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 چکیده

 فاده ازتوسعه پایدار و با است در راستایشناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل مدیریت منابع انسانی سبز  حاضر، هدف پژوهش

جامعه آماری را مدیران شوهرداری مههد به   بود.با رویکرد ظاهر شوونده گللیزری    نظریه داده بنیادراهبرد کیفی و روش 

تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ن خبرلانفر از  15، با تی وهدفمند قضابا استفاده از روش نفر تهوکی  دادند،  154تعداد 

در مرحله کدلذاری انتخابی،  و کد اولیه شناسایی شد 044در مرحله کدلذاری باز، تعداد  که. انجام شدنیمه ساختار یافته 

 02کد در  212سووه مسووتمر، مفاهیم و مقوژو پژوهش  ووورو لرفت و کدلذاری پیرامون مقوله محوری از طریق مقای

عد بُمفهوم جمع بندی شوود، در مرحله کدلذاری نظری با تلفیق میان مقوله ها توسوو  یگ الاوی ارتباطی، مفاهیم در پن  

بعد   فردی شوام  مفاهیم  نارش سوبز، ارزش سوبز، انایزه سوبز، دانش سوبز، سوزمت سبز، شخصیت سبز، رفتار سبز،       

سوازمانی شام  مفاهیم  پاداش و جبران خدماو سبز، مهارکت سبز، ارزیابی سبز، آموزش سبز، ساماندهی سبز، استخدام  

سوبز، فرهن  سوازمانی سوبز، ناهداری سوبز، ساختار سبز، رواب  مدیریتی سبز، ارتقاا و انتصاز سبز  بُعد شهری شام      

، شوورای شوهر، مقرراو سبز شهری، طراحی سبز شهری، فرهن    مفاهیم  بودجه ریزی سوبز، مدیریت پسوماند شوهری   

شوهروندی سوبز، فرایند اداری سوبز، ساختار شهری سبز، حم  و نق  ممومی سبز  بعد فراشهری شام  مفاهیم  پژوهش    

اشهری  بعد المللی، دولت، قوانین و مقرراو فرها، تأمین زنجیره سبز، سازمانهای بینسبز، سازمانهای مردم نهاد سبز، رسانه

 صاا شد.اح تکنولوژیکی در مدلواقتصادی،  ،محیطی شام  مفاهیم  موام  اجتمامی، فرهنای، جغرافیایی، دینی، سیاسی

  نظریه داده بنیاد مدیریت منابع انسانی سبز،رویکرد ظاهر شونده، ، توسعه پایدار :هاکلیدواژه
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 . مقدمه 0

است و سزمت  یشرط اساس تیجمع گی یو بقا یداریپا یبرا یشهر منیسوالم و ا  سوت یز  یوجود محامروزه 

شود که منا رش از خانوار و مح  کار  یلونالون مربوط م سوت یز یها  یمح تیفیبه ک ماًیمسوتق  یو جسوم  یروح

 ینیرشد و توسعة روزافزون شهرنه  291ص. 04،1 ،گرضوازاده و همکاران  کنش دارند اریکدیبر  یالملل نیب اسیتا مق

ة انسان با و قطع رابط عتیاز طب یشهرها موجب دور یکیزیدارد و توسعة ف میشوهرها رابطة مسوتق   یبا لسوترش کالبد 

توسعه  و در حال افتهیتوسعه یکهوورها  راًی  لذا اخ144ص. ،1291 ،زاده و همکاران نیشوود گخوان  یم سوت یز  یمح

 یداریپاامروزه  . 2415 ،1اند گشووارما و لوپتا قرار لرفته داریو توسووعه پا یطیمح سووتیمسووا   ز تیتحت تأثیر اهم

بهبود  واست بطور توامان حفظ شده  یعیطب یبوم ها ستیو ز یآن رفاه سواکنان شهر  یاسوت که ط  یندیفرا یشوهر 

 نعت و  نهیدر زم هورفت یکه خواهان پ داریا و  توسوعه پا   تیمنظور رما به.  1291 و همکاران، یگشوکوه  ابدی یم

 ستمیسهمچون  یتیریمد یسوتمها ی، اسوتقرار سو  اسوت  یعیزیسوت و منابع طب حال حفظ محی   نیانسوان و در م رفاه 

سووبز  یهدف داشووتن کارکنان نیبه ا دنیرسوو برایمهم موثر باشوود.  نیبه ا  یجهت ن تواندیم یطیمح سووتیز تیریمد

به   ین یاها را در راستمملکرد، که بتوانند سوازمان  یابیو اسوتخدام لرفته تا ارز  نشیکلمه از مرحله لز یواقع یمعنا به

از  یکیه ها را بسبز در سازمان یمنابع انسان تیریمد ستمیسو  نیو بنابرا ودهب یضورور  یازیهدف مذکور کمگ نماید، ن

منابع  تیریکه مد ییاند. از آنجا وستهیپ یبه حرکاو سبز سازمان یمنابع انسان رانیمد وکرده   یتبد یاسواسو   یهاا و  

ابع دارد، من یسازمان یتوسعه خ  مه و یسواختار، اسوتراتژ   ،یفرهن  سوازمان  یریرا در شوک  ل  ینقش مهم یانسوان 

 یاریرابطه محققان بسوو نیدر هم  2410، 2دارند گاسووچالر داریبه توسووعه پا یابیرا در دسووت  یدینقش کل زین یانسووان

 نی  توجه خود را بر ارتباط ب2412و همکاران  ، 5گینوی، ر2411،  0، جکسوووون و همکواران 2441،  2و هوانو   یلید

ارکنان سبز ک یهاتیفعال تیبه اهم نیو مملکرد زیسوت محیطی معطوف داشوته اند. آنها هم  ن   یمنابع انسوان  تیریمد

سووبز شووناخته  یمنابع انسووان تیریمنوان مد به یدر منابع انسووان یطیمح تیریمد قیتلف نیدارند. ا تأکید یکار  یدر مح

نقش مثبت  شیافزا قیمملکرد زیسووت محیطی از طر شیها در جهت افزاکمگ به سووازمان یکه در راسووتا شووودیم

سوویسووتم مدیریت زیست   .2411، 1و جارون یگمسور  باشود یزیسوت م آنان در رابطه با محی   یهاتیکارکنان و فعال

ین امکان را می دهد تأثیر فعالیت هایش بر محی  محیطی مجموموه ای از اقودامواو مدیریتی اسوووت که به سوووازمان ا   

زیسوت را شوناسوایی و ارزیابی کرده و کنترل بیهتری روی مملیاتش اممال نموده و در نتیجه منجر به کاهش ضایعاو    

اممالی اشاره دارد که در  یسبز به تمام یمنابع انسان تیریمد  و 1290و افزایش کارایی سوازمان شود گفیاضی و افهار،  

