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Abstract 

Introduction: Nowadays, green human resources management is one of the new approaches 

which is considered in all organizational and managerial fields. The health sector needs green 

human resources management to improve service quality more than other fields. Thus, the 

purpose of this research was to present a green human resources management model in the 

health sector. 

Method: The research method was a qualitative grounded theory, and the participants were 

28 health-related people in Isfahan in 1398. They were selected through the purposive sampling 

method, and in-depth semi-structured interviews were used for them. In order to analyze the 

data, open, axial, and selective codings were utilized. 

Findings: Data analysis led to identifying the following items: 51 preliminary concepts, 16 

central themes of structural context (software and hardware), attitude to health, health-oriented 

policy, social responsibility, cooperative culture, for-profit actors, managerial view of health, 

materialistic and  meta-materialistic requirements, lifelong learning, competition opening, 

investment, health-oriented associations, employee empowerment, crises management, and the 

formation of health-oriented governance which formed the central theme of the research, i.e. 

"Green Human Resources Development as Sustainable Health Development". Moreover, in 

order to validate the findings, the analysis process was rereviewed and the opinions of five 

experts outside the research were used. Finally, all the main themes were incorporated into the 

paradigm model of Strauss and Corbin. 

Conclusion: Given the views of the experts, it can be concluded that using green human 

resources management is implementable in the health sector. In addition, serious attention must 

be paid to its different aspects such as employee empowerment, hardware and software 

platforms, various investments, and specialized personnel.  
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اا  بازمان  و مدیریت  ب  آن مزد  امروزه مدیریت منابع انساان  بز  از وویررهاا  ددید  ابت ه  هو ماا  وززه مقدمه: 

 .اا نبازمند مدیریت منابع انسااان  بااز  ابتباایر وززه شاده اباتب ب س با مت نب  برا  ای ایس هب بت ادمابی ببس از    

 بنابراینی ادف پژواس واضر اوائ  الگز  مدیریت منابع انسان  بز  هو ب س ب مت بزهب 

ن ر مرمزط با با مت هو شرر اف ران   82نظری  مزنای  بزه و مشااوهت هننداان هو پژواس   –ووش پژواس هب   روش ها:

اا  عابق نبا  بااااتاویایت  انما  شاادب برا  ابر  ادیاند انت اب شاادند و محاااوز ووش نازن  بزهند ه  با 8932هو بااا  

 اا از هداذاو  بازی محزو  و انت اب  ابت اهه شدب محلبل هاهه

ای او (ی ای او ی ب تنر )بااتاو  زمبن مضاازن محزو  شامل   81م رز  اولب ی  18اا ب  شاناباای    محلبل هاهه ها:یافته

باا متی  ب  مدیریت  باازهی نگاه ااباو ی هنشااگران ادتااع ی یرانگ محزوی مساالزلبت باا مت باا متی بااباباات ب  نگرش

هاوهنانی  محزوی مزاناندباز  ب مت اذاو ی مشارال ب وقابتی بارمای   العاری اشاایس ماها  یراماه ی آمززش -ماه  ال اماب

مزبع  منابع انسان  بز  »مضازن مره   پژواس یعن  ( منمر شد ه  محزو ب مت وراران  ابر اا و شرلبحران مدیریت

اا نب  از بازببن  ممده یرآیند محلبل و ااچنبنی نظراب پنج ازره برا  اعتزاو یایت وا شرل هاهب « ب  مثاب  مزبع  ب مت پایداو

 تراوس و هزوببن قراو هاهه شدندب ااوج از پژواس ابت اهه شدب برانما ی ماا  مضامبن افل  هو قالب مد  پاواهایا  اش

ابر  مدیریت منابع انسان  بز  هو ب س ب مت مزان نتبم  اریت ه  ب  هاواا  ازراانی م با مزد  ب  هیدااه گیری:نتیجه 

ای او  و اا  م تلف آن نظبر مزاناندباااز  هاوهنانی یرااک هرهن بسااتراا  باا ت  باااز  اباات و باید ب  دنز  قابل پباهه

