ــارون )2017( و رنوی ــری و ج ــارود )2018(، مص ــل و س )1395(، پاتی

پیامــد اشــاره شــده اســت.

احترام به خویش: در تحقیق محمدنژاد و دیگران )1395( بیان شده است.

6. پیشنهادها 
ـ پیشــنهاد می شــود در دانشــگاه ها برنامه هــای آموزشــی ســبز یــا درس مدیریــت ســبز گنجانــده شــود 
تــا دانشــجویان قبــل از ورود بــه محیــط کار، بــا پــاره ای از امــور ســبزی کــه بایــد رعایــت کننــد، آشــنا 
شــوند و بــا دیــدگاه و نگــرش ســبز وارد بــازار کار شــوند؛ لــذا زمینــه ای بــرای ورود افــراد بــا فرهنــگ ســبز 
بــه ســازمان می شــود. بهتــر اســت نیــروی انســانی دیــدگاه و ســبک زندگــی ســبز داشــته باشــند؛ یعنــی 
ــر  ــد پیگی ــن خصــوص، دانشــگاه ها بای ــند. در ای ــده باش ــوزش الزم دی ــط کار، آم ــه محی ــل از ورود ب قب

ایجــاد واحدهــای درســی مخصــوص مدیریــت ســبز باشــند تــا دانشــجویان مــوارد ســبز را بیاموزنــد.

ـ در محیــط کاری درون دانشــگاه نیــز بهتــر اســت بــه آمــوزش ضمــن خدمــت توجــه 
بیشــتری گــردد و یادگیــری مــوارد ســبز بــرای نیــروی انســانی در برنامه هــای آموزشــی 

ــردد. ــاظ گ ــتر لح بیش

ــل از  ــد حاص ــا درآم ــود ت ــک ش ــا تفکی ــوق از هزینه ه ــت حق ــل پرداخ ــود مح ــنهاد می ش ـ پیش

9. Mehta & Kumar Chugan
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ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــد، اختصــاص یاب ــت کرده ان ــور ســبز را رعای ــه ام ــرادی ک ــه اف ــا ب صرفه جویی ه
ــرد.  ــورت گی ــان ص ــه کارکن ــی ب انگیزه بخش

ــور ســبز  ــت ام ــا رعای ــر شــد، ب ــع انســانی ســبز ذک ــت مناب ــای مدیری ــه در پیامده ـ همان طــور ک
ــر  ــا ه ــگاه ی ــه دانش ــا ب ــل از صرفه جویی ه ــغ حاص ــود و مبال ــق می ش ــودآوری محق ــدت، س در بلندم
ــت  ــن برگش ــود از ای ــنهاد می ش ــردد. پیش ــد، بازمی گ ــت می کن ــبز را رعای ــور س ــه ام ــازمانی ک س
ســرمایه مبالغــی جهــت خریــد تجهیــزات جدیــد و متناســب بــا محیط زیســت در نظــر گرفتــه شــود تــا 
هــم بــه ســالمت کارکنــان در محیــط کار کمــک کنــد و هــم راحتــی بیشــتری بــرای آن هــا فراهــم آیــد. 
ایــن اقــدام به منزلــۀ یــک اهــرم انگیزشــی بــرای رعایــت امــور ســبز عمــل می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
ــی  ــث صرفه جوی ــم باع ــبز ه ــور س ــت ام ــه رعای ــد ک ــاهده می کن ــوح مش ــانی به وض ــروی انس ــه نی ک
می شــود، هــم ســود مالــی در بلندمــدت دارد و هــم کیفیــت زندگــی کاری آن هــا را افزایــش می دهــد.

