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اخلاق زیست محیطی )سبز(  رویکرد با انسانی منابع ساماندهی مدل طراحی

 ایران دولتی سازمانهای در
 

 2، دکتر عادل فاطمی*2رنگریز ، دکتر حسن1رحیمی یداله

 رانی، ا، سنندجاسلامی دانشگاه آزاد ،واحد سنندج، ی، دانشکده علوم انسانتیریمد یدکتر یدانشجو .1

 رانی، ا، سنندجسلامیا ه آزاددانشگا ،واحد سنندج، ی، دانشکده علوم انسانتیریمد گروه .2

 (00/90/0099، تاریخ پذیرش: 90/90/0099تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

و حفاظت از آن موضووی  اتوت  وز از اایوزاد ز وز    1زیست محیط
 مشولاات اجیمای  اشر مورد توجز اوده اتت. اموروزه وجوود مسواو  و 

، احوران 2زیست، مشل  رفو  سسوما زیاد عوی ی   ظیر آلود   محیط
و ریایت اخااق  زیست ا رژد و غیره، لزوم توجز از امر حفاظت از محیط

یاد  اراد سایزارد ار امز لازم یاد شرط ، ازجماز سیش3زیست محیط 
اخاواق زیسوت مفهووم  (.1)شوود یوا تایو  مو  رشز و توت ز توازمان

 یاتت. جزیزد در مزیریت تازمان اعطااح، محیط 
 
 
 

 
اد صان، اخااق زیست محیط  شواخزار اتاس  ظر  ارشیاتان و میخص

از مطال ات اتت  ز ت اماات ا سان اوا محویط غیور ا سوا   را از میظور 
 یز. این رویلرد ار این سایز اتیوار اتوت  وز اخاواق اخااق  اررت  م 

اایز از شلا   سیرش یااز تا روااط ا سوان یوا و یعی وت اوز عوورت 
ر جوامو  مخیاوب اوز شوزت اخااق  و خردمیزا ز درآیز. لذا  یاز اوز آن د

احساس م  شود و اایز یاایق ا سان  سعت از یاایق تایر موجوودات و 

  .(2)یعی ت در ت ادل ااشز تا از آتیب یاد ا سا   مصون اما یز

 
 
 

 هچکید
ااشز و اراد دتییاا  از این امر مزیران م یای   ز امروزه از مزیران وا ذار  ردیزه اتت،تاما زی  میاا  ا سا   یل  از  یشزمینه: 

دییز. از این رو، این سژویش اا یزف یراح  مزل تاما زی  میاا  ا سا   اا رویلرد اخااق زیست رویلردیاد  و ا و   را مز  ظر قرار م 
  رفت. یاد دولی  شل )تعز( در تازمان محیط 

: روش سژویش آمیخیز اود. در اخش  یف  رویلرد  ظریز داده اییاد اتیفاده شز. جام ز آمارد شام   خعگان دا شگای  و خعر ان روش
آورد ز ا یخاب شز ز. اازار جم  فر از ییوان  مو  22 یرد یزفمیز و  اولز ارف   ظام مالیات  اتیان ایاام اود  ز اا اتیفاده از روش  مو ز

یا در تز مرحاز  ز ذارد ااز،  ز ذارد محورد و  ز ذارد ا یخاا  یاد  یمز تاخیار یافیز اوده و تحای  و سردازش دادهیا، مصاحعزداده
اداره   و  ار یان یمعسیگ  اتخاذ شز. جام ز آمارد مزیران در تطوح یال ، میا   و یمایات –ا جام  رفت. در اخش  م  روش توعیف  

اازار اتیفاده شزه در  فر از ییوان  مو ز ا یخاب شز ز.   142 یرد تصادف     امور مالیات  اتیان ایاام اود ز  ز از میان آ ها اا روش  مو ز
 تت.اتیفاده شزه ا Smart-plsتاخیارد و  رم افزاراراد تحای  دادیا  از م ادلات این اخش، سرتشیامز محیق تاخیز اود.

 ز  21 ز از عورت  های  شیاتای  شز و از میان آ ها  25 ز ااز اود  ز  44یا حا   از دتییاا  از  در اخش  یف  یافیز یافته ها:
محورد مشخص و اا  ز  ذارد ا یخاا  مزل تحییق شل   رفت. در اخش  م  مشخص شز مزل تحییق از ارازش میاتب ارخوردار 

 اتت. 