 اذاو  م تلف و نبرواا  مت حص مزد  دد  هرهب ای او ی برمای نر 

 اای مدیریت منابع انسان ی منابع بز ی نظری  مزنای : ب متی ببااوبتانواژه های کلیدی

_____________________________________________________________________________________ 
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 و همکاران پژمان

 
ترین بخش آن است که بدون سالمت هر جامعه مهمبخش 

تواند مدت زمان زیادی پایداری خود را آن یک جامعه نمی

با شتاب تغييرات و صنعتی  اخير دهة چند در[ 1] .حفظ کند

 جةنتي مواجه شده و درشدن، حوزه سالمت نيز با تهدیداتی 

 ناپذیری جبران صدمات متحمل زمين کرة بشر، هایفعاليت

 قرن در دهندملل نشان می سازمان آمارهای [2] .است شده

 دی افزایش دما، افزایشمانند  محيطی زیست مشكالت 21

 هایافزایش زباله ازن و الیة تخریب افزایش اکسيدکربن،

رو به افزایش بوده که اهميت بخش سالمت و به  شيميایی

 [3]کارگيری مدیریت آن را بيش از پيش جدی کرده است. 

شود. ای را شامل میبخش سالمت حوزه گسترده

آب و  یخطرناک و آلودگ یپسماندها ديبا تول هامارستانيب

ذارند. گبر جای میو انسان  ستیز طيبرمح یبد اتهوا تأثير

را  یطيمح ستیز یامدهايدارد پ فهيوظنظام سالمت  [4]

. ابدیکاهش  زيانسان ن یآن بر سالمت یامدهايکاهش دهد تا پ

این موضوعات اخيرا باعث ایجاد رویكرد جدید مدیریت  [5]

ها به ویژه بخش سالمت شده در تمام سازمان منابع انسانی سبز

 آگاهی، اطالع ایجاد مسئول سبز انسانی منابع مدیریتاست. 

 خصوص عوامل در کارکنان سازمان ميان تعامل و رسانی

 ایجاد موجبات سبز هایمشی خط با است که محيطی

 تعهداتشان و تا به وظایف شده بين آنها در اجتماعی مسئوليت

 [6]نمایند.  عمل محيط قبال در

 پایدار توسعه به توجه از بر آمده سبز مدیریت رویكرد 

 رویكردهای با توأم نيز، سازمانی پایداری آن، تبع به و

 جامعه، ایمنی و سالمت اقتصادی، هایانگيزه و اجتماعی

 افق در سازمان مطلوب عمومی تصویر نشر نيز و کارکنان

 برای باید هاسازمان خاطر همين به است. بلندمدت زمانی

 سبز، هایارزش به عمومی باور و سبز ایدئولوژی تحقق

ها و کنترل آن و آلودگیمانند کاهش  را بسياری مالحظات

 وری به جای مصرف فزاینده غير ضروری درافزایش بهره

 لحاظ خود محيطی زیست مدیریت و محيطی زیست عملكرد

[ این مالحظات در دل توسعه پایدار مورد توجه 7]نمایند. 

 سبز هایارزشحاکمان و دولتمردان قرار گرفته تا در سایه 

 مدیریت[ هدف 8]یند. نما خلق را سبز سازمان اجتماعی،

 بهبود برای هاییسياست سبز، به کاربردن انسانی منابع

 گزینش، محيطی، استخدام، زیست پایداری و کارکنان

 [9]است.  پاداش آنان و عملكرد آموزش وارزیابی

بيشتر تحقيقات مدیریت منابع انسانی در صنایع و دیگر 

بخش ترین ها بوده و بخش سالمت به عنوان مهمسازمان

زیربنایی هر جامعه هنوز به فراخور اهميت آن مورد پژوهش 

 قرار نگرفته است. توکلی و همكاران در پژوهشی نشان دادند

 منابع توسعه و عملكرد مدیریت خدمات، جبران نگهداری،

 سبز انسانی منابع مدیریت ها بانظام این بين رابطه و انسانی

شان داد پور در پژوهشی نرجب[ 11] .است معنادار

کيفی  و کمی از سطح چنان باید زیست محيطی هایآموزش

 الزم شناخت کارکنان، از یک هر که باشند برخوردار خوبی

 دست به و زیست محيطی فرهنگی اجتماعی، شرایط از را

محمدنژاد شورکایی و همكاران در پژوهشی  [11]آورند. 