ــا روش هــای کّمــی نیــز  ــه یــک تحقیــق کیفــی اســت، پیشــنهاد می شــود ب از آنجــا کــه ایــن مقال
مــوارد مذکــور در دانشــگاه ها و ســازمان ها مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. همچنیــن توصیــه می شــود در 

ــود.  ــبز مقایســه ش ــازمان های غیرس ــا س ــبز ب ــازمان های س ــی، دانشــگاه ها و س پژوهشــی تطبیق

ــام  ــی انج ــای ذات ــوگیری از محدودیت ه ــدون س ــل و ب ــات کام ــذ اطالع ــه اخ ــه ک ــت ک ــی اس گفتن
مصاحبــه و پژوهش هــای کیفــی به شــمار می آیــد کــه پژوهــش حاضــر نیــز از آن مســتثنا نبــوده اســت.

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

707

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

706

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

References
Abbasi, T., Jamali, Gh., & Azari, H. (2016). The role of public organizations in green produc-

tivity: a green human resources management approach. The Third International Confer-
ence on Green Economy, Mazandaran, Iran. (Persain)

Aggarwal, S. H., & Sharma, B. (2015). Green HRM: Need of the hour, international. Journal 
of Management and Social Science Research Review, 1(8), 63-70.

Ahmad, S. (2015). Green human resource management: Policies and practices, Cogent Busi-
ness & Management, 2, 1-13. http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2015.1030817

Amrutha, V. N., & Geetha, S. N. (2019). A systematic review on green human resource man-
agement: Implications for social sustainability. Journal of Cleaner Production, 247, 
1-15. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119131

Ansari, M., Ashrafi, Sh., & Jabali, H. (2016). Analyzing the impact of human resources on 
green innovation. Industrial Management, 8(2), 141-162. (Persain)

Arz Bhutto, S., & Auranze, B. (2016). Effects of Green Human Resources Management on 
Firm Performance: An empirical study on Pakistani firms. European Journal of Business 
and Management, 8(6), 119-125.

Bauer, T., Erdogan, B., & Taylor, S. (2012). Creating and maintaining environmentally sus-
tainable organizations: Recruitment and on-boarding. In S. Jackson, D. Ones, & S. 
Dilchert (Eds.). Managing human resources for environmental sustainability (pp. 222-
240). New York, NY: Wiley.

Beck-Krala, E., & Klimkiewicz, K. (2017). Reward programs supporting environmental or-
ganizational policy. Human Resource Management, 119(6), 41-56.

Beverly, K., & Sharon, J. E. (2001). Retaining key employees. Public Management Journal, 
83(1), 6-12.

Callenbach, E., Capra, F., Goldman, L., Lutz, R., & Marburg, S. (1993). Eco-Management: 
The Elmwood guide to ecological auditing and sustainable business. Berrett-Koehler 
Inc, San Francisco, CA. 

Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource 
management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conserva-
tion and Recycling, 141, 109-122. 

Chaudhary, R. (2018). Can green human resource management attract young talent? An 
empirical analysis. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 
36(10). https://doi.org/10.1108/EBHRM-11-2017-0058



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

707

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

706

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Camen, M. (2012). HRM´s role in corporate social and envi-
ronmental sustainability, SHRM Report.

Collier, J., & Esteban, R. (2007). Corporate social responsibility and employee commitment. 
International Journal of Business Ethics: A European Review, 16(1), 19-33. http://dx.
doi.org/10.1111/beer.2007.16.issue-1

Daily, B. F., & Huang, S. (2001). Achieving sustainability through attention to human re-
source factors in environmental management. International Journal of Operations & 
Production Management, 21(12), 1539-1552.

Daily, G. C., Polasky, S., Goldstein, J., Kareiva, P. M., Mooney, H. A., Pejchar, L., & Shal-
lenberger, R. (2009). Ecosystem services in decision making: time to deliver. Frontiers 
in Ecology and the Environment, 7(1), 21-28.