                                                           
1. Sharma & Gupta 
2. Schuler 

3. Daily & Huang 

4. Jackson  

5. Renwick  

6. Masri & Jaaron, 
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تحول، پیایری و اسوتمرار یگ سویسوتم انجام می شوند تا منابع انسانی محی  یگ سازمان در زندلی های حرفه ای و    

  .  2415 شارما، و آلروالگ خصو ی خود دارای هوشیاری باشند

م با انجام أتو تواندیزیسووت که ممحی   تیریا ووول مربوط به مد تیدر رما یمادر مانند شووهردار یهاسووازمان

 یکزن شهر بزرگ کهور م نیمهوهد به منوان دوم  .بسویار اهمیت دارند زیسوت باشود   دوسوت دار محی    یهاتیفعال

 آننفر در  هزار21 از شیب میابی یآن در م یانسوان  یها هیبه سورما  یاجمال یکه با نااه  1291گرهنما و همکاران، باشود 

روبرو  ییها یدلیچیسووازمان با پ نیدر ا یانسووان یروین تیری  و مد1291 و همکاران، یزدی یمیاشووتغال دارند گابراه

 ...و  یاز بدنه شووهردار یکارلر یروهایخروج ن روها،ین تیکم ،تنوع اسووتخدام ،یسوون بازنهووسووتا  شیاسووت. افزا

 یشهردار که بتوانند سازمان ،سبز یرکنانداشتن کا و کند یسبز را دو  ندان م یمنابع انسوان  تیریضورورو توجه به مد 

ز در سووب یمنابع انسووان تیریمد سووتمیسوو یسووتیاسووت و با یبه هدف مذکور کمگ نماید، ضوورور  ین یراسووتا را در

لزوم توجه به کارکنان به منوان محرکه  نیب نیو در ا شود یزیپی ردر راسوتای توسعه پایدار شهری  مهوهد   یشوهردار 

 یم مهم ،یطیمح ستیمملکرد ز یارهایمع یساز ادهیپ یا و  برا  نیسوبز و بزرلتر  یمنابع انسوان  تیریمد جادیا یها

در مطالعه خود با    1291گ  همه ده  ادقی به شور  زیر است   برخی تحقیقاو انجام شوده در این خصووص  باشود.  

شهرکرد  نعتی  قطبهای شرکتمحیطی زیست مملکرد بر سبز انسوانی  منابع مدیریتهای شویوه  تأثیر منوان بررسوی 

 ارتباط طیمحی زیست مملکرد با سبز مهارکت و کارکنان توانمندسازی سبز، انتخاز استخدام، های نهوان داد که رویه 

 منابع مدیریتهای فعالیت میان ارتباط بررسووی  در مطالعه خود به  1295گ همکاران و قاسوومی. دارد معناداری و مثبت

نتیجه زیست محی   شدن سبز به کمگ در کارکنان نقش بر تأکید طریق ازمحیطی زیسوت  مملکرد بر راهبردی انسوانی 

 زیسووت دشووهرون رفتار واسووطه محیطی به زیسووت مملکرد بر راهبردی انسووانی منابع مدیریتهای فعالیت که لرفتند

 توسووعه بر انسووانی منابع مدیریت   در پژوههووی با منوان تأثیر 1295گپور  رجب .دارد معنادار و مثبت تأثیر محیطی،

محیطی تزیسوو مدیریت اتخاذ بر معناداری و مثبت تأثیر انسووانی، منابع کارکردهای کرد اذمانمحیطی  زیسووت مدیریت

 موفقیت در سبز انسانی منابع مدیریت در مطالعه خود با منوان نقش   1290گ همکاران و فرد شویرازی  ا وغرزاده  .دارد

 یریتمد بهبود مورد در کارکنان برانایزاننده تواندمی انسووانی منابع مدیریت که داد نهووانمحیطی های زیسووتطر 

مدیریت منابع انسانی سبز و قادر "   در پژوههی با منوان2419و همکاران گ 1روسکو .باشود ها سوازمان محیطی زیسوت 

عالیت نتیجه لرفتند که ف "سوواختن فرهن  سووبز سووازمانی با هدف افزایش مملکرد محیطی در راسووتای توسووعه پایدار 

بع انسوانی شوام  اسوتخدام، آموزش، ارزشیابی و سیستم پاداش بامک شکوفایی فرهن  سبز سازمانی    های مدیریت منا

 سبز، یمنابع انسان تیرینهان داد که مد  2419گ و همکاران میمطالعاو کهمچنین  و توانمند سوازی کارکنان می شوود.  

 .  دهد یم شیرا افزا یطیمح ستیو مملکرد ز ستیز  یرفتار دوستدار مح کارکنان، یتعهدسازمان

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی  "در پژوههوی با منوان   1299رضوایی و همکاران گ 

که ابعاد نه لانه مدیریت منایع انسووانی سووبز تأثیر مثبت و معناداری بر توسووعه سووازمانی  به این نتیجه رسوویدند  "پایدار

                                                           
1. Roscoe 
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، برنامه ریزی منابع انسووانی سبز 552/4نهوان داد که تجزیه و تحلی  و طراحی شوغ  سوبز     پایدار دارند. همچنین نتای 

، 142/4، آموزش نیروی انسانی سبز 011/4، ارزیابی مملکرد سوبز  012/4، انتخاز سوبز  019/4، اسوتخدام سوبز   151/4

در د از تغییراو  120/4و مدیریت انضباط سبز  121/4، مدیریت ایمنی و بهداشوت سبز  119/4مدیریت پاداش سوبز  

  .92، 1299مربوط به متغیر توسعه سازمانی پایدار را به طور مستقیم تبیین می کنند گرضایی و همکاران، 

مدیریت منابع انسووانی سووبز و قادر سوواختن فرهن  سووبز  "    در پژوههووی با منوان2419و همکاران گ 1روسووکو

بیان می کنند فعالیت های مربوط به مدیریت  "وسوووعه پایدارسووازمانی با هدف افزایش مملکرد محیطی در راسووتای ت  

کارمند شوورکت های   240منابع انسووانی سووبز بامک افزایش مملکرد محیطی سووازمانی می شووود. این تحقیق در بین   

سواختمانی  ینی انجام شوده اسوت. یافته های تحقیق حاکی از این اسوت که فعالیت های مدیریت منابع انسانی شام      

، آموزش، ارزشویابی و سویسوتم پاداش بامک شوکوفایی فرهن  سوبز سازمانی شام  تأکید رهبری، درلیری      اسوتخدام 

 کارکنان در اهداف سازمانی و توانمند سازی کارکنان می شود.