 منابع مدیریت هایبرنامه آميزموفقيت نتيجه گرفتند اجرای

 و سازمانی فردی، الیة در را مثبتی پيامدهای سبز، انسانی

پژوهشی نتيجه در  یاضيف[ 12] دارد. دنبال به جامعه سطح

و  یسازبه فرهنگ ازيسبز ن یهاثر آموزشؤم یاجراگرفت 

در  ادنان[ 13]الزم دارد.  یها و بسترهاساخت ریز جادیا

بهداشتی و درمانی های ها و سازمانپژوهشی در بيمارستان

ها باید برای جذب که مدیریت بيمارستان اردن نتيجه گرفت

و حفظ کارمندان با استعداد سبز، نظام پاداش مناسبی طراحی 

کنند زیرا این استراتژی در نهایت افزایش آگاهی و تعهد 

 مقدمه



 

 

 
111 

 

 

111 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

11
11

؛
31 (1)

 

 …یمنابع انسان تیریمد یارائه الگو

 یهالو  [14] کارکنان نسبت به شغل خویش را به همراه دارد.

ها نسبت ینگران شیافزاگرفتند در پژوهشی نتيجه  و زراکت

و استفاده مجدد  افتیمحسوس است. باز ستیز طيبه مح

از  یكی تعياز برنامه سوء استفاده از طب یريجلوگ یمنابع برا

 ميلر[ 15]دهد. انداز سبز را نشان میاست که چشم یاقدامات

سبز نتيجه  انسانی منابع عنوان تحت در پژوهشی همكاران و

 هایحوزه در سبز انسانی منابع مدیریت اقدامات گرفتند انجام

 در سبز تعهد ایجاد به هاسازمان  در عملكرد پاداش و ارزیابی

در پژوهشی   یوسف و یانگ[ 16]شود. می منجر کارکنان

 با معناداری رابطه استراتژیک یابینتيجه گرفتند که موقعيت

 [ 17] دارند. سبز انسانی منابع مدیریت اقدامات

و  اجرایی دستگاههای کليه توسعه پنجم برنامه قانون

نموده  سبز مدیریت هایبرنامه اجرای به خدماتی را موظف

توجهی به بخش سالمت و عدم [ از سوی دیگر، بی18] است.

توجه به توانمندسازی کارکنان باعث تحليل انرژی و 

تواند باعث شود که این مییكنواختی شغلی آنان می

 انگيزگی شود. بنابراین این ضرورتفرسودگی شغلی و بی

وجود دارد با به کارگيری مدیریت منابع انسانی در این بخش 

های بهتر کارکنان و مانع هدر دادن سرمایهشاهد خدمات 

با عنایت به مطالب ذکر شده هدف اصلی پژوهش کشور بود. 

حاضر طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در بخش 

 سالمت است. 

 
روش پژوهش حاضر کيفی از نوع نظریه 

بود و از نظر هدف نيز  (Grounded theoryمبنایی)

شامل پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش 

دانشگاه علوم  انسانی منابع مدیریت خبرگان و کارشناسان

ر های دولتی و غير دولتی شههای  بخشپزشكی و بيمارستان

گيری بودند که بر اساس روش نمونه 1398اصفهان در سال 

 28نظری تعداد هدفمند انتخاب شدند و تا حصول اشباع 

ریه نظها از برای تحليل دادهمصاحبه با آنها صورت گرفت. 

 هایمبنایی استفاده شد که به طور روز افزونی در حوزه

مختلف به ویژه بخش سالمت توسط محققين برای مطالعه 

در نظریه مبنایی سه [ 19شود. ]موضوعات مختلف استفاده می

ز مربوط به کدگذاری بامرحله کدگذاری وجود دارد. 