Dubois, C. L. Z., & Dubois, D. A. (2012). Strategic HRM as social design for environmental 
sustainability in organization. Human Resource Management. Wiley, 51(6), 799-826. 
https://doi.org/10.1002/hrm.21504

Ehenret, I., Harry, V., & Zink, K. (2016). Sustainable management of human resources (trans-
lated into Farsi by Hamed Dehghanan, Ali Mohammadi Nasab, & Elahe Mehdi Zadeh) 
Tehran: Mahdian Publication. (Persain)

Ehnert, I. (2009). Sustainability & human resource management: reasoning and applications 
on corporate websites. European Journal of International Management, 3(4), 419-437. 
https://doi.org/10.1504/EJIM.2009.028848

Gholami, H., Rezaei, G., Zameri Mat Saman, M., Sharif, S., & Zakuan, N. (2016). State-
of-the-art Green HRM System: sustainability in the sports center in Malaysia using a 
multi-methods approach and opportunities for future research, Journal of Cleaner Pro-
duction, 124, 142-163.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.105 

Gonzalez-Benito, J., & Gonzalez-Benito, O. (2006). A review of determinant factors of envi-
ronmental proactivity. Business Strategy and the Environment, 15, 87-102. http://dx.doi.
org/10.1002/(ISSN)1099-0836

Goswami, G. T., & Ranjan, K. S. (2015). Green HRM: Approach to Sustainability in Current 
Scenario. Journal for Studies in Management and Planning, 1(4), 250-259.

Guerci, M., & Carollo, L. (2016). A paradox view on green human resource management: 
insights from the Italian context. The International Journal of Human Resource Man-
agement, 27(2), 212-238, http://dx.doi.org/ 10.1080/09585192.2015.1033641 

Gupta, H. (2018). Assessing organizations performance on the basis of GHRM practices 



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

709

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

708

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

using BWM and Fuzzy TOPSIS. Journal of Environmental Management, 226, 201-216. 

Haddock-Millar, J., Sanyal, C., & Müller-Camen, M. (2016). Green human resource manage-
ment: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation, 
The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 192-211. http://dx.
doi.org/10.1080/09585192.2015.1052087

Hasanpour, A., Abtahi, A., & Khamouyi, F. (2017). Identifying and prioritizing the green 
educational needs of personnel through ANP. Journal of Environment Education and 
Sustainable Development, 6(2), 9-24. (Persain)

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare (3rd ed.). 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, U.K.  

Iftikhar, U., Zaman, K., Rehmani, M., Ghias, W., & Islam, T. (2021). Impact of Green Human 
Resource Management on Service Recovery: Mediating Role of Environmental Com-
mitment and Moderation of Transformational Leadership. Frontiers in Psychology, 12, 
1-8. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.710050

Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. D. S. (2016). Green human resource management and 
green supply chain management: linking two emerging agendas. Journal of Cleaner 
Production, 112, 1824-1833. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.052

Jabbour, C. J. C., Santos, F. C. A., & Nagano, M. S. (2010). Contributions of HRM through-
out the stages of environmental management: methodological triangulation applied to 
companies in Brazil. International Journal of Human Resource Management, 21(7), 
1049-1089. http://dx.doi.org/10.1080/09585191003783512

Jackson, S. E., Renwick, D. W. S., Jabbour, C. J. C., & Muller-Camen, M. (2011). State-of-
the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the 
special issue. German Journal of Research in Human Resource Management, 25(2), 99-
116. http://dx.doi.org/10.1688/1862-0000_ZfP_2011_02_Jackson

Jacobs, M. (1995). Sustainable development assumptions, Contradictions, Progress. In J. 
Lovenduski & J. Stanger (Eds.), Contemporary political studies: Proceedings of the 
annual conference of the Political Studies Associations, London.

Jones, L., & Wong, W. (2016). More than just a green building – developing green strategies 
at the Chinese University of Hong Kong Library. Library Management, 37(6/7), 1-15. 
http://dx.doi.org/10.1108/LM-05-2016-0041

Kargarshouraki, H., Rezayi Sadrabadi, A., & Rahmani Shamsi, J. (2021). Executive policies 
for achieving general administrative policies in administrative health. Journal of Strate-
gic and Macro-Policies, 9(3), 586-608. (Persain)



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

709

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

708

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

Latifi, M., & Komeili Fard, M. (2018). Identifying the problems of establishing general ad-
ministrative policies issued by the supreme leader. Basij Strategic Studies, 21(78), 73-
99. (Persain)

