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Review   
      The purpose of this study is Predicting the sharing of green 

knowledge and  organizational culture through the components 

of green human resource management of primary school 

teachers in Mako city in the academic year 1400-1401. The 

research method of this research is applied in terms of purpose 

and descriptive-correlation in terms of data collection method. 

The size of the statistical population is the entire statistical 

population of the study, including all primary school teachers 

in Mako city in the academic year 1401-1400 with 496 people 

(186 men and 310 women). According to Morgan's table, 217 

people (81 males and 136 females) formed the statistical 

sample size, which was selected from a statistical sample 

through stratified random sampling of schools. To measure the 

research variables, Green Farrokhi Human Resource 

Management Questionnaire, Denison's Organizational Culture 

(2000) et al. (2017) and Chang Chang (2011) Green 

Knowledge Sharing Questionnaire were used. The validity of 

the questionnaires was confirmed by the relevant professors 

and their internal reliability was obtained through Cronbach's 

alpha coefficient of 0.794, 0.769 and 0.815, respectively. 

Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality 

of the data. Therefore, Pearson correlation coefficient and 

multiple regression were used to test the hypotheses. The 

results of data analysis showed that green human resource 

management and its components (green education, green 

reward, green recruitment, green performance evaluation) have 

a positive and significant relationship with organizational 

culture and sharing of green knowledge of primary school 

teachers in Mako city. In addition, regression analysis showed 

that the organizational culture and green knowledge sharing of 

primary school teachers can be significantly predicted through 

the components of green education, green recruitment and 

employment, and evaluation of green performance of green 

human resource management. 
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 چکیده :

معلمان دوره    سبز  انسانی  منابع  مدیریت  ایهمولفه  طریق  از  سازمانی  فرهنگ  و  سبز  دانش  تسهیم  بینی  پیشهدف از این پژوهش،  
باشد. حجم  همبستگی می  -، توصیفیروشباشد. روش پژوهش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر  شهرستان ماکو می  ابتدایی

را کلیه جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تعداد    1400-1401ماکو در سال تحصیلی    شهرستان  ابتدایی  دوره  جامعه آماری  به 
و    186نفر)  496 باشد.    310مرد  و    81) نفر  217طبق جدول مورگان،  زن( می  دادند که  زن(    136مرد  را تشکیل  آماری  نمونه  حجم 

متغیرهای تحقیق از    گیریجهت اندازهای از مدارس صورت گرفت.  گیری تصادفی طبقهانتخاب این حجم از نمونه آماری از طریق نمونه
انسانی سبزپرسشنامه  تسهیم دانش سبز چانگ( و  1396) و همکاران (2000) دنیسون ی، فرهنگ سازمانیفرخ  های مدیریت منابع 

استفاده شد.  2011) ترتیب،  پایایی درونی آن(  آلفای کرونباخ به  از طریق ضریب  تعیین    815/0و    769/0،  794/0ها  بدست آمد. برای 
ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. لذا، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای  نرمال بودن دادهوضعیت  

  سبز، پاداش   آموزش) های آنو مولفه  مدیریت منابع انسانی سبز  ها نشان داد کهها استفاده به عمل آمد. نتایج تحلیل دادهآزمون فرضیه
شهرستان ماکو ارتباط    با فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی  (سبز  عملکرد  سبز، ارزیابی   استخدام  و  سبز، جذب

از طریق   فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتداییتحلیل رگرسیون نشان داد که  داری دارد. به عالوه،  مثبت و معنی
بینی  داری قابل پیشبه صورت معنی  مدیریت منابع انسانی سبز  ارزیابی عملکرد سبز و     دام سبزآموزش سبز، جذب و استخهای  مولفه
 . است
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 مقدمه : 

 بیان مسئله 
های پرداخت پاداش، صمیمیت، حمایتاعضای سازمان از عواملی چون میزان آزادی عمل و استقالل، نوع ساختار، شیوه    کارکنان و

مدیران و نیز میزانی که مدیریت سازمان پذیرای پدیده تعارض است. نوعی قضاوت ذهنی دارند این پنداشت یا برداشت کلی از سازمان  
 سازمانی فرهنگ اصلی هستۀدر واقع،  (.1394)رابینز،  شود که فرهنگ سازمانی با شخصیت آن شکل خاصی را به خود بگیردباعث می

 درون رفتارهای  ها،ارزش این اساس بر و هستند مشترك  آن  در هم  با همگی سازمان اعضای که دهندمی تشکیل هاییارزش را

 لذا ،اند شده متمرکز سازمان در نانوشته و نامحسوس هایشبخ  روی بر دیگر برخی(   1393)حاجی کریمی، گیرندمی شکل سازمانی

 بخش یدهند نشان و شود می داده آموزش وارد تازه اعضای به  درست،  پدیدة یک عنوان  به  که  دانندمی چیزی  همان  را فرهنگ

ری وتواند محرکی برای بهره(. یک فرهنگ سازمانی مطلوب می1391،  حسینی و مقدم هادیزاده) است سازمان نامحسوس و نانوشته
 (.1،2013و کولتر )رابینز در گرو ایجاد و تقویت روحیه کاری استباشد و بازدهی کارکنان را افزایش دهد که این امر 

  ها آن  شرکت،  داخلی  اعضای  میان  در  سبز   هایتجربه  و  دانش   انتشار  و  تعامل  با  سبز  دانش  تسهیمهمچنین باید اشاره داشت که » 
 (.2016 ،2چن و الین) شوند«می سهیم  سبز هایتجربه و دانش یادگیری در

از فعالیتارزشهنگامی که     سبز  دانش  کند، کارکنانی که دارای تسهیمهای زیست محیطی حمایت میهای فرهنگی در سازمان 
باشند که به نوبه خود باعث افزایش رضایت آن  هستند، ممکن است احساس یکپارچگی بیشتری با سازمان و مأموریت سبز خود داشته

می سبز سازمان  اهداف  در  برای شرکت  کارکنان    سبز  دانش  تسهیم(.  2012،  3لوو) شودها  میان  زیست  در  مسائل  به  رسیدگی  برای 
محیطی و مشارکت در رفتارهای محیطی، به عنوان یک استراتژی موثر برای تبدیل شدن به سازمان طرفدار محیط زیست و افزایش  

 (. 2016، 4شود )دیجلل و گالوج محسوب میعملکرد زیست محیطی 
 از یکی سبز هایسازمان در تواند موثر واقع شود.رسد که متغیرهایی مانند مانند مدیریت سبز در این راستا مینظر میبا این حال به  

 به را کارکنان باید می که است  انسانی منابع  کارشناسان و  مدیران نقش کارکنان سازمان،  بین سبز تفکر  ایجاد برای  هانقش مهمترین
 کاهش اثربخشی،  و کارایی به منجر اینکه بر عالوه هافعالیت این  .(1390)صفری،   کند تبدیل زیست محیطی به مسائل متعهد افرادی

 و  کسب پذیرش و جامعه آحاد بین سازمان  از  مثبت ذهنی تصویر ایجاد موجب  شود،می پایداری و بین کارکنان همکاری ایجاد ها،هزینه
 و مادی منابع همه امکانات کارآمد و مؤثر کارگیری به  سبز در واقع،  مدیریت  (. 1395زاده، )عالمه و صالح  شودمی اجتماعی مشروعیت