پردازی و هاست که به مفهوممقایسه و خرد کردن داده

انجامد. در کدگذاری محوری تقليل مفاهيم پردازی میمقوله

يرند. تر شكل گگيرد تا مضامين اصلی و انتزاعیصورت می

کدگذاری گزینشی)انتخابی( نيز به دنبال یافتن یک مضمون 

هسته و مرکزی است که تمامی مضامين قبلی را در خود جای 

ها نيز ابتدا تمامی فرایند سه گانه برای اعتبار یافته[ 21دهد. ]

ها در کدگذاری مورد بازبينی مجدد قرار گرفتند سپس یافته

آشنا با موضوع جهت نقد و بررسی  اختيار چند نفر استاد و

ا ها چنين بود بقرار داده شدند. نحوه انجام پروتكل مصاحبه

حضور در محيط پژوهش و ضمن تشریح موضوع و هدف 

اصلی تحقيق، از مشارکت کنندگان رضایت شرکت در 

مصاحبه گرفته شد و سپس با تعيين زمان شرکت در مصاحبه، 

ها ام گرفتند. عمده مصاحبهها انجطبق برنامه زمانی مصاحبه

ها و برخی نيز در فضای در محيط پژوهش یعنی بيمارستان

بيرون انجام گرفتند. محققين با طرح سواالتی از لزوم اهميت 

و آشنایی صاحب نظران با منابع مدیریت سبز به تدریج به 

پيوند بخش سالمت و منابع سبز حرکت کردند. زمان انجام 

ل مشارکت کنندگان و گشودگی مصاحبه با توجه به مي

دقيقه بودند. تمامی اظهارات  51ها به طور ميانگين پاسخ

مشارکت کنندگان یادداشت و بالفاصله تحليل شد. البته برای 

رعایت جوانب اخالقی پيش از شروع مصاحبه رضایت 

رفت ها صورت گمشارکت کنندگان برای ضبط متن مصاحبه

ها دیده نشد به صاحبهکه در برخی موارد ميلی در ضبط م

همين دليل برای اطمينان خاطر به مشارکت کننده طبق ميل 

ایشان عمل شد. بعد از انجام هر مصاحبه تمام نكات و مفاهيم 

شد و بر اساس کدگذاری باز مهم و مرتبط موضوع مشخص 

تمامی جمالت و کلمات تحليل شدند. در این مرحله حدود 

ها( ذیل موضوع مپوشانیمفهوم اوليه)بدون احتساب ه128
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شكل گرفت که با حذف موارد تكراری و تعدیل موارد دیگر 

مفهوم نهایی شناسایی شد. در مرحله کدگذاری  51در نهایت 

مضمون محوری  16محوری همه موارد کدگذاری باز در 

بندی شدند و سرانجام بر اساس مضامين محوری، هسته طبقه

توسعه  انی سبز به مثابهتوسعه منابع انس»اصلی پژوهش یعنی 

شكل گرفت که نسبت به مضامين محوری از « سالمت پایدار

سطح انتزاع باالتری برخوردار است و هم جامعيت معنایی 

بيشتری دارد. در نهایت بر اساس مدل پارادایمی اشتروس و 

( ارائه 1کوربين، تمام مضامين محوری در قالب الگو)شكل

شدند.

 
در چهار مضمون اصلی زمينه  شرایط علّی

افزاری(، افزاری(، زمينه ساختاری)سختساختاری)نرم

نگرش به سالمت و سياست سالمت محور قرار دارند. برخی 

ها در ذیل مضامين شناسایی شده رساناز اظهارات مهم اطالع

دولت نقش کليدی در حمایت از سالمت "قابل تأمل هستند: 