شان داد  ز در میولز محورد اتی زادیاا  داویاعان اتیخزام، جذب میاا  ا سا   آ اه  سعت از اخااق زیست محیط  :   یایج  نتیجه گیری
 توجز اود. و الار یرد، اجیمای  شزن ،  گهزاشت و  ارارد ا ها و یمچیین ریسک میاا  ا سا   مورد

 

 تعزتاما زی  میاا  ا سا  ، اخااق زیست محیط ، تازمان واژگان: کلید 
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مراوط اوز محویط زیسوت اایوز فرا یور و  4یمچیین ارزش یاد اخااق 
 وز ا ور جها   شود و از تود یمز جوام  و ملاتب سذیرفیز  ردد چورا 

رویلرد ا سان  سعت از یعی ت اخااق میز ااشز، یااوه ار میواف  زیسوت 
محیط  م  توا ز از میاف  ا سا    یز  ره اخورد و در واقو  ا سوان اوز 
خود و ایرافیا ش در جام ز ارج  هز؛ زیرا احران یاد زیست محیط  در 

  .(3) هایت م  توا ز خود ا سان را از  ااودد و قهیرا الشا ز

یااراین فوایز این رویلرد م  توا ز در آ تاثیرات مثعی  ار یعی ت داشویز ا

  ااشز. از جماز فوایز آن م  توان از موارد زیر اشاره  رد:

 گرش میاتب و اعول  از محیط زیست:  گرش میاتوب مو  توا وز  -
 فوات  از را ا سوان دیوز اه و  ردد یعی ت در ا سان میجر از تغییر رفیار 

 تغییر دیز. آن حافظم از یعی ت

تعیین وظیفز ا سان  سعت از محیط زیست: ا سان  سوعت اوز محویط  -
زیست وظیفز اد غیر قاا  ا لار دارد  ز اایز ار اتاس فا یوریاد حفظ 

 یعی ت و توجز از حق حیات جا زاران ااشز.

ایجاد ت ام  تاز ار اا محویط زیسوت: اخاواق ا سوان یوا را در میوام  -
  دا ز و اراد او در سایزارد یعی ت و حفوظ آن اوراد  ار زار یعی ت م

  .(4) س  یاد آییزه مسئولیت اتخاذ م   یز

رود تا در راتویاد مسوئولیت امروزه از تازما ها و مزیران آ ها ا یظار م  
اوز تومت ایجواد و سایعیزد از اخاواق زیسوت محیطو  خود  2اجیمای 

یا،  اتت  ز مأموریت تازمان تعز، تازما   .تازمان تعز حر ت  ماییز
تازد تا یو  افوراد و توایر  حود محیق م  ایزاف و وظایب خود را از

یاد موجود و ی   یازیاد آییز ان از میواا  محوزود مخوزوش  تازمان
 .موزیریت توعز اتوت شزن از تازمان تعز  یواز اوز اراد تعزی  د. شو

د و املا وات میواا  مواد  ار یرد مؤثر و  ارآمز یموز از مزیریت تعز
 زیسوت اخاواقا سا   اراد یزایت و  ییورل توازمان جهوت  یو  اوز 

در  .زیست اتت یزف ایجاد میعولیت اجیمای  و حفظ محیط محیط  اا
اوا رویلورد  مزیریت تعز، اقزامات مزیریت میواا  ا سوا   حوزه معاحث

وجوود  از ، تحت ییوان مزیریت میاا  ا سا   تعزاخااق زیست محیط 
را م  تووان   یوام  موثر مزیریت میاا  ا سا   تعز (.4و  2) آمزه اتت

 در شش قالب زیر مطرح  رد:
ا وزاز زیسوت ت هز مزیران ارشز: مزیریت ارشز مسئول تیظی  چشو . 1

محیط  و یا تیاتت  ا  شر ت اتت. در واق  موزیریت ارشوز، یوک 
اتیراتژد  ا  اراد یزایت تااش یاد شر ت اراد رتیزن اوز چشو  

م   یز. ایااراین مزیریت اایز این فاسفز را ا یشار دیز  ز ا زاز تزوین 
 یفیت اایز اولویت االاترد  سعت از یزییز مصرف  و تخصیص میواا  