تأثیر مدیریت منابع انسوانی سوبز روی مملکرد محیطی سازمانی   "    در پژوههوی با منوان 2419گ 2مدنان راواشوده 

، اسوتخدام و لزینش سوبز، آموزش و توسعه سبز، و پاداش سبز را ارا ه داد.   "خدماو بهداشوتی اردن در سوازمان های  

 یافته ها نهووان داد که اجرای لروهی از کارهای سووبز در سووطط متوسوو  بود، و رابطه آماری مثبتی نیز بین کارهای   

HRM    خاز ا کار استخدام و انتسوبز به  وورو فردی و مملکرد زیسوت محیطی وجود داشت. قویترین همبستای ب

   .سبز بود، در حالیکه ضعیف ترین همبستای با آموزش و توسعه داشتند

حی  به تنهایی در حفاظت از مپیهوینة تحقیقاو نهوان می دهد کارکردهای سونتی مدیریت منابع انسانی     درمجموع

رضایی و   2411 ،0مسوری و جارون   2412، و همکاران 2از اینرو محققان بسویاری گرنویگ  .زیسوت اثربخش نیسوتند  

توجه خود را بر ارتباط بین مدیریت منابع   ،2419 ،مدنان راواشوووده  2419، و همکاران 5روسوووکو  1299 ،همکواران 

انسووانی و مملکرد محیطی معطوف داشووته اند. آنها همچنین به اهمیت فعالیت های سووبز کارکنان در محی  کاری تأکید 

محیطی در منابع انسوانی به منوان مدیریت منابع انسوانی سوبز شناخته می شود که در راستای    دارند. این تلفیق مدیریت 

های آنان در کموگ بوه سوووازموان ها در جهت افزایش مملکرد محیطی از طریق افزایش نقش مثبت کارکنان و فعالیت   

  .  2411 رابطه با محی  زیست می باشد گمسری و جارون،

پور  رجب   1295و همکاران گ یقاسووم   1291ده  هوومه گ ی ووادقه پژوهش  با توجه به بررسووی جامع پیهووین

مهوخ  لردید، این شکاف در     2419و همکاران گ 1روسوکو    1290فرد و همکاران گ یرازیشو  ا وغرزاده    1295گ

 یکیان ها بعنو یدر شهردارپژوههوهای انجام شوده وجود دارد که پژوههی تاکنون به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز   

                                                           
1. Roscoe 

2. Adnan M. Rawashdeh  

3. Renwick  

4. Masri and Jaaron 

5. Roscoe 
6. Roscoe  
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بنابر  و شووهرها، در داخ  و خارج کهووور انجام نهووده اسووت یو ممران یمموم یسووازمانها نیو اثرلذارتر نیاز مهمتر

 در اضرح تحقیق اهمیت موضووع خ  یگ سویسوتم سازی نظری، روش شناختی و تجربی در این زمینه مههود است.   

شووهرداری مهووهد بزردازد و راهکارهای مناسووبی را  سووانی سووبز دربه تبیین و طراحی مدل مدیریت منابع ان تا دارد نظر

برای مدیریت منابع انسووانی سووبز در شووهرداری مهووهد ارا ه نماید و قصوود پاسووخاویی به این سووؤال را دارد که مدل  

 مدیریت منابع انسانی سبز در شهرداری مههد  یست؟  

 . روش شناسی 5

 روش پژوهش. 5.0

، برای می باشوودطراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسووانی سووبز  ا توجه به مسووأله تحقیق که ب

ذا ل شوناسوایی ابعاد و مؤلفه های مدل مدیریت منابع انسوانی سبز، روش کیفی با مسأله پژوهش سازلاری بیهتری دارد   

برای  و تحقیق نومی روش کیفی می باشووداسووت و بر اسوواس ماهیت و روش   بنیادی هدف، براسوواساین پژوهش 

است، مبانی نظری داده بنیاد به منوان مبنای پیش فرض  اسوتفاده شوده   نظریه داده بنیادروش شوناسوی   تحلی  داده ها از 

هوای مبنایی این پژوهش، مورد توجه قرار لرفت. هر یگ از رویکردهای ا ووولی در نظریه داده بنیاد، مبتنی بر پارادایم  

   ووورو می لیرد، در 1نه ای اسووت  اما از آنجا که این پژوهش بر مبنای رویکرد ظاهر شووونده گللیزری های جدالا

تزش اسوت تا با مهارکت مصاحبه شوندلان و بررسی کنش های آنان در محی  طبیعی، به مطالعاو موجود در حوزه  

رحله و قیاس و بود. به این  ورو که در م مدیریت منابع انسوانی سوبز، انا دهد.فرایند انجام پژوهش ترکیبی از استقرا  

لردآوری و تحلی  داده ها به منظور کدلذاری، مفهوم سوووازی و مقوله یابی تا رسووویدن به الاوی ابتدایی پژوهش یگ 

فرایند اسووتقرایی انجام شوود و پ  از ظهور اولیه الاوی پژوهش و مقوژو، مصووادیق و شووواهد گکدها و مفاهیم  قرار  

هوا به منظور تأیید و انی سوووازی الاو مورد پیایری و بازبینی قرار لرفت و به این  وووورو فرایندی  لرفتوه در داده  

قیاسووی در این مرحله انجام شوود. به این ترتیب، جریان مسووتمر رفت و برلهووت میان اسووتقرا و قیاس، با همان قیاس  

جامعه آماری این پژوهش را مدیران  حدسوی تا رسویدن به اشوباع نظری و دستیابی به الاوی نهایی پژوهش انجام شد.   

زه ین حون اخبرلاز نتخاای ابر نفر تهکی  می دهند، 154و سورپرسوتان شوهرداری مههد و مناطق تابعه آن، به تعداد    

، در ادامه بر اسووواس مبانی نمونه شدده ستفااللوله برفی و روش نمونوه لیری  تی وهدفمند قضای هاروشترکیب از 

نفر از سرپرستان این واحدها مصاحبه نیمه ساختار  15ه بنیاد، تا رسویدن به اشباع نظری، با  لیری در روش شوناسوی داد  

 نهان داده شده است. 1 شمارهشک  که فرایند اشباع نظری در  یافته به مم  آمد

                                                           
1. Glaser 
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 براساس مصاحبه های پژوهش فرایند رسیدن به اشباع نظری .0 شکل

 

زه مدیریت منابع حوسووال، تجربه شووغلی مرتب  با  24از جامعه مورد نظر بر اسوواس شوواخ  های سووابقه باژی  

انسووانی و محی  زیسووت، میزان تحصوویزو حداق  کارشووناسووی ارشوود که به لحان اطزماتی، انی بوده و می توانند   

را در راسوووتای اهداف مطالعه ارا ه  اطزمواو مفیدی را در حوزه موضووووع منتخب فراهم آورند و داده های انی تری 

 دهند نمونه لیری هدفمند  ورو می لیرد.    