 های بازیافتی و سبزری در شرکتگذامردم دارد، االن سرمایه

)مصاحبه "محور در سطح جهان یک اولویت اساسی هست

قوانين اداری اصالح شوند که شخص نوآور  "(. 1شونده کد

بتواند با سرعت کارهای مقدماتی طرح خود را انجام دهد نه 

اینكه نوآوری ایشان به خاطر قوانين رفت و برگشتی دچار 

مدیریت "(. 11)مصاحبه شونده کد"چالش و فراموشی شود

از محيط  هاسبز استراتژی بين بخشی هست باید تمام سازمان

زیست تا بهداشت و دانشگاه یک تيم بشوند و به سوی 

 )مصاحبه شونده"طراحی مدل اصالح پسماندها حرکت کنند

 (. 8کد

مسئوليت »از دیدگاه خبرگان، سه مضمون محوری 

در قالب « کنشگران سود»و « فرهنگ همياری»، «اجتماعی

. برخی از اظهارات مهم شناسایی شدند ایشرایط زمينه

مشارکت کنندگان  ذیل مفاهيم و مضامين زمينه به شرح زیر 

 است: 

توانيم در بخش سالمت با بازیافت پسماندهای ما می"

ها خدمت بزرگی به محيط زیست)که در واقع بيمارستان

)مصاحبه شونده "سود آن مال خود ما هست( بكنيم 

االن ما باید بر روی کارهای گروهی تمرکز "(. 13کد

بيشتری داشته باشيم چون معتقد هستم با کار گروهی 

بسياری از مشكالت مدیریت منابع انسانی سبز حل خواهند 

 (. 11)مصاحبه شونده کد "شد

 شرایط علّی مدیریت منابع انسانی سبز در بخش سالمت -1جدول

 شرایط علّی

 مفهوم مضمون محوری

 زمینه ساختاری)نرم افزاری(

 حمایت واقعی مدیران ارشد

 اصالح بوروکراسی

 حمایت بين بخشی

 اولویت بخشی سالمت

 پذیرتجهيزات مدرن و تبدیل

 ساختاری)فنی و دانشی(زمینه 
 دانش فنی گسترده

 ایعلم و دانش بين رشته

 نگرش به سالمت
 وری در سالمتميل به بهره

 اعتماد به کارایی مدیریت سبز

 سیاست سالمت محور

 اتخاذ سند سالمت محور سبز

 گذاری در مدیریت سبزهدف

 تدوین سند سه گانه)کوتاه/ميانه و کالن(

 یافته ها
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 …یمنابع انسان تیریمد یارائه الگو

 سالمت بخش در سبز انسانی منابع ای مدیریتزمینهشرایط  -2جدول

 ایشرایط زمینه

 مفهوم مضمون محوری

 مسئولیت اجتماعی

 تفاوتی اجتماعیبی

 مسئولیت حفظ منابع

 نیروی انسانی انقالبی و دلسوز

 فرهنگ همیاری
 فرهنگ سازمانی

 ترویج مشارکت گروهی و تیمی

 کنشگران سود
 محصوالت سالمتی محور واردکنندگان

 دالالن سوداگر

 

گر یا متعامل، شامل هر عامل است که بر روی شرایط مداخله

نگاه »گيری پدیده تأثيرگذار باشد.  سه مضمون محوری شكل

آموزش »و « فرامادی -الزامات مادی»، «مدیریتی به سالمت

 گر شناسایی شدند. برخیمداخلهبه عنوان شرایط « مادام العمر

 مشارکت کنندگان معتقد بودند:

به کارگيری حداکثر ظرفيت نيروهای انسانی در سالمت "

های رنامهها و بنباید یک طرفه باشد یعنی نيرو بتواند ایده

خود را نيز به مقامات ارائه کند و صرفاً از باال 

کنندگان دیگری (. مشارکت 4)مصاحبه شونده کد"نباشد

های مادی و حتی فرامادی برای رونق به اهميت حمایت

و  انگيزه"ها در سالمت اشاره داشتند و معتقد بودند: ایده

تواند زمينه تسریع در کارها را فراهم های مادی میتشویق

ذیل مضمون مهم و (. 18)مصاحبه شونده کد"کند

 کنندگانهای مادام العمر نيز، مشارکت گر آموزشمداخله

زیادی معتقد بودند در حين کار و برای تقویت دانش و به 

های ضمن خدمت گذاری تجارب باید دورهاشتراک

 هدفمند به طور مدام وجود داشته باشد. 