(. آمووزش زیسوت 7 اف  اراد اجراد اا  یفیت شویوه داشویز ااشوز )
محیط   ار یان: میظور، آموزش  ار یان در مهارتهواد موورد  یواز در 

مسئولیت یاد زیست محیط  و دتییاا  اوز  راتیاد از ا جام رتا زن
یا اایسی  از یوور مویظ  اوز ایزاف زیست محیط  اتت. این آموزش

 ار یان اراوز  ردد، چرا  ز این فرعی  اراد ت هز  ار یان در مسواو  
شود  ار یان از ضرورت حفظ زیست محیط  فرای  میلیز و اایث م 

اد ا طعاق، تغییور و توتو ز تر شزه، توا ای  خود را ارمحیط زیست آ اه
 (. 7 گرش ف ال  سعت از مساو  زیست محیط  افزایش دییز)

 ار  روی : یرچیز  ز  مک یاد فردد مه  یسییز،  ار  رویو  . 2
اراد موفییت تیسی  مزیریت زیست محیط  لازم اتت.  وار  رویو  

 یز تا سیزا  ردن راه ح  اوراد مشولاات فرعی  اراد افراد فرای  م 
 زه  رد ی  آییز.سیچی

مشار ت  ار یان: مشار ت ف الا ز  ارمیوزان در تیسوی  موزیریت . 3
زیست محیط  اراد دتییاا  از ایزاف زیست محیط  اتت. آ هوا در 

یاد مزیریت زیست محیط  مراوط از  ار خوود شور ت تصمی   یرد
(. سواداش 5شو ز  ز سیشیهادات خود را اراووز دییوز) رده و تشویق م 

یط   ار یان: اا ساداش،  ار یان از رتمیت شیاخیز شزه از زیست مح
توا ز ایجاد ا گیزه  یز. این م ایزاف زیست محیط   مک شایا   م 

و افزایش ت هز  ار یان از تاز ار ایشیر داشویز ااشویز چرا وز ت امو  
دو ا ز  ار ران و محیط زیست یمالرد اایث افزایش یمالرد شر ت 

  ردد.م 

اد تعز: این ار امز یا در راتویاد حفوظ محویط زیسوت اوا یار امز. 4
اتیفاده  ارآمز میاا  از میظور اهعود یمالرد زیست محیط  اتت. اوز 
یعارت دیگر اراد رتیزن از یزف یاد زیست محیط  لازم اتت  وز 
شر ت ار امز یای  را در این رااطز در  ظر  یرد و از اجرا در آورد  وز 

اجرا در یر اخش از تازمان و زمان و دوره یاد شام  ت یین مسئولیت
 (. 9ا جام آ ها م  ااشز)

سایعیوزد اوز اعوول ا جام اقزامات مخیاب توتط توازما ها در راتویاد 
زیست ازجماوز توجوز اوز موضوو   محیط حفظاخااق زیست محیط  و 

اجیموای   یواد مزیریت میاا  ا سا   تعز در راتیاد ا جوام مسوئولیت
( GHRM) 4زه اجراد مزیریت میاا  ا سا   توعزامرو .تتا یاتازمان

یا از ایمیت االای  ارخوردار شزه و ایون موضوو  در توازمان در تازمان
یای   ظیر تازمان امور مالیات  اا دایره سوشش مشیریان می وزد ایو  از 
تازمان یاد دولی ، شر ت یوا و اخوش خصوعو   وچوک و اوزر  

اح جزیزد اتت  ز اا توراز داراد ایمیت خاع  اتت. این مفهوم اعطا
 ردن اقزامات خود در راتیاد ایزاف مزیریت زیست محیط  میجر اوز 

مزیریت میاا  ا سا   اا رویلورد  اهعود  یایج محیط  تازما ها م  شود.
از  ارمیزان و موزیران توازمان اموور مالیوات  در اخااق زیست محیط  

ار  موودن  مایوز و اوا اجعوتاخین تصوویر و یاامت)موار (  موک مو 
اازرت  محیط تازمان امور مالیوات ، ایوا اوز  14111اتیا زاردیاد ایزو 