 محدوده مورد مطالعه .5. 5

کزن شووهری در شوومال شوورقی ایران در موقعیت  ، 1291 گامیرفخریان و معینی، میلیون نفر جمعیت سووهد با مهووه

متری از سووطط  1454قی و در ارتفاع دقیقه طول شوور 51درجه و  59دقیقه مرض شوومالی و  24درجه و 21جغرافیایی

گع  ههتمین امام شیعیان،  دریا واقع شوده و مرکز اسوتان خراسوان رضوی است و به واسطه وجود حرم حضرو رضا   

میلیون زا ر خارجی اسووت که از آن به منوان پایتخت معنوی ایران نام برده  دو میلیون زا ر داخلی و 21سوواژنه پذیرای 

کیلومتر مربع مسوواحت، دومین شووهر پهناور و پرجمعیت ایران پ  از تهران اسووت و نود و   251می شووود. مهووهد با 

دیده   مهخ  لر2پنجمین شوهر پرجمعیت دنیا به شمار می رود. محدوده مورد مطالعه پژوهش در شک  زیر گشک   

 است.
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 . نقشه شهر مشهد5شکل 

 هایافته. 1

در این مطالعه، بعد از بررسوی پیهینه پژوهش و مطالعه الاوهای ارا ه شده   نظریه داده بنیادسوازی روش  برای پیاده 

از منابع داخلی و خارجی، تعدادی از متغیرهای مهووترک که ممدتاً در االب الاوها تکرار شووده و مورد توجه بیهووتر   

سووت، شووناسایی و های شوهرداری هم راسوتا بوده ا  نظران بوده و هم  نین با توجه به ابعاد و اهداف سوازمان  واحب  

ها و آمادلی محقق یادداشوت لردید. سوز  با انجام مصواحبه نیمه ساختار یافته با خبرلان شام     جهت انجام مصواحبه 

نفر به اشووباع نظری رسووید، مدل پژوهش طراحی  15مدیران و سوورپرسووتان شووهرداری مهووهد و مناطق تابعه آن که با  

، اقداماو و راهکارهایی بود که مدیریت توسعه منابع انسانی مضومون کلی سوؤاژو مصواحبه درخصوص ابعاد    لردید.

کار بندد تا بامک بهبود مملکرد سبز منابع انسانی این سازمان لردد. شایان ذکر است که برای  توانسوت به شوهرداری می 

ه منظور تجزیه باستفاده شده است.  14 نسوخه    MAXQDA نرم افزار بنیاد در این مطالعه از سوازی تکنیگ داده پیاده 

و تحلی  داده های لردآوری شوده از طریق مصاحبه، از روش داده بنیاد با بهره لیری از رویکرد ظاهر شونده گللیزری   

کدلذاری حقیقی گواقعی یا جوهری  شووام   -1دو مرحله در اسووتفاده شوود. تجزیه و تحلی  داده ها در این رویکرد،  

 ند مصوواحبه اول به  لذاکدلذاری نظری انجام می شووود.  -2انتخابی و  کدلذاری  -کدلذاری باز   ز -مراح  الف

، سوز  با شوناسوایی مقوله محوری، مصاحبه های بعدی در قالب کدلذاری انتخابی ادامه    شود  وورو باز کدلذاری  

د کدر مرحله . انجام شووود. سوووز  در مرحله کدلذاری نظری تلفیق میان مقوله ها توسووو  یگ الاوی ارتباطی یافت

شد که نمونه ای از کد کهوف   044متون مصواحبه ناارش و به نرم افزار مک  کیودا منتق  لردید و تعداد   ،لذاری باز

   نهان داده شده است. 1آن در جدول 
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 نمونه کدگذاری باز .0جدول

 کدگذاری اولیه متن مصاحبه

الر سازمان ما واقعاً به دنبال حفظ طبیعت باشد به نظر من بایستی مدیران ما نااه درستی به مسا   

محی  زیستی داشته باشند یعنی شعار ندهند بلکه واقعاً در حرف و مم  به حفظ محی  زیست 

 پایبند باشند 

نااه مثبت مدیران، پایبندی 

 به رفتار سبز

ه محی  زیست مِرق خا ی داشته باشد در برنامه ریزی شخصیت فردی نسبت ب به لحانالر 

بودجه، تصمیم سبز بهتری می لیرد الر ما آدم باوجدانی باشیم و محی  زیست برامون مهمه سعی 

می کنیم که در مصرف انرژی احتیاط کنیم. بعضی ها در رفتارشون تعادل رو رمایت می کنند بعضی 

 "ه ای و هیجانی رفتار می کنندها هم که هربار از یگ طرف می افتند لحظ

وجدان سبز داشتن، تعصب 

زیست محیطی، کاهش 

مصرف انرژی، بودجه 

 ریزی سبز 

  1299های پژوهش، مأخذ  گیافته

 

کد اولیه بدسوووت آمده در مرحله کدلذاری باز، پ  از اداام و حذف 044تعداداز ،  کودلذاری انتخابی  در مرحلوه 

طبقه  مفهوم گمؤلفه   02در شوناسوایی شد و   کد گشواخ     212 در مجموع تعدادبه ملت بی رب  بودن ، کد تعدادی 

 .نمونه ای از آن مفاهیم نهان داده شده است 2جدول  بندی شد که در
 

 شکل گیری مفاهیم از کدهای مرتبط .5جدول 

 مفهوم )مؤلفه( کد )شاخص(

نااه مثبت مدیران و کارکنان به مسای  زیست محیطی، حمایت از طر  و برنامه های سبز 

 احساس تعلق به محی  زیستدر سازمان، 
 نارش سبز

  1299های پژوهش، مأخذ  گیافته

 

مفاهیم با بررسووی رفت و برلهووتی که در نظریه داده بنیاد وجود دارد، توسوو  محقق و ، کدلذاری نظریدر مرحله 

راهنمایی اسوواتید هر کدام در یگ مقوله مرتب  قرار لرفتند. سووعی بر این بود تا آنجا که امکان دارد مفاهیم مرتب  در  با 

یگ طبقه قرار لیرند. این لزینش و طبقه بندی  ندین بار ا وووز  شووود و با بررسوووی مجدد متن مصووواحبه ها طبق 

ابعاد و مؤلفه  نمونه ای از طبقه تثبیت شووود. 5ها گابعاد  در مورد و مقوله  02راهنموایی خبرلوان مفاهیم گمؤلفه ها  در   

 نهان داده شده است. 2های حا   از تجزیه و تحلی  مصاحبه ها در جدول 
 

 شکل گیری مقوله )ابعاد( از مفاهیم )مؤلفه( مرتبط. 1جدول 

 مقوله )بعد( مفاهیم )مؤلفه(

 نارش سبز

 فردی

 ارزش سبز

 انایزه سبز

 دانش سبز

 سزمت سبز
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 مقوله )بعد( مفاهیم )مؤلفه(

 شخصیت سبز

 رفتار سبز

 احساس دلبستای سبز

  1299های پژوهش، مأخذ  گیافته

 

رویکرد ظاهر شووونده گللیزری  و در پاسوو  به سووؤال ا وولی پژوهش  Grounded Theoryبا اسووتفاده از روش 

مدل مدیریت منابع انسووانی سووبز در   "مدل مدیریت منابع انسووانی سووبز در شووهرداری مهووهد  یسووت؟"تحت منوان

شوهرداری مههد بر اساس مصاحبه با مدیران و سرپرستان شهرداری مههد با استفاده از کدلذاری باز، انتخابی و نظری  

کد اولیه شووناسووایی شوود سووز  در مرحله کدلذاری انتخابی به  044 ووورو لرفت که در مرحله کدلذاری باز تعداد 

مفهوم جمع بندی شد و در  02مفاهیم شوناسوایی شوده مدیریت منابع انسوانی سبز در      کد که با بررسوی مجدد و  212

طبقه  0مرحله کدلذاری نظری این مفاهیم در پن  بُعد فردی، سووازمانی، شووهری، فراشووهری و محیطی در قالب جدول 

 بندی لردید.