Mampra, M. (2013). Green HRM: Does it help to build a competitive service sector? A 
study. In Proceedings of tenth AIMS, International Conference on Management (pp. 
1273–1281). Received from: http://www.scribd.com/doc/126544005/ green-HRM-com-
petitive-service-sector-pdf

Mandip, G. (2012). Green HRM: People management commitment to environmental sustain-
ability. Research Journal of Recent Sciences, 1, 244-252

Masri, H., & Jaaron, A. (2017). Assessing green human resources management practices in 
Palestinian manufacturing context: An empirical study. Journal of Cleaner Production, 
143, 474-489. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.087

Mathapati, C. M. (2013). Green HRM: A strategic facet. Tactful Management Research Jour-
nal, 2(2), 1-6.

McIntosh, M., Cacciola, K., Clermont, S., & Keniry, J. (2010). State of the campus environ-
ment: A national report card on environmental performance and sustainability in higher 
education. The National Wildlife Federation, State of the Campus Environment. Princ-
eton Survey Research Associates. Received from: https://www.nwf.org/EcoLeaders/ 
Campus-Ecology-Resource-Center/Reports/State-of-the-Campus-Environment

Mehta, K., & Kumar Chugan, P. (2015). Green HRM in Pursuit of Environmentally Sustain-
able Business. Universal Journal of Industrial and Business Management, 3(3), 74-81. 
http://dx.doi.org/10.13189/ujibm.2015.030302

Milliman, J. (2013). Leading-Edge green human resource practices: Vital components to ad-
vancing environmental sustainability. Environmental Quality Managemen, 23(2), 31-45.  
http://dx.doi.org/I0.i002/tqem.21358 

Mishra, P. (2017). Green human resource management: A framework for sustaible organiza-
tional development in an emerging economy. International Journal of Organizational 
Analysis, 25(5), 762- 783. https://doi.org/10.1108/IJOA-11-2016-1079

Mohammad Nezhad Shourkayi, M., Seyed Javadin, R., Shah Hosseini, M., & Hajkarimi, A. 
(2016). A model for green human resources management. Public Management, 8(4), 
691-710. (Persain)

Mohd Yusoff, Y., Zahiyah Othman, N., Fernando, Y., & Amran, A. (2015). Conceptualiza-
tion of green human resource management: An exploratory study from Malaysian-based 
multinational companies. International Journal of Business Management and Economic 



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

711

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

710

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

Research (IJBMER), 6(3), 158-166.

Mohmmadi, M., & Pourkiani, M. (2014). The impact of general administrative policies on 
human resources to maintain knowledge-based staff in the higher education system of 
Iran. Journal of Public Management Mission, 5(13-14), 23-30. (Persain)

O’Donohuea, W., & Torugsa, N. (2016). The moderating effect of ‘Green’ HRM on the as-
sociation between proactive environmental management and financial performance in 
small firms. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 239-
261. http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1063078 

OECD. (2001). The Dac guideline. Strategies for sustainable development.

Opatha, H., & Arulrajah, A. (2014). Green human resource management: Simplified general 
reflections. International Business Research, 7(8), 101-112. http://dx.doi.org/10.5539/
ibr.v7n8p101

Paro Ragas, S., Angub Tantay, F., Co Chua, L., & Concha Sunio, C. (2017). Green life-
style moderates GHRM’s impact to job performance. International Journal of Pro-
ductivity and Performance Management, 66(7), 857-872. https://doi.org/10.1108/IJP-
PM-04-2016-0076

Patil, J., & Sarode, A. P. (2018). Green human resource management: Role of HR managers 
to achieve sustainability. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), 
6, 527-531. Received from: https://www.researchgate.net/publication/322789848

Rajabpour, E. (2017). The impact of human resource management on developing environ-
ment management. Journal of Studies in Human Resources Management, 9(1), 51-73. 
(Persain)

Rajabpour, E., & Afkhami Ardakani, M. (2020). The relationship between green human re-
sources management and green supply. Human Resources Management in Oil Industry, 
11(44), 317-342. (Persain)

Renwick, D. W. S. (2012). Call for papers for a special issue of the Green (environmental) 
HRM. International Journal of Human Resource Management, 23(16), 3498-3499.