یا، ا زیشیزن درااره مزیریت رف  یزییز یا و تغییرات  در فرییگ تازمان
توجز از مولفز یاد اخاواق زیسوت محیطو ، اایوث شوود از  اتاواف در 
تازمان ای  از اتااف  ار، ا رژد، تخریب جیعوز یواد زیسوت محیطو  
جاو یرد  ردد. یمچیین  ار یان و ایضاد جام وز را از اهوره اوردارد 
میاا  یعی   از یور اقیصادد تر و تشویق آ ان از اتیفاده از محصولات 
دوتیزار یعی ت آ اه خوایز تاخت. از این رو سژویش حاضور اوا یوزف 
یراح  مزل تاما زی  میاا  ا سا   اا رویلرد اخاواق زیسوت محیطو  

 مان یاد دولی  شل   رفت)تعز( در تاز
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 روش

روش سژویش آمیخیز اود. در اخش  یف  رویلرد  ظریز داده اییاد 
اتیفاده شز. جام ز آمارد شام   خعگان دا شگای  و خعر ان  ظام 
مالیات  اتیان ایاام اود  ز اا اتیفاده از روش  مو ز  یرد یزفمیز و 

یا، اازار جم  آورد داده  فر از ییوان  مو ز ا یخاب شز ز. 22 اولز ارف  
یا در تز یاد  یمز تاخیار یافیز اوده و تحای  و سردازش دادهمصاحعز

مرحاز  ز ذارد ااز،  ز ذارد محورد و  ز ذارد ا یخاا  اا اتیفاده از 

 ا جام  رفت. Maxqda 11 رم افزار 
یمعسیگ  اتخاذ شز. جام ز آمارد  –در اخش  م  روش توعیف  

اداره    امور یال ، میا   و یمایات  و  ار یان مزیران در تطوح 
مالیات  اتیان ایاام اود ز  ز از میان آ ها اا روش  مو ز  یرد تصادف  

اازار اتیفاده شزه در این اخش ،  فر از ییوان  مو ز ا یخاب شز ز.   142

اراد تحای  دادیا  از م ادلات  سرتشیامز محیق تاخیز اخش  یف  اود.
 . اتیفاده شزه اتت Smart-plsم افزارتاخیارد و  ر

 یافته ها
 یا در اخش  یف تجزیز و تحای  داده

این مرحاز از سژویش ی  تز  ام فرآییزد ا جام  ردیز. این توز  وام 
 .ز ذارد محورد و  ز ذارد ا یخاا یعارتیز از:  ز ذارد ااز،  

 

 هامفاهیم، کدهای باز، و مقوله: 8جدول 
 مقوله ها مفاهیم و کدهای باز
 ایزاف فردد میاا  ا سا   تااش اراد مزیریت اذیان و  گرش  ار یان

 لزوم تحیق ایزاف تهامزاران و تایر ذییف ان 

 لزوم دتییاا  از ایزاف تازمان
 ایزاف تازما   میاا  ا سا  

 وااسیز اودن یمالرد تازمان از یمالرد میاا  ا سا  

 ایزاف اجیمای  میاا  ا سا   رو فضاد رقاای  عی ت و چشما زاز سیش

 یاد اخااق ، ا سا  ، ادار  ارخوردارد از مهارت

 آموزش عحی  جهت ا جام وظایب مساو  مرتعط اا آموزش و  سب مهارت

 آ ای  از قوا ین و میررات

 سروردجا شین

 ااز شسیگ   ظام یاد مراوط از مساو  مرتعط اا جا شین سرورد، ااز شسیگ  و خروج از تازمان