 بخش سالمت در سبز انسانی منابع مدیریت دهنده گر شکلمداخلهشرایط  -3جدول

 گرشرایط مداخله

 مفهوم مضمون محوری

 نگاه مدیریتی به سالمت
 از باال به پایين ریزیبرنامه

 ریزی از پایين به باالبرنامه

 فرامادی -الزامات مادی

 حمایت درون بخشی

 حمایت برون بخشی

 بها دادن به نوآوری و خالقيت

 پاداش و جبران خدمت

 انگيزش فردی

 العمرآموزش مادام
 های ضمن خدمتدوره

 تسهيم تجربيات جهانی
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 و همکاران پژمان

، «گشایش رقابت»در پژوهش حاضر چهار مضمون اصلی 

از دیدگاه مشارکت « گشایش تشكاّلت»و « گذاریسرمایه»

کنندگان به عنوان راهبردها شناسایی شدند. عمده مشارکت 

کنندگان تأکيد داشتند رقابت پذیری واکنشی معنادار و 

به "ی بازتوليد سالمت در جامعه است. برای مثال: سازنده برا

ا و هنظرم اصل اساسی توسعه سبز رقابت بين همه بخش

. (7)مصاحبه شونده کد"ها باید باشد.ها و استانشرکت

بنابراین یكی از راهبردهای مهم توسعه انسانی سبز در بخش 

های مختلف و ورود آنها به عرصه سالمت رقابت بين بخش

مضامين دیگر، گشایش تشكالت سالمت محور بود است. از 

هایی که در دل خود دارای چهار خرده مضمون است. نمونه

از این چهار خرده مضمون در دیدگاه مشارکت کنندگان 

برای توسعه سبز باید مرکزی تخصصی در "عبارت بودنداز: 

ارتباط با توسعه سبز شكل بگيرد که آخرین آمارها و 

ین بانک به صورت به روز موجود اطالعات الزم در ا

های خرد انجمناگر ما "(. 12)مشارکت شونده کد"باشد

د به توانای و حتی درون استانی داشته باشيم این میمنطقه

تعامل بهتر موضوع توسعه سبز در بخش سالمت منجر 

 (.15)مشارکت شونده کد"شود

 بخش سالمت در سبز انسانی منابع مدیریت راهبردهای بکارگیری -4جدول

 راهبردها

 مفهوم مضمون محوری

 گشایش رقابت

 پذیریرقابت

 ایایجاد رقابت منطقه

 ایرقابت فرامنطقه

 گذاریسرمایه

 وری(گذاری اقتصادی)کنش بهرهسرمایه

 گذاری فرهنگی)کنش نگرش(سرمایه

 گذاری اجتماعی)کنش اعتماد(سرمایه

 

مدیریت »، «توانمندسازی کارکنان»در پژوهش حاضر 

 به عنوان« گيری حكمرانی سالمت محورشكل»و « هابحران

پيامدهای به کارگيری مدیریت منابع انسانی سبز در بخش 

ع اگر واقعا مدیریت مناب"سالمت شناسایی شدند. برای نمونه: 

يد ار گرفته بشود شک نكنسبز در بخش سالمت خوب به ک

ما کارکنانی توانمند خواهيم داشت که قادر باشند برای 

)مصاحبه شونده  "وری کار کنندسازمان با باالترین بهره

(. یكی دیگر از پيامدهای به کارگيری مدیریت منابع 28کد

االن "هاست. انسانی سبز در سالمت، مدیریت بحران

ست و این جز با به ها در کشور رو به افزایش اآلودگی

)مصاحبه "شودکارگيری مدیریت منابع انسانی سبز ميسر نمی

 . (11شونده کد
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 …یمنابع انسان تیریمد یارائه الگو