 است زیست محیط حفظ و اجتماعی مقبولیت ایجاد با هدف محیطی  زیست اهداف به نیل جهت سازمان کنترل و هدایت برای انسانی

 است آمده سبز وجود انسانی منابع مدیریت عنوان تحت انسانی، منابع مدیریت اقدامات سبز، مباحث مدیریت حوزه در  (.2011،  5)سودن

استخدام،   شغل، شرح نظیر: انسانی منابع مدیریت  عملکردی ابعاد نمودن سبز (،2016)7همکاران و (. نورتون2015،  6همکاران و  )آرجا
 کرده است.  تعریف سبز انسانی منابع مدیریت عنوان به را هاپاداش و عملکرد ارزیابی آموزش، گزینش،

انجام   راستای در سبز  انسانی منابع  مدیریت  موضوع به  توجه  جمله از  زیست حفظ محیط  راستای در هاسازمان توسط  مختلف اقدامات 
 به انسانی منابع شدن سبز بر تمرکز با انسانی منابع  فیرونتینو 8،  2014(.    مدیریت و )استفانو هاستسازمان های اجتماعیمسئولیت انجام
سبز در  سازمان  راهبردی اهداف  یکی می کمک سازمان  شدن  جهت  رینتمهم از  کند.  مدیریتنقش   به  کمک سبز  انسانی منابع های 
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مدیریتدر واقع،    (.1396)فرخ سرشت و همکاران،   کارکنان است در سبز تفکر نمودن عملی و ایجاد جهت در سازمان  سبز انسانی منابع 
اقدامات و  بهبود برای  انسانی منابع از  صحیح و  مناسب استفاده یعنی،  در بیشتر آگاهی و تعهد ایجاد و  سازمان محیطی  زیست ارتقای 
 مختلف صنایع فعالیت از  ناشی محیطی زیست همکاران1،  2016(. از سویی، مشکالت و )لوید محیطی مسائل زیست به نسبت کارکنان
 از افراد انتظار  و یافته است افزایش زیست آالینده محیط صنایع به عمومی فشار و نموده ایجاد آلودگی کاهش برای عمومی مطالبه یک

رودمی یک نظرسنجی بین المللی از    نماید، تالش محیطی زیست هایکاهش آلودگی برای خود اجتماعی  مسئولیت انجام  جهت در که 
داد   2800 نشان  70شرکت جهانی  سبز  سازماندرصد    انسانی  منابع  از جمله  پایداری،  موضوع  ها  از    یکی  را  سبز،  و محیط زیست 
اهرم   یک  عنوان  به  میتوان  سازمانی  فرهنگ  طرفی،  از  همکاران،2012(.  از  میدانند  )کیرون2  و  خود  برنامههای  اصلی  موضوعات 

شود که افراد در تالش برای نگاه داشت پایگاه سازمانی ضعیف مانع از آن میقدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ 
در این راستا، معلمان به   قدرت شخصی و کارایی خویش دانستههای خود را تسهیم کرده و منتشر سازند   )وانگ 3  و همکاران،2013(  
جهت داشتن ارتباط مستمر با دانش زیست کنونی، اقدام به فعالیت و زندگی خواهند نمود،  انتظار  آموزان که در آینده، در چنین محیط  
ریزی نمایند،  لذا تحقیق حاضر در پی پاسخ به گذاری حفاظت از محیط زیست را برنامهرود که به عنوان الگو و سرمشق بتوانند پایهمی

ارتباط دارد؟  ز معلمانمدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سباین سوال است که آیا   

 فرضیه کلی 
 سبز  انسانی منابع مدیریت هایمولفه طریق از معلمان سازمانی فرهنگ و سبز  دانش تسهیم بینی پیش

 فرضیه های فرعی 
 ارتباط دارد مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتداییهای مولفه
 ارتباط دارد مدیریت منابع انسانی سبز با تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی هایمولفه

 قابل پیش بینی است.  مدیریت منابع انسانی سبز هایاز طریق مولفه فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتدایی 
 . بینی استقابل پیش  مدیریت منابع انسانی سبز هایاز طریق مولفه تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی

 پیشینه نظری پژوهش 

 ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز

 آموزش سبز  
  اقدامات   اجرای  برای  کارکنان  به   کافی  دانش   و  هامهارت  ها و نهادهای دوستدار آموزش سبز اقداماتی از قبیل آموزشسازمان

انرژی؛    یبهینه   مصرف  و  بازیافت  مانند  کارکنان  به  زیست  محیط  با  همیار  اقدامات  گیرند، در این رابطه آموزشسبز را در پیش می
امکان  میان   در  زیست  محیط   از   حفاظت   به   نسبت  آگاهی  یاشاعه   یتجربه   میزان   افزایش  برای  شغلی  گردش  ایجاد   کارکنان؛ 

  تمام  برای   برابر   هاییفرصت  سبز؛ ارائه   اقدامات  سازیپیاده  برای  الزم  امکانات   سازیسبز؛ فراهم  هایفعالیت  یحوزه   در  کارکنان
 (. 1396)فرخی و همکاران،  شودزیست فراهم می محیط یحوزه در کافی دانش و هامهارت یادگیری جهت در سازمان اعضای

 پاداش سبز  
پاداش  کند، نیز،  سازمان دوستدار محیط زیست، معیار اعطای پاداش را رفتارهای داوطلبانه در حوزه زیست محیطی برقرار می

انرژی می از صرفه جویی  از سود حاصل  اساس درصدی  منابع    (.1396)فرخی و همکاران،    تواند در نظر گرفته شود بر  مدیریت 

 
1- Lloyd et al   
2-  Kiron 
3 - Wang 
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. در  1مداخله کند.      تواندسبز، می    هایهای سبز، انگیزش کارکنان سبز و توسعۀ تواناییفرصت    انسانی سبز در سه حوزة ایجاد
محیطی است. در اینجا به    فضایی حمایتی و مشارکتی برای رعایت مسائل زیست  دنبال ایجاد  های سبز، سازمان بهایجاد فرصت
هایی . انگیزش کارکنان سبز، به فعالیت2کنندة فرهنگ سبز بین کارکنان نیز توجه شده است؛    عنوان ترویج  به  هانقش اتحادیه
کارهای مدیریتی نظیر    و  شود. در اینجا بیشتر بر سازموجب ایجاد انگیزه برای رعایت مسائل سبز در سازمان می  اشاره دارد که

هدف  عملکرد،  میمدیریت  تأکید  تنبیه  و  پاداش  تعیین  مزایا،  تخصیص  توانمندی3شود؛  گذاری،  توسعۀ  ادامه،  در  بر  .  سبز،  های 
  محیطی و آموزش کارکنان موجود تأکید دارد   های زیستوارد کردن افرادی با نگرانیتقویت مدیریت منابع انسانی سبز از طریق  

 (. 2012)رنویک و همکاران، 

 جذب و استخدام سبز  
نیرو؛    جذب  برای  شغلی  هایاعالمیه   در  سازمان  سبز  رویکردهای  و  هابرنامه   در جذب و استخدام سبز  اقداماتی از قبیل اعالم

 مانند   سبز  هایارزش  جدید؛ ابراز  نیروهای  جذب  در  زیستی  محیط  معیارهای  زیست؛ قیدکردن  محیط  حامی  کارفرمایی  به  شدنبدل
)فرخی و    گیردشغلی صورت می  هایمصاحبه  در  زیست  محیط   با  مرتبط  مسائل  زیست؛ پرسش  محیط  حامی  هایارگان   به   پیوستن