 

 مقوله محوری، مقوله ها )ابعاد(، مفاهیم )مؤلفه ها( .0جدول 

 مقوله محوری مقوله )بعد( مفهوم )مؤلفه(

 نارش سبز

 فردی

 مدیریت منابع انسانی سبز

 ارزش سبز

 انایزه سبز

 دانش سبز

 سزمت سبز

 شخصیت سبز

 رفتار سبز

 احساس دلبستای سبز

 پاداش و جبران خدماو سبز

 سازمانی

 مهارکت سبز

 ارزیابی سبز

 آموزش سبز

 ساماندهی سبز

 استخدام سبز

 فرهن  سازمانی سبز

 ناهداری سبز

 ساختار سبز

 رواب  مدیریتی سبز
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 مقوله محوری مقوله )بعد( مفهوم )مؤلفه(

 ارتقاا و انتصاز سبز

 بودجه ریزی سبز

 شهری

 مدیریت پسماند شهری

 شورای شهر

 مقرراو سبز شهری

 طراحی سبز شهری

 فرهن  شهروندی سبز

 فرایند اداری سبز

 سبزساختار شهری 

 حم  و نق  ممومی سبز

 پژوهش سبز

 فراشهری

 سازمانهای مردم نهاد سبز

 رسانه ها

 تأمین زنجیره سبز

 سازمانهای دولتی مؤثر در پایداری محی  زیست

 سازمانهای بین المللی

 دولت

 قوانین و مقرراو فراشهری

 موام  اجتمامی

 موام  محیطی

 موام  فرهنای

 موام  جغرافیایی

 موام  دینی

 موام  سیاسی

 موام  اقتصادی

 موام  تکنولوژیکی

  1299 های پژوهش،مأخذ  گیافته

 

محقق بعد از مطالعاو نظری و جمع آوری داده ها از بخش مصواحبه کیفی و تلفیق ادبیاو با مفاهیم به دست آمده  

نهان داده  2که مطابق شوک    را احصوا نموده مدل اولیه ذی   ،مقوله ها و ابعاداز نظر خبرلان و احصواا جداول مفاهیم،  

 است.شده 
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 مدل اولیه مدیریت منابع انسانی سبز در شهرداری مشهد .1شکل 

 . بحث 0

ردی میرف با مقایسوووه مطالعاو انجام شوووده قبلی و نتای  حا ووو  از این پژوهش در رابطه با مفهوم نارش سوووبز 

 ، در پژوههوی به این نتیجه رسویده اسوت که  نوع نارش نسوبت به محی  زیست می تواند در بردارنده آموزه     1295گ

های تکرار ناپذیری منابع زیسوت محیطی باشود و یا اینکه دارای این پیش فرض باشود که منابع زیست محیطی پ  از    

  نهان داده است که بین 1295و نتای  تحقیق زارع شواه آبادی گ هربار اسوتفاده و حتی تخریب دوباره بازآفرینی شووند   

ه به با توج نارش نسوووبت به نغییراو آز و هوا و رفتارهای حامی محی  زیسوووت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

رل  ، نارش فرد به یگ رفتار در کنار هنجارهای ذهنی و درک موام  کنت1991ریزی شوووده آزجن گتئوری رفتار برنامه

و در پژوهش کوردانو و   ، 251،1299رفتوار بر میزان تموایو  فرد بووه بروز رفتواری خواص اثرلوذارنود گرجوب پور،         

 شرایط علّی:

سبز نگرش  

سبز ارزش  

سبز زهیانگ  

سبز دانش  

سبز تیشخص  

شهر یشورا  

یسبز شهر مقررات  

سبز یزیر بودجه  

سبز پژوهش  

 شرایط مداخله گر:

مردم نهاد سبز یسازمانها  

ها رسانه  

 طیمح یداریمؤثر در پا یسازمانها 

ستیز  
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نارشوووهوا، هنجوارهوای ذهنی و رفتارهای لذشوووته افراد تأثیر مثبتی بروی ترجیحاو و اولویتهای      2444همکواران گ 

رش سووبز کارکنان به منوان ماملی مهم در درخصوووص نادر پژوهش حاضوور نیز محیطی افراد دارد.  رفتارهای زیسووت

رفتارهای سوبز او تأثیر لذار است و بایستی یه منوان یگ مام  مهم در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز سازمان  

 شهرداری در نظر لرفته شود.  

جاد انایزه در ای    نتیجه لرفته اسوووت که مهمترین کار در مدیریت امور،1291در رابطه با انایزش سوووبز، ندیمی گ

 بدست آوردن بازخورد، تهوویق،   الش، سوایرین اسوت. این وظیفه شوام  توانایی برای برقراری ارتباط، الاو شودن،    

تسولیم مسوئولیت ها، توسوعه و آموزش،اطزع رسانی،ارا ه کارها و فراهم نمودن پاداش مناسب می باشد     درلیرشودن، 

دهد که بین نارش نسووبت به تغییراو آز و هوا و رفتارهای ان می  نهوو1295همچنین نتای  تحقیق زارع شوواه آبادی گ

حامی محی  زیسووت رابطه معنادار و مثبتی وجوددارد. در تحقیق حاضوور نیز از انایزش سووبز به منوان مفهومی نقش   

 آفرین در سطط فردی در نظر لرفته شده است.

مفهوم اشاره شده است و نتیجه لرفته    به این1290در خصووص مفهوم دانش سوبز، در پژوهش همتی و شبیری گ  

موام  مؤثر در لسترش آن، و  شوده اسوت که  دانش محی  زیسوتی که افراد دربارۀ محی  زیسوت، معضزو محیطی،    

   1295همچنین اطزماو در مورد آنچه فرد می تواند برای بهبود این وضوعیت انجام دهد می شوود. زارع شاه آبادی گ  

فووت کوه بین تحصووویزو وآلوواهی از تغییراو آز و هوا و رفتوارهووای حوامی محی     در پژوههوووی دیار نتیجوه لر 

زیسوووت،رابطوه معنوادار و مثبتی وجوددارد همچنین بین دانش ممومی دربواره تغییراو آز و هوا و رفتوارهای حامی     

دراکاو محی  زیسوووت، رابطوه معنوادار و مثبت وجوددارد. دانش بطورکلی بوجودآورنده هنجارها، نارش، امکاناو وا  

برای مم  اسووت. در پژوهش حاضوور نیز مفهوم دانش سووبز با شوواخ  های  میزان مطالعاو زیسووت محیطی فرد،    

مضووویت درلروههای دوسووتدار محی ، تحصوویزو دانهووااهی سووبز، مضووویت در مجزو محی  زیسووتی و میزان  

 لذراندن دوره آموزشی سبز آمده است.