 خروج  ار یان شایسیز از تازمان

 احساس یزم اثراخش  در  ار یان 

 مساو  مرتعط اا یوام  فردد و تازما   روا شیاخی 
  ار یان 7ت هز تازما  

 مزیریت  گرش  ار یان و اخااق  تازما  

 اورو رات  ایش از حز در تازمان 

 عط اا جعران خزماتمساو  مرت تأمین  یازیاد اتات   ار یان

 ا یخاب و جذب عحی   ار یان
 مساو  مرتعط اا جذب و ا یخاب

 ریزد  یرود ا سا  ار امز

 ا طعاق  ظام جعران خزمات اا ارزشیاا  یمالرد
 مساو  مرتعط اا ارزشیاا  یمالرد

 رعز و سایش رفیاریاد  ار یان و اثر آن ار ارتیاء ایشان

 مساو  مرتعط اا اتی زاد ام  در تازمانسایش رفیار داویاعان اتیخز

 مساو  مرتعط اا فراییز اجیمای  شزن اجیمای  شزن  ار یان

 رعز و سایش رفیاریاد  ار یان و اثر آن ار ارتیاء ایشان

 مساو  مرتعط اا تاما زی  میاا  ا سا   

 (HRISیاد ایاایات  میاا  ا سا   ) ارای  تیسی 

 رات مراوط از آنسایش تاامت  ار یان و خط

 شفافیت در مسیر سیشرفت شغا 

 از اشیرا   ذارد دا ش این  ار یان

 آموزش اثراخش  یرود ا سا  

  ییرل رفیاریاد غیراثراخش  اش  از ف الیت  رویهاد غیررتم  شرایط فردد

 ریزد مییاتب اا آنشیاتای  یاایق  ار یان و ار امز

 شرایط تازما   ن الگویاد سیشرفت در تازمان( ا یخاب عحی  مزیران )از ییوا
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 مزیریت فرآییز جذب و ااز شسیگ   ار یان

 مزیریت اثراخش دا ش تازما  

 ایمال  ظریا و  فوذ  یرویاد ایرو   ار ف الیت تازمان

  قوا ین و میررات االادتی  غیرقاا   ییرل ول  اثر ذار ار میاا  ا سا  5توجز از ارزش یاد تازما  

  گاه میف  جام ز 

 مساو  و م ضاات اقیصادد  شور

 توجز از فضاد ت اما  تازمان اا جام ز
 اجیمای   شور -مساو  و م ضاات فرییگ  

 شیاخی  ) رخ رشز جم یت، تن ازدواج و ...(یوام  جم یت

 تحولات تلیولوژیل  )دور ارد، شعلههاد اجیمای  و...(

 اا  ا سا   در تازمان و ایمیت دادن از آنسذیرش مساو  مرتعط اا می

 شیاتای  و اولوییعیزد مساو  میاا  ا سا   در تازمان  هادییز  ردن تیسی  ایاایات میاا  ا سا  

 یاد تازمان در حوزه میاا  ا سا   اا  ار یان ذارد اتیراتژداز اشیرا 

 اعااح فرآییز جذب و  زییش  ار یان

 میاا  ا سا  یراح  تیسی  ایاایات 

 تالارد در ا یخاب و ارتیاء  ار یانتوجز از رویلرد شایسیز

 ایجاد فرییگ تازما   مطاوب

 تزوین اتیراتژیهاد اهییز در زمییز جا شییپرورد

 تزوین مسیر سیشرفت شغا  مشخص

 تیویت روحیز و ا گیزه  ارد در میاا  ا سا  

 زیاا  یمالردتطعیق تیسی  جعران خزمات اا تیسی  ار

 یااعااح  حوه ت ام  اا تایر تازمان

 یراح  تیسی  ایاایات  میاا  ا سا  

 یاد مز ظر تازماندتییاا  از ایزاف و اتیراتژد

 سیامزیاد مرتعط اا تازمان
 اهره ورد در تازمان

 للز دار شزن شهرت تازمان

 خااقیت و  وآورد در تازمان

 تر  شغ 
  ار یان اا مرتعطسیامزیاد 

 از تازمان 9ت هز و وفادارد  ارمیزان

 11رضایت مشیریان

 سیامزیاد مرتعط اا جام ز
 رضایت تهامزارن و تایر ذییف ان

 
 

  ز ذارد ااز
در این قسمت مصاحعز یاد عورت سذیرفیز اوا  خعگوان دا شوگای  و 

سیاده توازد  ردیوز. توپ   Wordخعر ان  ظام مالیات  در  رم افزار 
 سعت از  ز ذارد مصواحعز یوا  Maxqda 11ااتیفاده از  رم افزار ا

 ز اتیخراج  ردیز  ز از این  44اقزام  ردیز. در این مرحاز از سژویش، 
 ز از  ظر م  رتیز اا یلزیگر مشااهت داشیز یوا اییلوز داراد  4ت زاد 

اد  زاشت و حذف  ردیز، چرا  ز ت   شزه اتت اوا تاثیر قاا  مااحظز
ادن حساتیت، تطر از تطر مصواحعز یوا مطال وز و  ز وذارد  شان د