 (. 1396همکاران، 

 ارزیابی عملکرد سبز  
سبزدر   عملکرد  توجه  هر  در  زیست  محیط  به  توجه  و  حفاظت  بر  مبتنی  هایمسئولیت  و  وظایف  ایجاد    ارزیابی    به  شغل؛ 
  طراحی   در   تیمی  کار  کاربرد  از   سازمانی؛ استفاده  نیروهای  شغلی  توصیف  و  شرح   در  اجتماعی  و   شخصی  زیستی،  محیط  ملزومات

 ی مقوله   به  تخصصی  و  ویژه  طور  به   که  وظایفی   و  مشاغل  سازمانی؛ درنظرگرفتن  زیستی  محیط   اهداف  سازیپیاده  برای  شغلی
 (. 1396)فرخی و همکاران،  شودپردازند در نظر گرفته میمی زیست محیط

 اصلی محور چهار در هاسازمان برای را فرهنگ ابعاد  مدل خود در وی. بر مبنای چهار مولفه اصلی است 1دیدگاه دنیسون 

 (. 2010 گرفته است )دنیسون و همکاران، نظر در رسالت و پذیریسازگاری، انطباق کار، در شدن درگیر شامل
 که شرح هر یک به این صورت است: 

 تشکیل کاری هایگروه محور بر را سازند، سازمانمی توانمند را افرادشان اثربخش های سازمان  کار: در شدن درگیر

 عنوان به را خود و  متعهد شده کارشان به  سازمان اعضای دهند. می توسعه سطوح همه در را  منابع انسانی  هایقابلیت و دهندمی

تصمیمات  این و دارند نقش گیریتصمیم در  که کنندمی احساس سطوح در همه افراد.  کنندمی  احساس سازمان پیکره از ایپاره
 .پیوند دارد سازمان اهداف با  مستقیماً هاآن کار و مؤثراست کارشان بر که است

 یکپارچه و ثبات با  هستند اثربخش اغلب هایی کهسازمان  که  است داده نشان تحقیقات :یکپارچکی( و ثبات )سازگاری

 زمانی حتی اندیافته مهارت توافق به رسیدن در پیروان و رهبران .است گرفته نشأت های بنیادینارزش از رفتارکارکنان و بوده

 دارای هایی،ویژگی چنین با هاییسازمان است. شده هماهنگ و  پیوسته خوبی به سازمانی های و فعالیت دارند متقابل دیدگاه  که

 . دارند نفوذ کارکنان رفتار بر کافی طور به و و متمایزند قوی فرهنگ

 پذیریانطباق و درونی یکپارچگی لذا یابند.می  تغییر سختی به هستند یکپارچه خوبی به که هاییسازمان :پذیریانطباق

-می هدایت مشتریان وسیله به پذیریدارای انطباق هایسازمان .آورد حساب به هاسازمان این و برتری مزیت توانمی را بیرونی
 بهبود  حال  در  طور  مستمر به ها آن .دارند را تغییر ایجاد تجربه و ظرفیت  و گیرندمی پند  خود از  اشتباه کنند،می ریسک شوند،

 .مشتریان هستند برای شدن قائل ارزش جهت به سازمان توانایی

 کجا دانندنمی که هاییسازمان است. آن و مأموریت رسالت  سازمانی فرهنگ ویژگی مهمترین  گفت بتوان شاید رسالت:

 
1- Denison 
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 هایگیریجهت اهداف و از روشنی درك موفق هایسازمان روند.می بیراهه به معموالً  موجودشان  چیست؟ وضعیت و  هستند

 کنندمی ترسیم را سازمان انداز چشم و کرده تعریف را استراتژیک و اهداف سازمانی اهداف که طوری به دارند، خود استراتژیک
 (. 2010 )دنیسون و همکاران،

 فرایند تسهیم دانش سبز  .1
سبز   دانش  به  در شرکت 1اشتراك  مدیران  ها  و  کارکنان  بین  فنی  دانش  و  سبز  بازاریابی  انتقال  یا  تسهیم  به  فرآیند  عنوان 

.  محیطی تعریف شده است  های جدید برای کاهش موثر اثرات منفی زیستهای جدید و فرصتها با هدف توسعه تکنیکشرکت
ها آن را به  در حالی که برخی دیگر از پژوهش.  اندبرخی مطالعات به تسهیم دانش سبز را به عنوان یک ساختار واحد پیشنهاد کرده

به تسهیم دانش سبز به عنوان فرایندی که از طریق     (.2012اسشونرو سوینک،)  کنندسازی میبعدی مفهوم  عنوان یک سازه چندُ
توان به  می  همچنین.  گذارند، تعریف شده استآن مدیران و کارکنان دانش فناوری سبز مانند دانش فنی سبز را به اشتراك می

گذاری دانش، تخصص و گزارشات و اسناد داخلی مرتبط به محیط زیست و دانش سبز با  اشتراك  تسهیم دانش سبز را به عنوان به
 (.2017لین و چن،) همکاران و رقبا تعریف کرد

افزایش   2یکپارچگی دانش سبزها باید توانایی خود را برای  محیطی، شرکت  نیز باید اشاره داشت که برای حل مسائل زیست
کارگیری   یکپارچگی دانش سبز به عنوان یک نوع قابلیت پویا ممکن است نقش مهمی در به (.  2013،  و همکاران  دنگلیکو)  دهند
به شرکتدانش قابلیت  این  زیرا  باشد،  داشته  امکان میسبز  دانشها  زیست  دهد  و  دانش جدید   عمومی  ایجاد  برای  را  محیطی 

به افزایش توانایی    دهد که یادگیری ممکن است منجرنظریه یادگیری سازمانی نشان می  (.2020وانگ و همکاران،  )  ترکیب کنند
های پویایی را توانند با یادگیری، تواناییها میدر این راستا پیشنهاد کردند که سازمان(  2011)4زولو و وینتر (.  2012،  3نایت)  شود

این از  بینرو، هنگامی که شرکت  ایجاد کنند.  یادگیری  انجام می ها  را  تنظیم  سازمانی  و  استقرار  پرورش،  با  است  دهند، ممکن 
آن توانایی  خارجی،  ایندانش  علت  به  شود.  غنی  دانش  یکپارچگی  در  و    ها  دهد  پوشش  را  برنامه  چندین  باید  سبز  دانش  که 

های مختلف را ادغام کرده و دانش به وجود آمده را  کند دانشها را ملزم میبنابراین، شرکت  .  های متعددی را برآورده کندخواسته
 (. 2019و همکاران، دنگلیکو) در سطح شرکت یکپارچه کنند

 پژوهش  پیشینه تجربی .2
سازمانی پایدار نشان ( در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه  1399)  رضایی و همکاران

، مدیریت پاداش سبز    802/0، آموزش نیروی انسانی سبز    657/0ریزی منابع انسانی سبز  ، برنامه 552/0داد که طراحی شغل سبز  
تغییرات مربوط به توسعه سازمانی پایدار را به طور    724/0و مدیریت انضباط سبز    728/0، مدیریت ایمنی و بهداشت سبز    619/0