  به نوع شخصیت کارکنان به منوان موام  1291یاری و همکاران گدر رابطه با شوخصویت سبز تنها در تحقیق شهر  

اشواره شووده اسووت درحالیکه در پژوهش حاضوور به   الاوی مدیریت منابع انسوانی سووبز در  وونعت آموزش مالی  ملی

شواخ  های شوخصویت سوبز تحت منوان  وجدان سوبز داشوتن، وظیفه شوناسوی نسبت به محی  زیست، حامی و         

 دافع محی  زیست، به تفضی  پرداخته شده است.  دوستدار محی  زیست، م

 ، نتیجه لرفته اسووت که  بروز رفتارهای سووبز به منوان یکی از موام  1291در مورد مفهوم رفتار سووبز،  ووادقی گ

مهم و تأثیرلذار بر پایداری زیسوت محیطی شوناخته شده اند و رفتار سبز کارکنان تأثیر زیادی بر بهبود مملکرد زیست   

  نیز به 2411 ، نورتن و همکاران گ2412 ، وانز و دیلچرو گ2424زمان دارد. همچنین سالم و همکارانش گمحیطی سوا 

مفهوم رفتار سوووبز پرداخته اند، در پژوهش حاضووور نیز اسوووتفاده از المان های سوووبز کو گ مانند للدانها و اکواریوم، 

 روز رفتار سبز شناسایی شدند.  پایبندی به رفتار سبز و داداه زیست محیطی به منوان معیارهای ب
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درمجموع نتای  این پژوهش نهوان می دهد که با اجرای مدیریت منابع انسوانی سبز در بعد فردی، پیامدهای فردی   

همچون سوزمت جسومی و روانی کارکنان، افزایش نهواط کاری و بهبود روحیه کارکنان و کاهش استرس را می توان    

 همیلتون و جیوجیا   و2449گ 2انهرو   و همچنین تحقیق2449گ  1لتون وجیویاهمی متصوووور بود کوه درواقع تحقیقاو 

  و توکلی و همکاران 2415و هم  نین با تحقیقاو نورتون گ رشود، رفاه و سزمت کارکنان   و دیاران با منوان 2415گ

   مطابقت دارد. اما مفهوم احساس دلبستای سبز برای اولین بار در تحقیق حاضر شناسایی شد.  1291گ

  مدیران منابع انسووانی با پیوستن به حرکاو 2410در رابطه با مفهوم اسوتخدام سوبز، به زمم اسوچالر و جکسوون گ    

ش مهمی را در شوک  لیری سواختار، اسوتراتژی و توسوعه خ  مهی سازمانی دارد و راهبرد توسعه     سوبز سوازمانی نق  

تحقیق مدنان نماید. انتخاز و لزینش سووبز بر مملکرد محیطی نقش کلیدی را در دسووت یابی به توسووعه پایدار ایفا می

زیست محیطی وجود دارد. در  نهوان داد که همبسوتای قوی بین اسوتخدام وانتخاز سبز و مملکرد     2419راواشوده گ 

  نیز اسوتخدام سبز به منوان یکی از راهبردهای مدیریت منابع انسانی در  نعت  1299پژوهش شوهریاری و همکاران گ 

رجب پور و  ، 1291سووزهوند و همکاران گ ، 1299آموزش مالی مورد توجه قرار لرفته اسووت. رضووایی و همکاران گ 

  نیز به مقوله اسوتخدام سوبز در مدیریت منابع انسوانی سبز پرداخته اند. در    2412گآرولراجاه   و 1299افخمی اردکانی گ

تحقیق حاضور نیز در اسوتخدام افراد بایسوتی به شواخ  های سبز شام   رمایت ضواب  زیست محیطی در استخدام،     

های  زنارش زیسووت محیطی فرد، سوووابق زیسووت محیطی فرد، تعیین معیارهای سووبز در مصوواحبه اسووتخدامی، کتا 

مطالعه شوده محی  زیسوتی فرد، میزان دانش و اطزماو زیسوت محیطی فرد، مضویت در لروههای زیست محیطی،    

 طر  های زیست محیطی فرد، پرسهنامه شغلی سبز، فرایند الکترونیکی جذز توجه خاص شده است.

 ، توکلی و 1299 ، رجب پور و افخمی اردکانی گ1299رضووایی و همکاران گدر خصوووص مفهوم آموزش سووبز  

  به آن به منوان یکی از وظایف و اقداماو مدیریت منابع انسووانی سووبز پرداخته  1291 ، و شوواکریان گ1291همکاران گ

اند و در تحقیق حاضوور معیارهای آموزش سووبز تحت مناوین  بدو خدمت زیسووت محیطی، دوره های ضوومن خدمت 

ملزوماو، اسووتمرار و تناسووب دوره آموزشووی با شووغ ،  زیسووت محیطی، آموزش اسووتفاده بهینه از  ووحی  امکاناو و

شوناسواندن مزایای مصرف  حیط انرژی به کارکنان، آموزشهای سبز در خانه، نصب پوسترهای آموزشی محی  زیست   

   شناسایی لردید.

 ، که در تحقیق حاضر به معیارهایبود   اشاره شده2411به مفهوم ارزیابی سوبز  فق  در پژوهش مسری و جارون گ 

متناسوب تری با حوزه شوهرداری از ارزیابی سوبز کارکنان از قبی  لنجاندن شواخصووهای سبز در فرم ارزشیابی ساژنه،     

میزان اسوتفاده از من کارو، میزان اسوتفاده از خودروی شخصی، میزان ضایعاو کااذ ایجاد شده، کنترل درجه حرارو   

های ایرضوووروری، میزان ی اتاق ها، اجتناز از ماموریتبهبنه محی  کار، آراسوووتای محی  کار، کارنامه مصووورف انرژ

                                                           
1. Hamilton & Gioia 

2. Ehnert 
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اسوتفاده از دو رخه توسو  کارمند، میزان لذراندن دوره آموزشوی زیست محیطی، حساسیت کارمند نسبت به مسای     

 .زیست محیطی پرداخته شده است

  و 1291ن گ  و مفهوم ناهداری سبز، محمدی و همکارا2415مفهوم مهوارکت سوبز با تحقیقاو مسری و جارونگ  

در ارتباط با مفهوم پاداش و جبران خدمت سوووبز،    با نتای  تحقیق حاضووور همخوانی دارد.2412رنویوگ و همکارانگ 

  و مدنان راواشووده 2411 ، مسووری و جارون گ2415 ، رنویگ و همکاران گ1299پژوههووهای رضووایی و همکاران گ 