  ز از عورت  های  شیاتای  شز. 25عورت سذیرد، در  ییجز 
  ز ذارد محورد 

در میولز یاد مرتعط اا یر دتیز از مفایی  را م رف  مو   یوز 1جزول 
سژویش حاضر س  از مشخص شزن مفایی  و میولز یوا، میولوز یواد 

( از میولز یاد خورد و 1995اتیراوس و  راین)موجود ار اتاس دیز اه 
 اان تیسی  شز ز. میولز یاد خرد، ایاایات ایشویرد دراواره چرایو  و 
چگو گ  یک سزیزه اراوز م   یز و از این یریق از وضوح ایشیر میولوز 

میولز یاد خرد و  اان را اوز یموراه  وزیاد  2 مک م   ییز. جزول 
  .دیزآ ها  شان م 

میولز مشخص شز، تحای   ر قادر اتوت توا آن را اور  ییگام   ز یک
اتاس ویژ   یا و اا اد فاحض تعیین  یز. اا ت ریب ویژ   یاد خاص 
یر میولز، م  توان آن را مشخص  ورد. وظیفوز ویژ و  یوا در تئوورد 

 تازد داده اییاد، اراوز جزویات ایشیر درااره یر میولز اتت.
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 مقوله های خرد و کلان:  8 جدول
 کد مقوله مقوله های کلان کد مقوله قوله های خردم

 11ایزاف فردد میاا  ا سا  
1B یزف  ذارد میاا  ا سا   تعز 

 در دو ا ز فردد و تازما  
1C 

 2B ایزاف تازما   میاا  ا سا  
 3B ایزاف اجیمای  میاا  ا سا  

 2C اتی زادیاا  داویاعان اتیخزام 4B مساو  مرتعط اا اتی زاد

 3C جذب میاا  ا سا   آ اه از اخااق زیست محیط  5B مساو  مرتعط اا جذب و ا یخاب

الار یرد میاا  ا سا   آ اه از اخااق زیست  6B مساو  مرتعط اا جا شین سرورد، ااز شیگ  و خروج از تازمان
 محیط 

4C 

اخااق زیست  اجیمای  شزن میاا  ا سا   آ اه از 7B مساو  مرتعط اا فراییز اجیمای  شزن
 محیط 

5C 

 گهزاشت میاا  ا سا   آ اه از اخااق زیست  8B روا شیاخی مساو  مرتعط اا مرتعط اا یوام  فردد و تازما   
 محیط 

6C 

 9B مساو  مرتعط اا آموزش و   سب مهارت

 10B مساو  مرتعط اا جعران خزمات
 7C  ارارد میاا  ا سا   آ اه از اخااق زیست محیط  11B مساو  مرتعط اا ارزشیاا  یمالرد

 8C ریسک میاا  ا سا   12B مساو  مرتعط اا تاما زی  میاا  ا سا  
 9C یوام  درون تازما    13B شرایط فردد

 10C یوام  ارون تازما    14B شرایط تازما  

 12جو تازما   می ال  15B توجز از ارزش یاد تازما  
11C 

 13فرییگ تازما   تعز 16B فضاد ت اما  تازمان اا جام زتوجز از 
12C 

 17B یراح  تیسی  ایاایات میاا  ا سا  
 

 13C راه ا زازد تیسی  ایاایات میاا  ا سا   تعز

 14C  هادییز  ردن تیسی  ایاایات میاا  ا سا   تعز 18B  هادییز  ردن تیسی  ایاایات میاا  ا سا  

تاما زی  میاا  ا سا   آ اه از اخااق زیست  19B مانسیامزیاد مرتعط اا تاز
 محیط  )تعز(

15C 
 20B سیامزیاد مرتعط اا  ار یان

 21B سیامزیاد مرتعط اا جام ز

 

 
 : مدل نهایی پژوهش8نگاره 

 
از میظور تاییز میولز یاد ا یشاف  در این سژویش و ی  چیین تاییز   ز ذارد ا یخاا  

زداً اا مشار ت  ییز ان سژویش مصاحعز شز. ار روااط  شب شزه، مج
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این اتاس، س  از چیزین اار مطال ز و رفت و ار شت میان داده یا، 
یا و  زیا، در  هایت اا اررت  میولز یا و ارتعاط میطی  مفایی ، میولز

 اراوز شز. 1  گارهاین آ ها، مزل  های  سژویش در قالب 

 یا در اخش  م تجزیز و تحای  داده
 در این قسمت محیق از د عال اثعات فرضیز اعا  تحییق اتت.