 .  کنندبیین میمستقیم ت
قزوینیجانعلی عنوان  1398)  زاده  با  تحقیقی  در  مولفهرتبه(  محیطی بندی  عملکرد  بر  موثر  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  های 

مراتبی سلسله  تحلیل  )رویکرد  مشهد  مولفه  (شهرداری  بین  از  که  داد  سبز  نشان  گزینش  و  انتخاب  انسانی،  منابع  مدیریت  های 
تواند بیشترین اثرگذاری را بر توسعه و بهبود مندسازی آنان و ارزیابی و نظارت بر عملکرد سبز کارکنان میکارکنان، آموزش و توان

 . عملکرد محیطی این سازمان داشته باشد
بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی ( در تحقیقی با عنوان  1398و همکاران)  قزل باش

 
1-  Green knowledge Sharing 
2-  Green knowledge integration 
3-  Knight 
4 - Zollo & Winter 
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واند تاثیر مثبتی بر مسئولیت زیست محیطی  تکه مدیریت منابع انسانی می  دادندسازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار نشان  
 . سازمان داشته باشد و به این صورت منجر به تحقق توسعه پایدار شوند

ای با عنوان بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و نیت رفتاری سبز بر رفتار کاری سبز: تبیین  در مطالعه(  1397ابوالحسنی) 
نقش جو روانشناسی سبز نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز، نیت رفتاری سبز و جو روانشناسی سبز بر رفتار کاری سبز تاثیر  

  کند.گری می سبز و رفتار کاری سبز را میانجی  ی سبز رابطه بین مدیریت منابع انسانیدار دارد، همچنین جو روانشناسمثبت و معنی
نوری)سلیمان و  عمران  ارتباط  1397پور  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مدارس  معاونان  و  مدیران  بین  خود  پژوهش  اساس  بر   )

 معناداری بین مدیریت سبز و رفتار زیست محیطی مدیران وجود دارد.  
تحقیقی تحت عنوان  1397)نجفی  و   نکویی اداره کل  ارزیابی شیوه( در  انسانی سبز در  منابع  و جوانان  های مدیریت  ورزش 

که  باشدمی 05/0تر از  های مدیریت منابع انسانی سبز به طور معناداری دارای میانگین پایینشیوه  دهند که نشان می استان فارس
 باشد. مدیریت منابع انسانی سبز در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می هاینشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت شیوه

مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار   ( در تحقیقی نشان دادند که در عصر افزایش آگاهی دربارة  2020و همکارانش)  1سینگ 
انسانی سبز بر شیوه با محیط  مدیریت منابع  افزایش رفتارهای سازگار  باعث  های مدیریتی زیست محیطی شرکت تمرکز دارد و 

 شود.زیست کارکنان می
همکاران)  2رابل   عنوان2020و  با  تحقیقی  در  شیوه  (  بر  سبز  انسانی  منابع  واسطهتاثیر  اثر  رفتارها:  سبز  خدمات  به  های  ای 

همچنین، دار است.  های خدمات سبز مثبت و معنیتسهیم دانش سبز نشان دادند که تأثیر مستقیم مثبت منابع انسانی سبز بر شیوه
ها به تدریج به  دادند که مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با مدیریت محیط زیست سازمان( نشان  2019و همکاران ) 3زاهانگ 

( 2019و همکاران)  4یونگ   باشد.موضوعی مهم در محافل دانشگاهی تبدیل شده است و تأثیر آن بر رفتار سبز کارکنان مثبت می
عث به وجود آمدن عملکرد نوآورانه خواهد شد که منجر به بهبود  در تحقیقی نشان دادند که توجه منابع انسانی به تولیدات سبز با

 شود.  عملکرد سازمانی کارکنان صنایع می 
به بررسی مدیریت منابع سبز و تعهد کارکنان نسبت به محیط پرداختند. نتایج نشان داد که سه معیار   (2019و همکاران ) 5فام 

محیطی    -های زیستباشند که بر کارکنان نسبت به تعهد فعالیتر مهم میآموزش، پاداش و فرهنگ سازمانی به عنوان یک ابزا
 گذارد.  ها تأثیر میآن

به بررسی مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل فرهنگ سازمانی سبز بر تقویت عملکرد محیطی   (2019)و همکاران  6روسکر 
شیوه داد  نشان  ها  یافته  پرداختند.  پایدار  توسعه  برای  و  شرکت  ارزیابی  آموزش،  استخدام،  قبیل  از  انسانی  منابع  مدیریت  های 
 کند.انگیزشی از توسعه توانمندسازان فرهنگ سازمانی پشتیبانی می

 روش و ابزار تحقیق 
  186نفر )  496به تعداد   1400-1401ماکو در سال تحصیلی    شهرستان  ابتدایی  دوره  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان

نفر از طریق    217)با حجم نمونه    ای انتخاب شدند گیری تصادفی طبقهحجم نمونه آماری از طریق نمونه   باشد.زن( می  310مرد و  
گیری مدیریت منابع انسانی  برای اندازه  -1  .در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده به عمل آمد  ابزار تحقیق  مورگان(.جدول  

گویه و    20( استفاده به عمل آمد. ابزار مذکور دارای  1396)و همکاران  یفرخ  سبز معلمان از پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز 

 
1-  Singh 
2-  Rubel 

3-  Zhang 
4-  Yong 
5-  Pham 
6-  Roscoe 
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 794/0نفره قبل از اجرای اصلی،    30باشد، و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ از طریق اجرا در یک نمونه  چهار مولفه می
آید.  استفاده به عمل می  (2011پرسشنامه تسهیم دانش سبز چانگ)معلمان از    سبز   دانش  تسهیمگیری  برای اندازه  -2  بدست آمد.

نفره قبل از اجرای   30یی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ از طریق اجرا در یک نمونه  گویه می باشد، و پایا  5ابزار مذکور دارای  
( استفاده به  2000دنیسون) فرهنگ سازمانی  استاندارد پرسشنامۀ  برای سنجش فرهنگ سازمانی از   -3  بدست آمد.  815/0اصلی،  

اینعمل می از طریق  کندتبدیل می کمی مقادیر به را کیفی عوامل که باشدمی سؤال 60 حاوی پرسشنامه آید.  . و پایایی آن 
 بدست آمد.  769/0نفره قبل از اجرای اصلی،  30ضریب آلفای کرونباخ از طریق اجرا در یک نمونه 

سبز    دانش  تسهیم  ؛ و میانگین  متغیر917/62   مدیریت منابع انسانی سبزدهد که میانگین  متغیر  نشان می(  1)جدول شماره  
 می باشد.   193/227 فرهنگ سازمانی همچنین میانگین و 838/18

 

 های توصیفی متغیرهای تحقیق آماره (1)جدول .2.1

 میانگین متغیرهای تحقیق
انحراف  

 معیار 
 حداقل 

حداک
 ثر

132/20 917/62 مدیریت منابع انسانی سبز  31 89 

388/5 668/15 آموزش سبز   6 24 

327/5 566/15 جذب و استخدام سبز   6 25 

205/5 695/15 پاداش سبز  6 24 

367/5 986/15 ارزیابی عملکرد سبز   6 24 

853/3 838/18 سبز  دانش تسهیم  6 25 

427/38 193/227 فرهنگ سازمانی   107 263 

 

 ها داده تحلیل تجزیه و .3
 ارتباط دارد.  مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی

مدیریت منابع انسانی   با توجه به جداول، ضریب همبستگی بین  برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.
با فرهنگ سازمانی با تسهیم   است. همچنین ضریب همبستگی بین   0/ 001داری   و سطح معنی   0/ 293  سبز  انسانی سبز  منابع  مدیریت 

مدیریت    بینگیریم که   تیجه می است.  فرضیه صفر مبنی بر مستقل بودن متغیرها رد و ن   0/ 001داری   معنی    و سطح   0/ 247    دانش سبز
 دارد. دار وجود  رابطه مثبت و معنی  منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی

 

 سازمانی فرهنگ  با  سبز انسانی منابع  مدیریت پیرسون بین میزان  همبستگیضریب   (2)جدول .3.1

 متغیرها 
تع
 داد

ضریب 
 همبستگی

سطح  
 داری معنی

مدیریت منابع انسانی  
 سبز

2 فرهنگ سازمانی 
17 

❖ 293/0 001/0 

❖ 05 /0 >p 

3.2.  
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 سبز   دانش تسهیم  با سبز انسانی منابع  پیرسون بین مدیریت  همبستگیضریب ( 2)جدول .3.3

 متغیرها 
تع
 داد

ضریب 
 همبستگی

سطح  
 داری معنی

مدیریت منابع انسانی  
 سبز

2 تسهیم دانش سبز 
17 

❖ 247/0 001/0 

❖ 05 /0 >p 
 

 ارتباط دارد. مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتداییمولفه های 
مدیریت ای  مولفه  که ضریب همبستگی   نتایج با توجه به  استفاده گردید.برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون  

است فرضیه صفر مبنی   0/ 001داری  و سطح معنی   0/ 180؛ 0/ 363؛ 0/ 213؛   0/ 350 به ترتیب  فرهنگ سازمانی   با  منابع انسانی سبز
 انسانی سبز با فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتداییمدیریت منابع های مولفه  بینگیریم که   بر مستقل بودن متغیرها رد و نتیجه می 

 دار وجود دارد. رابطه مثبت و معنی 

سازمانی    فرهنگ با سبز  انسانی منابع  مدیریت  های پیرسون بین مولفه همبستگیضریب  (3)جدول .3.4

 معلمان

 تعداد متغیرها
ضریب  

 همبستگی 

سطح  

 داری معنی

 001/0 350/0 ❖ 217 آموزش سبز 

 001/0 213/0 ❖ 217 پاداش سبز

 001/0 363/0 ❖ 217 جذب و استخدام سبز 

 001/0 180/0 ❖ 217 ارزیابی عملکرد سبز 

❖ 05 /0 >p 
 

 ارتباط دارد. مدیریت منابع انسانی سبز با تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی هایمولفه
های مولفه  ،  که ضریب همبستگی   3با توجه به جدول  برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

سبز انسانی  منابع  سبز    با  مدیریت  دانش  ترتیبتسهیم      است   0/ 001داری   و سطح معنی   0/ 152؛  0/ 298؛  0/ 179؛    0/ 304  به 
با تسهیم دانش سبز  مدیریت منابع انسانی سبز های مولفه بینگیریم که   فرضیه صفر مبنی بر مستقل بودن متغیرها رد و نتیجه می 

 دار وجود دارد. رابطه مثبت و معنی  معلمان دوره ابتدایی

تسهیم دانش سبز   با سبز  انسانی منابع  مدیریت  های پیرسون بین مولفه  همبستگیضریب   (4)جدول .3.5

 معلمان

 تعداد متغیرها
ضریب  

 همبستگی 

سطح  

 داری معنی

 001/0 304/0 ❖ 217 آموزش سبز 

 001/0 179/0 ❖ 217 پاداش سبز

 001/0 298/0 ❖ 217 جذب و استخدام سبز 

 001/0 152/0 ❖ 217 ارزیابی عملکرد سبز 
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❖ 05 /0 >p 
 قابل پیش بینی است.  مدیریت منابع انسانی سبز از طریق مولفه های فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتدایی 

 در جدول ذیل مشاهده می شود.شود که نتایج آن برای بررسی فرضیه فوق، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده می
 

  طریق  از ابتدایی دوره معلمان سازمانی  بینی فرهنگخالصه نتایج تحلیل رگرسیون پیش (5)جدول  .3.6

 سبز  انسانی منابع  مدیریت هایمولفه

متغیر 
 مالك

R 
R

2 

 2R

تعدیل 
 شده

خطای 
 SEاستاندارد 

میانگین 
 مجذورات

د
رجه 
 آزادی 

مجموع 
 مجذورات

نمر
 fه 

سطح  
 داریمعنی 

فرهن
گ 

 سازمانی

3
88/0  

1
51/0  

135/
0 

58488/
3 

871/
482 

4 718/120  39
3/9  

 

001/0  

 484/
2724 

2
12 

851/12 

 

 سبز عملکرد  سبز، ارزیابی استخدام و سبز، جذب سبز، پاداش آموزش  بینی کننده :متغیرهای پیش
جدول    همان در  که  می  5طور  مشاهده  سبزمدیریت  های  مولفهشود،  ،  انسانی  شده  منابع  رگرسیون  معادله  میزان  وارد  که  اند 

باشد. همچنین با  می  135/0تعدیل شده برابر با    Rو مقدار مجذور    388/0برابر با  فرهنگ سازمانی معلمان  ها با  همبستگی چندگانه آن
 شود. یون چندگانه پرداخته میاست. در ادامه به ارایه جدول رگرس 05/0سطح معنی داری کمتر از  fتوجه باال بودن نمره 

 هایمولفه  طریق از ابتدایی دوره معلمان سازمانی  فرهنگ بینی، بررسی رگرسیون پیش( 6) جدول .3.7

 سبز   انسانی منابع  مدیریت

خطای  B متغیرهای پیش بین  تغییر مالكم
 معیار 

Beta T   سطح معنی
 داری

ی 
مان

ساز
گ 

هن
فر

/105 مقدار ثابت  
16 

802/
0 

 0
81/
20 

01/0  

/297 آموزش سبز 
0 

112/
0 

415/
0 

6
49/2  

009/0  

/266 جذب و استخدام سبز 
0 

115/
0 

368/
0 

3
13/2  

022/0  

/147 پاداش سبز
0- 

113/
0 

199/
0-  

2
99/1
- 

195/0  

/235 ارزیابی عملکرد سبز 
0 

104/
0 

327/
0-  

2
47/2
- 

026/0  

 

و     آموزش سبز، جذب و استخدام سبزهای  مولفهشود که  داری مشاهده میو سطح معنی  Bبر اساس نتایج حاصل از ضرایب  
 است.   معلمان فرهنگ سازمانیبینی ،  قادر به پیشارزیابی عملکرد سبز

 . قابل پیش بینی است مدیریت منابع انسانی سبز هایاز طریق مولفه تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی
 شود.شود که نتایج آن در جدول ذیل مشاهده میاستفاده میزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی فرضیه فوق، از آ

  طریق از ابتدایی دوره معلمان سبز دانش بینی تسهیم خالصه نتایج تحلیل رگرسیون پیش (7 )جدول .3.8

 سبز  انسانی منابع  مدیریت هایمولفه
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متغیر 
 مالك