ودی همخوانی دارد اما در این پژوهش به شووواخ  های   بوه آن پرداخته اند که با نتای  تحقیق حاضووور تا حد 2419گ

متناسووب با سووازمان شووهرداری از قبی   تجلی  از کارکنان برتر سووبز، درنظرلرفتن خزقیت و نوآوری سووبزکارکنان،    

پرداخت پاداش به کارکنان سوبز، ضورورو تناسوب بین پاداش و کارسوبز، طراحی سویسوتم تقدیر سبز، درنظر لرفتن       

 جلی  از کارکنان برتر سبز  توجه شده است.مهوقهای سبز، ت

فرهن  سووازمانی سووبز،توجه نموده اند که در این پژوهش به شوواخ  های به مفهوم   2419روسوکو و همکاران گ 

متناسووب با حوزه شووهری شووام   الاوی سووبز بودن مدیران، هر کارمند یگ نماینده فرهن  سووبز، آرم و لاوی سووبز   

از وسوای  نقلیه ممومی، نمادهای سوبز در سوازمان و هنجارهای سبز سازمانی پرداخته     سوازمانی، باوراسوتفاده هماانی  

 شد.

در تحقیق حاضور، در سوطط فردی مزوه بر نارش سوبز به انایزه سوبز، دانش سوبز، شوخصویت سبز، رفتار سبز،        

که از نوآوری های این تحقیق به  سوزمت روانی و جسومی و ارزشوهای سبز، احساس دلبستای سبز اشاره شده است   

، در سوطط سوازمانی به اسوتخدام سوبز، آموزش سوبز، ارزیابی سوبز، سوازماندهی سوبز، مهارکت سبز،         شومار می رود 

ناهداری سوبز، پاداش و جبران خدمت سوبز، رواب  مدیریتی سوبز، ارتقاا و انتصواز سبز، فرهن  سازمانی سبز اشاره     

 ،رجب پور و افخمی اردکانی 1291م زنجیره تأمین سوووبز، یعقوبی و همکاران گشوووده شوووده اسوووت. در رابطه با مفهو

   به آن اشاره نموده اند که با تحقیق حاضر مطابقت دارد.2424  و بِنِون و بونومو گ242 ، اکواه و همکاران گ1299گ

له تهووک  از پن  مقودر این تحقیق با اسووتفاده از روش داده بنیاد رویکرد ظاهر شووونده گللیزری  مدل پژوهش، م 

کد گشوواخ   احصوواا لردید. به این ترتیب که  در بُعد فردی مفاهیم  نارش سووبز،   212مفهوم گمؤلفه  و  02گبعد   

ارزش سوبز، انایزه سوبز، دانش سوبز، سزمت سبز، شخصیت سبز، رفتار سبز، احساس دلبستای سبز، در بعد سازمانی    

سبز، ارزیابی سبز، آموزش سبز، ساماندهی سبز، استخدام سبز، فرهن   مفاهیم پاداش و جبران خدماو سوبز، مهوارکت  

سوازمانی سوبز، ناهداری سوبز، سواختار سبز، رواب  مدیریتی سبز، ارتقاا و انتصاز سبز، در بُعد شهری مفاهیم  بودجه     

بز، سریزی سوبز، مدیریت پسوماند شوهری، شورای شهر، مقرراو سبز شهری، طراحی سبز شهری، فرهن  شهروندی    

فرایند اداری سوبز، سواختار شهری سبز، حم  و نق  ممومی سبز و در بعد فراشهری مفاهیم  پژوهش سبز، سازمانهای   

پایداری محی  زیست، سازمانهای بین المللی،  مردم نهاد سوبز، رسوانه ها، تأمین زنجیره سوبز، سازمانهای دولتی مؤثر در   

ی  موام  اجتمامی، موام  فرهنای، موام  جغرافیایی، موام  دینی، دولت، قوانین و مقرراو فراشوووهری  در بعد محیط

 احصاا لردید. موام  سیاسی، موام  اقتصادی، موام  تکنولوژیکی
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تحقیقاتی که در زمینه مدیریت منابع انسووانی سووبز تاکنون انجام شووده اسووت بیهووتر به وظایف و اقداماو مدیریت  

که تا کنون در  وهش ابعاد جدیدی از مدیریت منابع انسانی سبز کهف لردیدمنابع انسوانی سوبز پرداخته اند  در این پژ  

دلی در این تحقیق ممم  مطر  نهوده اند و از این حیک این پژوهش جنبه منحصور به فردی به خود لرفته است.  لذا   

و  د در سووطو  فردیبا دیدلاهی جامع و  ند جانبه ارا ه لردید که مزوه بر ابعا مدیریت منابع انسووانی سووبزجدید از 

سوازمانی، ابعاد شوهری، فراشهری و محیطی در مدیریت منابع انسانی سبز کهف لردید که تاکنون در هیپ پژوههی به   

آن اشواره نهوده بود. در این تحقیق مفاهیم جدیدی از قبی   احسواس دلبسوتای سوبز، سفیر سبز، رواب  مدیریتی سبز،      

شوهروندی، طراحی سوبز شهری، المان های شهری سبز، ارزشهای سبز،   سواماندهی سوبز، بودجه ریزی سوبز، فرهن     

حم  و نق  سوبز و... در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز شهرداری مههد کهف لردید که در پژوهههای قبلی  

 انجام شده در داخ  و خارج به آن اشاره ای نهده بود.  

  گیری نتیجه .2

مدیریت منابع انسوانی سبز در شهرداری مههد بوده است. برای تحقق هدف  پژوهش حاضور به دنبال طراحی مدل  

رویکرد ظاهر شووونده از روش کدلذاری باز، انتخابی و   Grounded Theoryا وولی تحقیق با اسووتفاده از روش  

داده های حا و  از مصواحبه ها پ  از تحلی  تفصویلی و مقایسوه های مستمر بر اساس تهابه     نظری اسوتفاده لردید.  

های معنایی، به سووطو  انتزامی تری ارتقاا پیدا کردند و با توجه به راهنمایی اسووتادان و خبرلان مدیریت، در نهایت در 

پن  طبقه کلی فردی، سووازمانی و شووهری، فراشووهری و محیطی قرار لرفتند. محقق با منایت به اینکه مفاهیم مختلف   

نها را به طبقاو خاص تخصی  داده و در حقیقت یگ فرایند شوک  لرفته  ه مضوامین مهوترکی را القاا می نمایند آ   

اسوتقرایی که از داده های خام به سومت شاخ  ها، مفاهیم و طبقاو انتزامی حرکت می کند و به طور طبیعی از بستر   

و  یداده ها ظهور یافته، در این طبقه بندی مهواهده می شوود. در نهایت برای استنتاج مدل نهایی بر اساس مقوله محور  

ابعاد گمقوله ها ، مؤلفه ها گمفاهیم  و کدهای گشوواخ  ها  بدسووت آمده، مدل دایره ای برای نمایش انتخاز لردید، به 

طوری که مقوله محوری در مرکز دایره، سووز  ابعاد گمقوله ها  و سووز  مؤلفه ها گمفاهیم  و در نهایت بعد محیطی در 

ا رنای متفاوو و با خطوط جداکننده ی دو خطی پررن  به کم رن  در مدل ژیه ها بمحی  دایره نموایش داده شووود.  