 

 
 استاندارد تخمین حالت در تحقیق اصلی فرضیه معناداری : مدل8نگاره 

 

 

 
 

 معناداری حالت در تحقیق اصلی فرضیه معناداری : مدل8نگاره 
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 :  نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری 8جدول 
  ییجز آزمون T-value ضریب اتیا زارد زمیغیر وااسی میغیر مسیی 

 0Hرد  34/11 43/1 یا میولز یوام  یا 

 0Hرد  13/13 57/1 رایعردیا یا میولز

 0Hرد  24/11 49/1 سیامزیا رایعردیا

 0Hرد  24/12 52/1 رایعردیا شرایط مزاخاز  ر

 0Hرد  33/11 74/1 رایعردیا شرایط زمییز اد

 
( این دو میغیر ازر یور T-valueیزد م یادارد)اا توجز از اییلز میزار 

م  ااشز و یمچیین ضریب یمعسیگ )ضریب اتویا زارد( اوین  94/1از 
موزل شزه اتت، س  مییوان  ییجز  رفوت  وز  21/1دو میغیر ایشیر از 

 م یادار اتت.  های 

 تواخیاردایااراین اا توجز از  ایز شاخص یا م  توان دریافت  ز مزل 
 ارخوردار اتت. میاتع  از ارازش سژویش

 

 های نیکوئی برازش مدل پیامدهاشاخص: 8 جدول
 CMIN/DF RMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 >9/1 >9/1 >9/1 >5/1 >9/1 <15/1 <12/1 <3 میادیر قاا  قعول

 93/1 94/1 92/1 91/1 94/1 149/1 134/1 25/2 میادیر محاتعز شزه

 

 بحث

ایج از دتت آمزه از سژویش حاضر مشوخص شوز موواردد ار اتاس  ی
چون اتی زادیاا  داویاعان اتیخزام، جذب میاا  ا سا   آ اه  سعت اوز 

،  گهزاشوت و  14اخااق زیست محیطو  و الوار یرد، اجیموای  شوزن
 ارارد ا ها ، و یمچیین ریسک میاا  ا سا    از ییوان میولوز محوورد 

ن یوامو  تحوت شورایط یاو  یوزف در مزل تحییق قرار دار ز  ز ایو
 ذارد، و در اسیریای  چوون: فرییوگ توازما   توعز و جوو توازما   
می ال  شل  م   یر ز. این یافیز اا  یایج ارخ  سژویش یا یمسو اتت 

رااطۀ اوین میوزان . اراد مثال ارخ  محییان در سژویش خود اا ییوان 
ط زیسی  مورد اا فرییگ محی 12اخااق محیط زیسی  و ترمایۀ اجیمای 

ار ایمیوت میواا  ا سوا   آ واه اوز اخاواق زیسوت  مطال ز: شهر  رمان
محیط  در تازمان یا و تاثیرات فرییگ تازما   ار آ هوا تا یوز داشویز 

اراووز (. یا ارخ  دیگر از محییوین در سوژویش خوود اوا ییووان 11ا ز )
یوزف اور ایمیوت  چهارچوب مزیریت میاا  ا سا   تعز در عی ت فولاد

در دو ا ز فردد و تازما   تا یز داشیز ا ز  ز  ذارد میاا  ا سا   تعز 
 ورد ا  شک یوام  مزاخاوز(.  11اا  یایج سژویش حاضر یمسو اتت)

چون: یوام  درون و ارون تازما   ار این امر اثر دار ز. ایون  ییجوز اوا 
سژویش  اا ییوان مزیریت میواا  ا سوا   توعز: یوک رویلورد تورمایز 

توت ز سایزار  ز ار ایمیت تاثیر یوام  محیطو  اور موزیریت   ذارد تا
 (.  7میاا  ا سا   تعز تا یز دارد یمسو اتت)

ار اتاس  یایج سژویش اعا  ترین رایعردیا اوراد دتوییاا  اوز میواا  
ا سا   آ اه از اخااق زیست محیط ، راه ا زازد تیسی  ایاایات میواا  

شز  ز سیامز آن تواما زی  میواا  ا سا   تعز و  هادییز  ردن آن م  اا
ا سا   اا رویلرد اخااق زیست محیط  خوایز اود. این  ییجز اوا  یوایج 