Renwick, D., Jabbour, C. J. C., Muller-Camen, M., Redman, T., & Wilkinson, A. (2016). 
Contemporary developments in Green (environmental) HRM scholarship. The Interna-
tional Journal of Human Resource Management, 27(2), 114-128. http://dx.doi.org/10.1
080/09585192.2015.1105844

Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2012). Green human resource management: A re-
view and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(1), 1-14. 



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

711

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

710

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x

Rokos, T., Rokos, G., & Pellet, L. (2012). Sustainable staffing. Louisville, KY: Avocado 
Press.

Rubel, M. R. B., Rimi, N. N., Yusliza, M. Y., & Kee, D. M. H. (2018). High commitment 
human resource management practices and employee service behaviour: Trust in man-
agement as mediator. IIMB Management Review, 30(4), 316-329.

Seyed Javadin, R., Roshandel Arbatani, T., & Nobari, A. (2016). Green human resources 
management: a policy making and sustainable development approach. Journal of Invest-
ment Knowledge, 5(20), 297-327. (Persain)

Seyed Javadin, S., (2008). Human resource management and staff affairs. Tehran: Negah 
Danesh. (Persain)

Strauss, A., & Courbin, J. (2012). Introduction to qualitative research: techniques and steps 
to grounded theory (translated into Farsi by Ebrahim Afshar). Tehran: Ney Publication. 
(Persain)

Tahir, R., Athar, M. R., & Afzal, A. (2020). The impact of greenwashing practices on green 
employee behaviour: Mediating role of employee value orientation and green psycho-
logical climate. Cogent Business & Management, 7(1), 1-15. 

Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Paille, P., & Jia, J. (2018). Green human resource management 
practices: scale development and validity. Asia Pacific Journal of Human Resources, 56, 
31-55. http://dx.doi.org/10.1111/1744-7941.12147

Taoketao, E., Feng, T., Song, Y., & Nie, Y. (2018). Does sustainability marketing strategy 
achieve payback profits? A signaling theory perspective. Corporate Social Responsibil-
ity and Environmental Management, 25(6), 1039-1049.

Tariq, S., Ali Jan, F., & Shakil Ahmad, M. (2016). Green employee empowerment: A system-
atic literature rewiew on state of art in green human resource management. Qual Quant, 
50, 237-269. http://dx.doi.org/10.1007/s11135-014-0146-0   

Tavakoli, A., Hashemi, A., Sabet, A., & Razeghi, S. (2018). A structured model for managing 
green human resources based on the systems of human resources management. Journal 
of Studies in Human Resources, 10(1), 75-100. (Persain)

The Website of the Supreme Leader. Received from: http://www.leader.ir/fa/content/13865/
leader.ir (Persain)

Thu Pham, D. D., & Paille, P. (2019). Green recruitment and selection: An insight into green 
patterns.International Journal of Manpower, 41(3), 258-272, http://dx.doi.org/10.1108/

http://www.leader.ir/fa/content/13865/leader.ir
http://www.leader.ir/fa/content/13865/leader.ir


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 10, Number 4

PB

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

712

Winter 2022, Volume 10, Number 4

Shahriari, B. et al. (2022). Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective. JMSP, 10 (4),  686-712.

IJM-05-2018-0155

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evi-
dence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Jour-
nal of Management, 14(3), 207-222. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Waas, T., Hugé, J., Ceulemans, K., Lambrechts, W., Vandenabeele, J., Lozano, R., & Wright, 
T. (2012). Sustainable higher education. Understanding and moving forward. Brussels: 
Flemish Government – Environment, Nature and Energy Department.

Yu, W., Chavez, R., Fengc, M., Wong, C. Y., & Fynes, B. (2020). Green human resource 
management and environmental cooperation: Anability-motivation-opportunity and 
contingency perspective. International Journal of Production Economics, 219, 224-235. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.013