متمایز شووده اسووت که نهووان می دهد موام  محیطی اثر  0که جهت و شوودو رابطه را نهووان می دهد، مطابق شووک  

کمتری نسوبت به ابعاد فردی، سوازمانی شهری و فراشهری دارد و با رن  روشن تر و در محی  دایره نمایش داده شده   

     .است
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 استنتاج مدل نهایی مدیریت سبز منابع انسانی سبز در شهرداری مشهد .0شکل 

 

تواند راهنمای مم  سوویاسووتاذاران و خ  مهووی لذاران و رمز موفقیت و حلقه مفقوده توسووعه میفوق مدل بومی 

پایدار شوهری باشود و با خاطر نهوان کردن نکاو و پیهنهاداو ارزنده ای، نقطه مطفی را در مدیریت منابع انسانی سبز    

 و ارتقای توسعه پایدار شهری ایجاد کند.  

تحقق اهداف و مأموریت ها با محوریت توسووعه پایدار  برایشووهرداری نتای  پژوهش حاضوور نهووان می دهد که  

نیاز مبرم به تمرکز بر راهبردهای مدیریت انسانی سبز دارد. به دنبال تحقق  کاهش آلودلیهای زیسوت محیطی شوهری و  

این هدف بایسووتی مزوه بر سووطو  فردی و سووازمانی سووطو  شووهری، فراشووهری و محیطی در حوزه مدیریت منابع 

بایستی دولت، شورای شهر و شهرداری با در نسوانی سبز شهرداری کزن شهر مههد مدنظر قرار لیرد. در همین راستا  ا

نظر لرفتن اسوناد باژدستی در تدوین، اجرا و نظارو بر طر  ها و لوایط زیست محیطی و اختصاص بودجه سبز نقش  

قاداو مذهبی، ا ووول اخزقی و اسووتفاده از اماکن مذهبی و  شووهرداری با تأکید بر آموزه های دینی، امت .آفرینی نمایند

مهووارکت روحانیون، معرفی  هووم انداز و مأموریت سووبز سووازمان به کارکنان، اسووتفاده بهینه از امکاناو و ملزوماو،  

شوناسواندن مزایای اقتصوادی، فرهنای و... محصووژو سوبز، حمایت از لروههای ایررسمی سبز در سازمان، تهویق      

ن به اسوتفاده ازدو رخه، اسوتفاده بهینه از ضوایعاو فرایندهای اداری،  ورفه جویی در مصرف حاملهای انرژی،     کارکنا
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الاوی سوبز بودن مدیران، هر کارمند یگ سوفیر سوبز، آرم و لاوی سوبز سازمانی، باور استفاده هماانی از وسای  نقلیه     

هت نهادینه سوازی فرهن  سوبز در سازمان و شهر   ممومی، نمادهای سوبز درسوازمان، هنجارهای سوبز سوازمانی در ج    

 .لامهای موثری برداشته شود

در زمینه سواماندهی سوبز سوازمان با اسوتفاده از راهبردهای دورکاری، لردش شوغلی کارکنان براسواس سبز بودن،       

موزش آ در زمینه اسووتقرار سوویسووتم اتوماسوویون اداری، برلزاری جلسوواو و کنفران  های الکترونیکی لام بردارد و   

کارکنان و شووهروندان با آموزش بدو خدمت و ضوومن خدمت کارکنان، ایجاد و حمایت از لروههای دوسووتدار محی   

زیسوت، مجزو زیسوت محیطی، نصوب بنرهای آموزشی، برلزاری همایش های زیست محیطی در سطط سازمان و    

ارهایی از قبی   رمایت ضووواب ، نارش، در فرایند جذز و اسووتخدام کارکنان معی جامعه لامهای مهمی برداشووته شووود.

سوووابق، مطالعاو، دانش، طر  ها و مضووویت در لروههای زیسووت محیطی و فرایند الکترونیکی جذز متقاضوویان    

در سویسوتم ارزیابی مملکرد کارکنان معیارهایی از قبی  تفکیگ پسوماند، آراستای و آرایش سبز دفتر     مدنظر قرار لیرد.

ن کارو و خودروی شووخصووی، میزان ضووایعاو کااذ، کنترل درجه حرارو بهینه محی  کار،  کار، میزان اسووتفاده از م

های ایرضوروری، اسوتفاده از دو رخه، دوره های آموزشی زیست محیطی   کارنامه مصورف انرژی دفتر کار، مأموریت 

ی سبز، با تعیین کارراهه در حوزه ناهداشت منابع انسان .را در در فرم ارزشویابی فصولی و سواژنه کارکنان در نظر بایرد   

سووبز شووغلی  برلزاری تورهای لردشوواری سووبز  برنامه کاری منعطف  معرفی و قدردانی از کارکنان سووبز   ووندوق  

پیهووونهواداو و انتقاداو سوووبز  دورکاری  لروههای کوه نوردی، طبیعت لردی و ورزشوووی کارکنان  ایجاد پارکین   

با اسووتفاده از ژم  ش مصوورف انرژی و کاهش آلودلی محی  زیسووتدو رخه در سووازمان اقدام نمود. در زمینه کاه

های های آبیاری مدرن، مهخ  کردن مکانهای کم مصورف، نصوب تایمر و سونسوور حرکتی، اسوتفاده از سویسوتم        

های دوجداره، اسووکن مدارک، تعمیر و تعویت تجهیزاو معیوز با وسووای  پربازده، پرمصوورف انرژی، نصووب شوویهووه

های آز، خودروهای هیبریدی و انرژی های تجدید پذیر، آبیاری هوشوومند فضووای سووبز و بسته بندی مایق بندی لوله

در راسوتای توسوعه پایداری شهری در زمینه اجتمامی اقداماتی نظیر     های قاب  بازیافت لامهای مؤثری برداشوته شوود.  

ش ت، افزایش کیفیت زندلی، افزایرفتارهای مسوئوژنه، کاهش حاشویه نهوینی در شوهر، احسواس تعلق به محی  زیس     

سوووطط ارتباطاو اجتمامی  در زمینه جغرافیایی با در نظرلرفتن شووورای  اقلیمی، قومیت، حفظ اکوسووویسوووتم و کنترل 

شووهرسووازی با تعام  با سووازمانهای دولتی مؤثر در این زمینه و همچنین اقداماتی در حوزه شووهری نظیر  سوواماندهی    

ه، توسوعه ناولان حم  و نق  ممومی، استقرار شهر الکترونیگ و محیطی لامهای  شوهرکهای  ونعتی و مهواا  آژیند   

 اساسی برداشته شود.
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