R 
R

2 

 2R

 تعدیل شده

خطای 
 SEاستاندارد 

میانگین 
 مجذورات

در
جه 
 آزادی 

مجموع 
 مجذورات

نمر
 fه 

سطح  
 معنی داری

تسهی 
م دانش  

 سبز

4
61/0  

2
13/0  

198/
0 

41344/
34 

541/
67895 

4 885/16973  33
3/14  

 

001/0  

 33/
251068 

2
12 

285/1184 

 سبز   عملکرد سبز، ارزیابی  استخدام و سبز، جذب سبز، پاداش آموزش متغیرهای پیش بینی کننده :
اند که میزان همبستگی وارد معادله رگرسیون شده مدیریت منابع انسانی سبزهای مولفهشود، مشاهده می 7طور که در جدول  همان

باشد. همچنین با توجه باال می  198/0تعدیل شده برابر با    R  و مقدار مجذور   461/0برابر با  تسهیم دانش سبز معلمان  ها با  چندگانه آن
 شود. است. در ادامه به ارایه جدول رگرسیون چندگانه پرداخته می 05/0داری کمتر از معنیسطح  f بودن نمره

 هایمولفه طریق از ابتدایی دوره معلمان سبز  دانش تسهیم  بینی، بررسی رگرسیون پیش(8)جدول  .3.9

 سبز   انسانی منابع  مدیریت

خطای  B متغیرهای پیش بین  تغییر مالك
 معیار 

Beta T   سطح معنی
 داری

بز 
 س

ش
دان

م 
هی

تس
/875 مقدار ثابت  

194 
699/

7 
 3

11/
25 

01/0  

/767 آموزش سبز 
2 

076/
1 

388/
0 

5
71/2  

011/0  

91/3 جذب و استخدام سبز   105/
1 

542/
0 

3
59/3  

01/0  

-7/1 پاداش سبز  089/
1 

23/0
- 

5
61/1
- 

12/0  

/829 ارزیابی عملکرد سبز 
2-  

002/
1 

395/
0-  

8
22/2
- 

005/0  

 

و     آموزش سبز، جذب و استخدام سبزهای  شود که مولفهداری مشاهده میو سطح معنی   Bاساس نتایج حاصل از ضرایببر  
 است.   معلمانتسهیم دانش سبز ،  قادر به پیش بینی ارزیابی عملکرد سبز

 گیرینتیجه
ارتباط    تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی و  تحلیل صورت گرفته نشان داد که  

  مسئول ایجاد آگاهی مدارس شامل    در  مدیریت منابع انسانی سبزدر تبیین نتیجه بدست آمده باید قید نمود که    مثبت و معنی داری دارد.
های سبز موجبات ایجاد در خصوص محیط و عوامل محیطی است و با سیاستگذاری و خط مشی  معلمانرسانی و تعامل میان    اطالع  ،

شان در قبال محیط عمل  ها به وظایف و تعهداتنماید که آنها را هدایت می ای آنشده و به گونه  معلمانمسئولیت اجتماعی در بین  
-نگهداری از محیط زیست، آموزش آن به دانش  بررسیخصوص    الزم درفرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز  به این ترتیب،    نمایند

 رسد. به منصه ظهور میآموزان و تبدیل دانش موجود بین معلمان 
  رابل و همکاران (،  1396)  رمضان تبار(،  1399)  رضایی و همکاران  (، 1397)  ابراهیمی عمارتنتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات  

 منابع مدیریت  از لحاظ نظری،  باشد.همسو می(  2019فام و همکاران )(،  2020)  وانگ و همکاران(،  2020)  سانگ و همکاران(،  2020)
 مهمترین از کند. یکیمی   کمک سازمان شدن  جهت سبز در سازمان راهبردی اهداف به انسانی منابع شدن  سبز بر تمرکز با انسانی
مدیریتنقش است  در سبز  تفکر  نمودن  عملی و  ایجاد جهت در  سازمان به  کمک سبز  انسانی  منابع  های  و    کارکنان  سرشت  )فرخ 

 زیست ارتقای اقدامات و بهبود برای انسانی منابع از صحیح و مناسب استفاده یعنی، سبز انسانی منابع مدیریتدر واقع،  (.1396همکاران، 
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رسد  لذا به نظر می  (.2016همکاران،   و )لوید  محیطی مسائل زیست به  نسبت کارکنان در  بیشتر آگاهی و  تعهد ایجاد و  سازمان محیطی
 ایجاد برای هانقش مهمترین از یکی سبز هایسازمان در»  تواند در عملکرد زیست محیطی کارکنان، تاثیر داشته باشدکه این امر می

زیست   به مسائل متعهد افرادی به  را کارکنان بایدمی  که است انسانی منابع کارشناسان و  مدیران نقش  کارکنان سازمان، بین سبز تفکر 

بین   همکاری ایجاد ها،هزینه  کاهش اثربخشی،  و کارایی  به منجر  اینکه بر  عالوه  هافعالیت این  .(1390)صفری،    کند تبدیل محیطی

  شود می اجتماعی مشروعیت و پذیرشکسب   و جامعه آحاد بین سازمان از مثبت ذهنی تصویر ایجاد موجب شود،می پایداری و کارکنان
 (. 1395)عالمه و صالح زاده، 

ابتداییهای  مولفهتحلیل صورت گرفته نشان داد که   ارتباط مثبت و    مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی معلمان دوره 
-مورد محیط سبز وجود داشته باشد، آموزشهای جامع آموزشی در  در تبیین یافته فوق باید قید نمود که اگر سیاست  داری دارد.معنی

های آموزشی در طی سال برای  های مطلوبی در خصوص تغییر نگاه به محیط زیست در نهاد آموزش و پرورش برگزار شود و کارگاه
ب،  های مطلوالزم و ایجاد ارزشفرهنگ سازمانی  تواند انتظار داشت که  کارکنان در خصوص مسائل زیست محیطی برگزار شود می

مدیریت منابع انسانی سبز این مشخصه را دارد که به عنوان یک تقویت کننده بر تعهد محیط زیست گرایانه معلمان شود.  ریزی میپی
در راستای بهبود  را    چگونه معلمان، اهداف سبز و زیست محیطی  که    تأثیر داشته باشد به این نحوه که تاکید و مدیریت سازمان بر این 

تحق  زندگی  و  محیط  نموده  میان کارکنان رشد  به عنوان فرهنگ سازمانی در  امر  این  ببخشند  انجام    سبز  رفتارهایق  را در  ایشان 
(،  1396)  (، فرخی و همکاران1395)  فرد و همکاراناصغرزاده شیرازینتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات    دهد.وظایف شغلی رشد می

 باشد. همسو می(، 2019(، کیم و همکاران )2019) همکارانیونگ و  (، 1398) رستگار و همکاران 
ارتباط مثبت و   مدیریت منابع انسانی سبز با تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی  هایمولفهتحلیل صورت گرفته نشان داد که  

به صورت مستقیم و غیرمستقیم با محیط زیست  آموزش و پرورش، معلمان در در تبیین یافته فوق باید اشاره داشت که  داری دارد.معنی
تواند از  ها سروکار دارند و رفتارهای زیست محیطی معلمان میآموزان و الگو بودن برای آنها به دانشبه جهت آموزش، تبیین نگرش