 (14-12ارخ  سژویش یایمسو اتت. )
 ار اتاس یافیز یاد از دتت آمزه سیشیهاد م  شود : 

د میوزان آ وای  افوراد از اخاواق سرورنیجا شودر جذب میاا  ا سا   و 
 قرار  یرد .زیست محیط  مورد توجز 

ار زارد دوریهاد آموزش  و یما زیش  مییاتوب اوا میوالوت موزیریت 
تعز اراد  ار یان از جهت افزایش آ ای  و حساتیت آ ان در خصوص 

 مزیریت میاا  ا سا   تعز 
 مراوط از ملاتعات ادارد اقاامتازد مصرف  اهییز 

ممیووزد توواخیمان اراتوواس راییموواد ریعوورد، یراحوو ، ا وورژد و 
 یست تاخیمان تعز محیطز

تهیز یرح جام  موزیریت سسوما ز و اجوراد آن در اداره  و  و اموا ن  
 ورزش  ازر  و میوتط اا تفای  و یملارد شهرداریها

 در میان  ار یان ا رژد جوی  ترویج الگود عرفز
 

 گیرینتیجه
مال ا سان در حیات د یود و حی  اخرود ارتعاط مسوییی  اوا داشوین  

تاز ت ادت موادد و تت. محیط زیست تال  زمییزمحیط زیست تال  ا
م یود اشر اتت. امروزه تخریب لجام  سیخیز محیط زیست )آب، یوا، 

رو  ورده اتوت. اخاواق حفوظ فضا( حیوق اشر جها   را اا تهزیز رواوز
محیط زیست داراد اعول و معا   جها شمول و مشیر  میوان ادیوان، 

ایمیوت توجوز اوز اخاواق  .ملاتب و ا زیشمیزان فاسف  و حیوق  اتت
زیست محیط  اور یویچل  سوشویزه  یسوت و لوازم اتوت در توط  
تازما    یست از واتطز ت هز و مسئولیت اجیمای  توازمان یوا، ایون 
مه  مورد توجز قرار  یرد.  یایج سژویش حاضور  شوان داد  وز در ا وز 
 میولز محورد اتی زادیاا  داویاعان اتیخزام، جذب میاا  ا سوا   آ واه
 سعت از اخااق زیست محیط  و الار یرد، اجیمای  شزن ،  گهزاشت 
و  ارارد ا ها ، و یمچیین ریسک میاا  ا سا   مورد توجز اود. این میولز 
محورد تحت شرایط یا  چون: یزف  وذارد، و در اسویریای  چوون: 
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فرییگ تازما   تعز و جو تازما   می ال  شل  م   یورد. او  شوک 
چون: یوام  درون و ارون تازما   ار ایون امور اثور   ردیوام  مزاخاز

دار ز. و اعا  ترین رایعردیا اراد دتییاا  از میواا  ا سوا   آ واه اوز 
اخااق زیست محیط ، راه ا زازد تیسی  ایاایات میاا  ا سوا   توعز و 
 هادییز  ردن آن م  ااشز  وز سیاموز آن تواما زی  میواا  ا سوا   اوا 

 . ط  خوایز اود.لرد اخااق زیست محیروی
 

 های اخلاقیملاحظه
موضویات اخااق  یمچون؛ ترقت ادا ، رضایت آ ایا ز؛ ا یشار چیز ا ز 

 .ا زقرار رفیز موردتوجزو ... در سژویش حاضر 
 

 هنام واژه
 Environment -1 محیط زیست

 Industrial wastes -2 سسما زیاد عی ی 

 Bio ethics -3 اخااق زیست محیط 

 Ethical values -4 ارزش یاد اخااق 

 Social responsibility -5 مسولیت اجیمای 

6- Green human resource management 

  مزیریت میاا  ا سا   تعز

 Organizational commitment -7 ت هز تازما  

 Organizational values -8 ارزش یاد تازما  

 Loyalty of employees -9 وفادارد  ارمیزان

 Satosfaction of customers -10 رضایت مشیریان

 Human resource -11 میاا  ا سا  

 Organizational climate -12 جو تازما   

13- Green organizational culture 

  فرییگ تازما   تعز

 Socialization -14 اجیمای  شزن

 Social capital -15 ترمایز اجیمای 
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