 بخش سالمت در سبز انسانی منابع مدیریت پیامدهای حاصل از -5جدول

 پیامدها

 مفهوم مضمون محوری

 توانمندسازی کارکنان

 های بهداشتیکاهش آلودگی
 مواد مصرفی بازیافت

 های سنتی دفع مواد زائداصالح روش
 سازی کارکنانفرهنگ

 ناگهان هایآمادگی مقابله با بيماری

 هامدیریت بحران
 افزایش توان مدیریتی کارکنان

 افزایش مسئوليت اجتماعی نسبت به سازمان

 گیری حکمرانی سالمت محورشکل

 احساس توان تأثيرگذاری
 نشاط کارکنان

 توان پاسخگویی کارکنانافزایش 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (راهبردها و پیامدهاای، مداخله گرو ، زمینهعلی . مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین)شرایط1شکل

 

 
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز 

ها نشان دادند شرایط علّی دخيل در حوزه سالمت بود. یافته

در بخش سالمت بر مبنای به کارگيری توسعه منابع انسانی 

 -ينه ساختاریزم»، «افزارینرم -زمينه ساختاری»سبز شامل 

 تدوین سياست سالمت»و « نگرش به سالمت»، «افزاریسخت

توکلی و هایی مانند هستند. این یافته با نتایج پژوهش« محور

( که نتيجه گرفتند نگرش به سالمت عنصر 1397همكاران)

[ با پژوهش 11مهم توسعه منابع انسانی سبز است. ]

 بحث 

فنی -ساختاری ابزاری -ساختاری   سیاست سالمت محور نگرش به سالمت 

منابع انسانی 
سبز در 
 سالمت

 نگاه مدیریتی

 الزامات مادی/ فرامادی

العمرآموزش مادام  کنشگران سود 

 فرهنگ همیاری

 مسئولیت اجتماعی

کنش  
گذاریسرمایه  

سالمت محورتشکیالت  هاگشایش رقابت   

محورحکمرانی سالمت هامدیریت بحران توانمندسازی کارکنان   

 شرایط علّی

ط زمینه
شرای

ی
ا

 

ط مداخله
شرای

گر
 

 راهبردها

 پیامدها

پدید

 ه
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 و همکاران پژمان

 منابع را تخصيص و تشكيالتی ( که ساختار1396پور)رجب

 زیست محيط حفظ نظام مدیریتی کليدی عناصر از یكی

یوسف که نقش  و [ و با پژوهش یانگ11ارزیابی کردند. ]

[ 17را در توسعه منابع انسانی سبز  مهم دانستند. ] هازیرساخت

 سازگار است. 

مسئوليت اجتماعی، فرهنگ یافته دیگر پژوهش حاضر 

ای همياری و کنشگران سود بود که به عنوان شرایط زمينه

شناسایی شدند. این یافته با نتيجه تحقيق توکلی و همكاران 

مبنی بر نقش تعهد کاری و فرهنگ سازمانی کارکنان در 

نيز در  یاضيف[ 11]توسعه منابع انسانی سبز سازگار است. 

 ازيسبز ن یهاثر آموزشؤم یااجرپژوهش خود نتيجه گرفت 

و مسئوليت اجتماعی دارد که با نتيجه  یبه فرهنگ ساز

[ یافته دیگر پژوهش حاضر 13]پژوهش حاضر همسو است. 