رسانی و تعامل میان معلمان در خصوص محیط و  آگاهی، اطالعهای آموزشی آموزش و پرورش تاثیر بپذیرد این تاثیر از طریق  سیاست
و بدست   مدیریت منابع انسانی سبز  توان از  وثرترین روش ممکن در این خصوص میگیرد، با این حال  معوامل محیطی صورت می

اشاره داشت، به این معنی که  آوردن اطالعات ضروری در خصوص محیط زی از طریق معلمان  انسانی از  ست  حمایت مدیریت منابع 
می معلمان  محیطی  زیست  عملکرد  ارزیابی  و  آموزش  و  طریق  ببخشد  بهبود  را  زیست  محیط  با  دوستانه  رفتار  ایجاد تواند  موجبات 

بین   به گونه   ایشانمسئولیت اجتماعی در  نمایندبه وظایف و تعهداتها را هدایت نماید که  ای آنشده و    .شان در قبال محیط عمل 
سرشت و صالحی  (، فرخ1396)  تبار(، رمضان1395)  سیدجوادین و همکاران  (،1397)  نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات صالحی راد

 باشد. همسو می(، 2019) روسکر و همکاران(، 2019(، فام و همکاران )2019) اوجو و رامان (،1396) باغیکوچه
و    آموزش سبز، جذب و استخدام سبزهای  مولفهاز طریق   فرهنگ سازمانی معلمان دوره ابتداییتحلیل صورت گرفته نشان داد که  

در تبیین یافته فوق باید قید نمود که اگر    داری قابل پیش بینی است. به صورت معنی  مدیریت منابع انسانی سبز   ارزیابی عملکرد سبز 
سازمان برای اعمال زیست محیطی معلمان در نظر گرفته شود، پاداش در سازمان برای اعمال زیست محیطی کارکنان وجود پاداش در  

فرهنگ سازمانی  توان انتظار داشت که  صورت بگیرد می  ، حمایت مالیمعلمان  های نوآورانه طرفدار محیط زیست  داشته باشد و از طرح
حوزه ماننددر  ارزش  هایی  می بهبود  شکوفا  سازمانی  فرهنگ  نهایت  در  و  جدید  نگاه  داشتن  و  نتایج   شود.ها  با  آمده  بدست  نتیجه 

زهیریعباس (،  1397)  ابوالحسنیتحقیقات   و  باغی1395)  پور  کوچه  صالحی  و  سرشت  فرخ   ،)  (1396  ،)( همکاران  و  (،  2019کیم 
تسهیم دانش  تحلیل صورت گرفته نشان داد که    باشد. ( همسو می2018)  چریان و جاکوب(،  2018)  تحقیقات سیامباالپیتیا و همکاران

به    مدیریت منابع انسانی سبز   ارزیابی عملکرد سبزو     آموزش سبز، جذب و استخدام سبزهای  مولفهاز طریق    سبز معلمان دوره ابتدایی
   .داری قابل پیش بینی استصورت معنی

باید قید نمود که    منابع  مدیریتهای  )به عنوان یکی از شیوه  اگر آموزش، و ارزیابی عملکرد معلماندر تبیین نتیجه بدست آمده 
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اعمال زیست  سبز  انسانی برای  پرورش  و  آموزش  نهاد  از طرحمعلمان  ( در  و  باشد  داشته  نوآورانه طرفدار محیط  کارکنان وجود  های 
هایی مانند داشتن الگوی مصرف در حوزهسبز  دانش گذاریاشتراكتوان انتظار داشت که صورت بگیرد می ، حمایت مالیمعلمانزیست 

جانعلی نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات    وجود آید.ه  وری تدریس بجویی در مواد آموزشی، انرژی و افزایش بهرهصرفه  آب، برق،

، (2016)    لوپز و چربل(،   2020)  رابل و همکاران(،  1399و همکاران)  رضایی،  (1395)  (، سیدجوادین و همکاران1398)  زاده قزوینی

 باشد. (، همسان می2015) انوسینگ و شیخا
ها از  های سازمانی نقش مهم و اساسی را در رشد سازمانسایر سرمایهمنابع انسانی به عنوان یک سرمایه کلیدی و هوشمند در کنار 

های منابع انسانی زیست محیطی در نهاد آموزش و پرورش از طرف  اند ایفا نماید، لذا پذیرش سیاستتوجمله نهاد آموزش و پرورش می
های منابع انسانی با  ها و سیاستدر ادغام رویهتواند موجبات احساس نیاز مدیران منابع انسانی  مدبران به عنوان یک شروع خوب می

ایجاد یک  فعالیت آن  طبع  به  و  پرورش  و  آموزش  سازمان  در  انسانی سبز  منابع  مدیریت  تولد  یعنی  این  و  شود  زیست محیطی  های 
استفاد بهینه از انرژی و دستیابی ها،  ای چون رضایت والدین، کاهش هزینهنگرش و انگیزه نو در سرمایه انسانی که نتایجی فوق العاده

فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش  تواند به اهداف تعریف شده که برای سازمان به ارمغان خواهد داشت. با این حال یکی از نتایج فوق، می
ا در حیطه ثبتی رهای مدیریت منابع انسانی سبز، پیامدهای مآمیز برنامه   اجرای موفقیتدر حیطه وظایف شغلی و غیرشغلی باشد،    سبز

های  دلیل درگیرشدن در فعالیت  بهمعلمان  بیشتر    داشتن تعهد سبزدنبال دارد. این اقدامات موجب    بهمعلمان      سبز  خدمات  رفتارهای
با درگیر شدن در هدفی اصیل، احساس معلمان  شود. عالوه بر این،  دوستدار محیط زیست و همچنین فعالیت در فضای کاری سبز می

را رشد میکرده و  معناداری   بگذارند و لذا چرخه  دانش سبز خود  به اشتراك  با دیگران  را  دهند و تالش خواهد داشت که دانش خود 
 بهبود رفتارهای زیست محیطی ادامه خواهد داشت. 

 پژوهش: های محدودیت .4
محدودیت ذاتی پرسشنامه، محقق برای  ،  معلمان آموزش و پرورش ابتدایی شهرستان ماکواجرا در بین  استفاده از ابزار پرسشنامه،    .5

عدم توانائی محقق در کنترل بعضی   گویان به پرسشنامه.صداقت پاسخ ت از پرسشنامه استفاده نموده است،  پاسخگویی به فرضیا
 متغیرهای تاثیر گذار. 

 پژوهش:  پیشنهادهای  .6
-ارتباط مثبت و معنی  دانش سبز معلمان دوره ابتدایی مدیریت منابع انسانی سبز با فرهنگ سازمانی و تسهیم  با عنایت به اینکه    -

است. عواملی    نگهداری پویای منابع انسانی سبز حاصل بسترسازی سازمان و مدیریتکه    با توجه به اینشود که  داری دارد پیشنهاد می
-عملکرد و ارائه بازخورد میهای جبران خدمت، آموزش و توسعه، روابط کارکنان و فرهنگ سازمانی، ارزیابی  همچون کیفیت و شیوه

نمایند. ایفا  انسانی  منابع  نگهداری  در  تأثیرگذاری  نقش  سبز   توانند  انسانی  منابع  پرورش  مدیریت  و  باید  آموزش  اهداف،  تحقق  برای 
تحلیل   و  تجزیهدر خصوص، اجرای بهتر،  آموزش و پرورش  بیشترین تمرکز را بر این نظام داشته باشد در این راستا اقدامات ضروری در  

 گیرد.صورت  معلمان رفتار سبز هایتوجه به عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر فعالیت ها و تهدیدات باها، فرصتها، ضعفقوت
اینکه    - به  عنایت  ابتداییبا  دوره  معلمان  سبزمولفه های  از طریق    فرهنگ سازمانی  استخدام  و  سبز، جذب  ارزیابی  و     آموزش 

سبز انسانی سبز  عملکرد  منابع  معنی  مدیریت  میبه صورت  پیشنهاد  است  بینی  پیش  قابل  که  داری  کارکنان شود  انتخاب  و  استخدام 
)رواشناسان، متخصص حوزه منابع انسانی، متخصص    براساس شایستگی سبز باشد در این راستا، از افراد متخصص در حوزه گزینش نیرو

 محیط زیست( استفاده به عمل آید. 
اینکه    - به  ابتداییبا عنایت  ارزیابی  و     آموزش سبز، جذب و استخدام سبزمولفه های  از طریق    تسهیم دانش سبز معلمان دوره 

چک لیست استاندارد در حوزه    شود کهداری قابل پیش بینی است پیشنهاد میبه صورت معنی  مدیریت منابع انسانی سبز  عملکرد سبز
تهیه  ارزیابی عملکرد سبز بدانند که    معلمان  ایشان  تا  داده شود  قرار  اختیار معلمان  لیست در  این چک  ارزیابی ماهانه،  از  قبل  و  شده 

 ارزیابی موجود بر چه اساسی صورت خواهد گرفت تا اقدامات الزم را صورت دهند.

 منابع  .7
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گری فرهنگ سبز  نقش میانجی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان با    (.1397)سعید  ، ابراهیمی عمارت

 مشهد.  دانشکده مهندسی صنایع ،.پایان نامه کارشناسی ارشددر شهرداری مشهد

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و نیت رفتاری سبز بر رفتار کاری سبز: تبیین نقش    (.1397)محسن  ،ابوالحسنی

 . دانشگاه خوارزمی . پایان نامه کارشناسی ارشد،جو روانشناسی سبز

های زیست  (. نقش مدیریت منابع انسانی سبز در موفقیت طرح1395نژاد، طیبه ؛ احمدی کهنعلی، رضا)فرد، رقیه؛ عباس شیرازیاصغرزاده  

 . ، موسسه سفیران فرهنگی مبین، تهرانالمللی مدیریت و فرهنگ توسعه دومین همایش بینمحیطی. 

قزوینی زاده  عملکرد محیطی شهرداری مشهد)رویکرد    (.1398)مهدی  ،جانعلی  بر  موثر  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  مولفه های  بندی  رتبه 

مراتبی سلسله  توسع  (.تحلیل  و  اقتصاد  مدیریت،  در  پژوهش  المللی  بین  کنفرانس  گرجستانششمین  تفلیس، -ه، 

 .سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی

 . تهران : انتشارت ویرایش. اجتماعی آموزش و پرورشروانشناسی (. 1393حاجی کریمی، یوسف)

 . ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.مبانی رفتار سازمانی(. 1394رابینز، استیفن پی،)

(. تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر  1398رستگار، عباسعلی؛ سبک رو، مهدی؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ باقری قره بالغ، هوشمند)

 .127-:148(14)7، دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگریعملکرد زیست محیطی کارکنان هتل. 

زرگر، سید محمد؛ همتیان،هادی) بابک؛  بررسی1399رضایی،  پایدار.  (.  توسعه سازمانی  بر  انسانی سبز  منابع  ابعاد مدیریت  فصلنامه   تاثیر 

 .68-59(: 9)7، آموزش علوم دریایی

بابلسر،    چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، .مدیریت منابع انسانی سبز و نقش آن در سازمان ها  (.1396)علی  ،رمضان تبار

 .شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

(. بررسی رابطه بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین مدارس استان  1397سلیمان پور عمران، محبوبه؛ نوری، علیرضا)

 .89-73(: 5)61، فصلنامه علمی ترویجی محیط زیستخراسان شمالی. 

طا اربطانی،  روشندل  سیدرضا؛  علیرضا)سیدجوادین،  نوبری،  »یک1395هر؛  سبز  انسانی  منابع  مدیریت   .) 

 .357-517(: 3)5زمستان، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار«.  

بین بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز، نوآوری سبز، عملکرد زیست محیطی در روابط    (.1397)بهرام  ،صالحی راد

مدیریت زیست محیطی فعال و زنجیره تامین سبز با مزیت رقابتی و عملکرد مالی)مطالعه موردی: شرکت 

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت . پایان نامه کارشناسی ارشد،(های تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد

 ایران و خدماتی صنعتی هایسازمان در انسانی منابع  مدیریت نظام بر فناوری تأثیر گیریاندازه (.1390علی) صفری،

 اصفهان.  دانشگاه . پایان نامه دکتری،مناسب الگوی ارائه و

پور احسان  انسانی درحوزه مالی شرکت نفت    ( 1395) ؛ زهیری احمد    عباس  پایدار منابع  با رویکرد  انسانی سبز  منابع  بررسی مدیریت 

ایران،   اسالمی  اقتصا جمهوری  و  انسانی،مدیریت  علوم  در  توسعه  و  تحقیق  المللی  بین  ، تهران  . د کنفرانس 

 .موسسه سفیران فرهنگی مبین

 .جهاد دانشگاهی .اصفهان:انتقادی رویکرد با انسانی منابع  مدیریت (.1395زاده،رضا)صالح سیدمحسن؛ عالمه،

سومین کنفرانس جامع و  .رابطه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت سبز   (.1396)صالحی کوچه باغی، سیدعلی  ؛بهزاد  ،فرخ سرشت

دانشگاه صنعتی  ملی اقتصاد مقاومتی بوعلی سینا همدان،  دانشگاه  یزد،  دانشگاه  بابلسر،  پژوهشی ،  بابل و شرکت  نوشیروانی 

 .طرود شمال
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علی) صفری،  علی؛  نصراصفهانی،  مجتبی؛  ارائه1396فرخی،   فصلنامۀفوالد.   صنعت در  سبز انسانی منابع مدیریت چهارچوب (. 

 .179-153(: 4)9 حسین)ع(، امام جامع  دانشگاه انسانی منابع  مدیریت پژوهشهای

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و   (.1398)شیرازی، علی  ؛فریبرز  ،اکرم؛ رحیم نیا  ،قزل باش

 . ، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار .نقش آن در تحقق توسعه پایدار

اصغر  ؛فرید  ،نکویی فارس  (.1397)نجفی،  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  های  شیوه  دومین  .ارزیابی 

 . ، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهوازهمایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت اهواز

 پیام کوثر. اقتصادی سازماندر    نوآوری و مولد سازمانی فرهنگ رابطۀ بررسی (.1391ابوالحسن) حسینی، اکرم؛ مقدم، هادیزاده

 . 109-86(: 2)9 ،مدیریت

Anusingh. L., and Shikha. G. (2015). Impact of green human resource factors on 

environmental performance in manufacturing companies: empirical evidence. 

International journal of engineering and management science. I.J.E.M.S., VOL.6 
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Arulrajah, A.A, Opatha, H & Nawaratne, N.N.H. (2015), Green Human Resource 
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