 فرامادی و آموزش -مادی سالمت، الزامات به مدیریتی نگاه

ای شناسایی شد. العمر بود که به عنوان شرایط مداخلهمادام

پور؛ تحقيقاتی مانند توکلی و همكاران؛ رجباین یافته نتایج 

فياضی و ادنان که بر بعد آموزش و توجه به بسترهای مادی تا 

 [11، 11، 13، 14کند. ]اند را تأیيد میفرامادی تأکيد داشته

، های رقابتیدیگر پژوهش حاضر ایجاد فرصت یافته

ها و ایجاد تشكّالت سالمت محور بود. این گذاریسرمایه

كاران؛ محمدنژاد شورکایی و هم ته با نتایج تحقيقاتی مانندیاف

، 15، 16همكاران سازگار است. ] و و ميلرو زراکت  یهالو

مرانی ها و حكیافته دیگر توانمندسازی و مدیریت بحران[ 12

سالمت محور بود. این یافته که به عنوان پيامدها شناسایی شد 

كاران ؛ های محمدنژاد شورکایی و همنتایج پژوهش

 دهد. [ را مورد تأیيد قرار می12-14]ادنان   پور  ورجب

هسته مرکزی پژوهش حاضر با استناد به مضامين محوری 

توان توسعه منابع انسانی سبز به مثابه و مفاهيم اصلی را می

توسعه سالمت پایدار ناميد. این نظریه از سطح انتزاع باالتری 

نسبت به مضامين پيشين خود برخوردار است و همچنين 

تواند بار مفهومی آنها را در خود داشته باشد. شرایط علّی می

تواند مستقم بر روی پدیده اصلی یعنی توسعه منابع انسانی می

سبز در بخش سالمت اثر بگذارد و ایجاد کننده آن باشد. از 

گر هو مداخل ایطرفی شرایط مؤثر دیگر یعنی شرایط زمينه

رایط گيری پدیده اثرگذار باشند. شتوانند بر روی شكلنيز می

تواند در مسير پدیده نقش تسهيل گر میای و مداخلهزمينه

کننده و مانع ایفا کنند. پيامدها که در واقع حاصل نهایی 

توانند آثار و نتایج منفی، مثبت و حتی راهبردها هستند می

ن روابط در کل نشان دهنده شرایط رفتارهای حنثی باشند. ای

 متنوع و اثرگذار در ایجاد پدیده هستند. 

یكی از محدودیت پژوهش حاضر چالش یافتن زمان برای 

هایی مصاحبه با خبرگان بود که این امر برای محقق سختی

ایجاد کرد. محدودیت دیگر پژوهش این است که تحقيق 

ی ندارد پذیرحاضر با توجه به ماهيت کيفی خود قصد تعميم

های آن قابل تأمل هستند. بر اساس نتایج پيشنهاد اما یافته

هایی با تأکيد بر آخرین برای کارکنان کارگاه -1شود: می

های مرتبط با سالمت و زیست محيطی به طور مستمر روش

با توجه تأکيد  -2اجرا شود و کارکنان به تبادل نظر بپردازند. 

گذاری اجتماعی تا مایهزیاد مشارکت کنندگان بر سر

بستری  ایشود با استفاده از فضای رسانهاقتصادی، پيشنهاد می

ویژه کارکنان مرتبط با سالمت ایجاد شود که همه افراد به

تر نسبت به اهميت و نقش منابع انسانی سبز در سالمت حساس

در هر درمانگاه و یا چند مجتمع، یک تيم محقق  -3شوند. 

ا به طور مدام امور مربوط به منابع انسانی سبز قرار داده شود ت

رصد و مطالعه شود و در واقع تيمی متشكل از نخبگان با 

تشریک مساعی با تأکيد بر تحقيق و ارائه نتایج شكل بگيرد.

 
 مالحظات اخالقی

 هایبه مشارکت کنندگان اطمينان خاطر داده شد که داده

رمانه بوده و در اختيار دیگران قرار پژوهش و هویت افراد مح

 مالحظات اخالقی
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 …یمنابع انسان تیریمد یارائه الگو

ر د مجاز بودند شرکت کنندگانهمچنين، نخواهند گرفت. 

 .مطالعه را ترک کنند با اختيار خود هر مرحله

این پژوهش بدون حمایت مالی سازمان و  حمایت مالی:

نهاد خاص بود و بخشی از رساله دکتری مدیریت منابع انسانی 

 باشد. می

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد. هيچ تضاد منافع:

 : از تمام اساتيد و خبرگانی که با بيانیتشکر و قدردانی

صميمانه نظرات کارشناسی خود را ارایه نمودند کمال تشكر 

 شود.می
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