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چکیده
هدف :شناسایی فنون و ابعاد رویکرد استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز و ارائه چارچوبی
برای آن در جهت حمایت از استقرار توسعه پایدار بهعنوان هدف این پژوهش است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از لحاظ فلسفی تفسيری ،دارای
جهتگيری توسعهای بوده و استراتژی تحقيق ،روش کيفی است .ابزار گردآوری اطالعات،
مصاحبه نيمهساختاریافته است .برای نمونهگيری و انتخاب مصاحبهشوندگان ،روش
نمونهگيری هدفمند استفاده شد .نمونه آماری پژوهش را تعداد  21تن از خبرگان دانشگاهی و
سازمانی حوزه منابع انسانی تشکيل دادند .فرآیند تحليل مصاحبهها ،استخراج مضامين و
کدهای مفهومی با استفاده از روش تجزیهوتحليل تم (مضمون) صورت پذیرفت.
یافتههای پژوهش :چارچوبی در سه بخش :مؤلفههای زمينهای تأثيرگذار برای پيادهسازی
روشهای منابع انسانی سازگار با محيطزیست ،ابعاد مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز و
پيامدهای آن در جهت توسعه پایدار ،ارائه شد .فعاليتهای مدیریت استراتژِیک منابع انسانی
سبز در  21بعد و  21مفهوم شناسایی و نتيجهگيری شد که این مقوله میتواند به تحقق ابعاد
پایداری کمک نماید.
محدودیتها و پیامدها :حجم نمونه پایين و محصور بودن ماهيت نمونه در بخش
خبرگان سازمانی به متخصصان منابع انسانی یک واحد سازمانی تأثيرگذار در راستای توسعه
پایدار ،ممکن است تعميمپذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید.
پیامدهای عملی :مطالعه حاضر ،شواهدی عينی برای سازمانها فراهم مینماید که چه
اقداماتی را در حوزه منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار پيادهسازی کنند .همچنين،
بهعنوان راهنمایی برای مدیران عمل نموده ،سبب توجه و هدایت مدیران جهت
سرمایهگذاریهای بيشتر در حوزه مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز میشود.
ابتکار یا ارزش مقاله :با معرفی شيوههای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و ارائه
چارچوبی منسجم ،بر وضوح مفهوم این مقوله ،درک و تشخيص بهتر آن توسط پژوهشگران
میافزاید.
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مقدمه
مسئله پایداری و حفاظت از محيطزیست بهعنوان نگرانیهای جهانی مطرح شده است .افزایش نگرانیهای
زیستمحيطی سبب ترغيب استفاده از مدیریت محيطزیست در سازمانها میشود ( Ouyang et al., 2019; Singjai
 .)et al., 2019کارشناسان اذعان دارند مدیریت محيطزیستی برای ایران اولویت دارد؛ زیرا افزایش و ارتقای صنعتیPAP -
سازی ،ماهيت کارآفرینی و سرمایهگذاری خارجی سبب رونق و رشد اقتصادی خواهد شد ،اما درعينحال تقاضای بيشتری
(12 )4
برای منابع میشود و منجر به آلودگی محيطی خواهد شد .گزارشها و آمار تخریب محيطزیست در ایران نگرانکننده
است .بر اساس گزارش شاخص عملکردی محيطزیست 2که درحالحاضر بهعنوان یکی از مهمترین معيارها و مالکهای page-121
بررسی عملکرد زیستمحيطی کشورها در جهان است و هر دو سال یکبار توسط اجالس جهانی اقتصاد (داووس) با
همکاری دانشگاه یل و کلمبيای آمریکا برای سنجش توانایی کشورها در حفاظت از محيطزیست منتشر میشود ،ایران در
سال  1122رتبه  ،31سال  1122رتبه  211و در سال  1123رتبه  31را داشته است .آخرین گزارش شاخص عملکرد
محيطزیست مربوط به سال  1111است که ایران طبق ردهبندی گزارش سال  1111شاخص ) ،(EPIبا کسب رتبه  22و
امتياز  23نسبت به سال  1123از وضعيت بهتری برخوردار شده است ( .)Wendling et al., 2020این شاخص نشان
میدهد در طول  21سال گذشته ،ایران از نظر عملکرد محيطزیستی بهترین جایگاه را در سال  1112با رتبه  11داشته
است .برای کشورهای درحالتوسعه مانند ایران که دارای محيطزیستی شکننده و قوانين اجرایی ضعيف در زمينه محيطی
میباشند ،حرکت بهسوی توسعه پایدار بایستی جزو اولویتها و برنامههای اصلی باشد .بسياری از افراد ،توسعه پایدار را
تنها راه جلوگيری از فاجعههای زیستمحيطی و اجتماعی میدانند ( .)Brundtland, 2019بر طبق گفته آنتونيو گوترش
دبيرکل سازمان ملل متحد ،جهان و آینده مورد نظر ما در معرض خطر هستند و علیرغم تالشهای صورت گرفته اهداف
توسعه پایدار محقق نخواهد شد .دستيابی به اهداف توسعه پایدار اکنون به اقدامات جمعی و پيشرفت سریع نياز دارد
( .)Guterres, 2019توسعه پایدار نهتنها به دستيابی به اهداف اقتصادی میپردازد ،بلکه ضرورت توجه به منافع اجتماعی
و زیستمحيطی را نيز مشخص میکند ( .)Jabłonski, 2016در سطح سازمانی و شرکتی مشخص شده که یکی از
حوزههایی که عمدتاً میتواند به تحقق پایداری محيطزیست و اهداف توسعه پایدار کمک کند بخش مدیریت منابع
انسانی است ( .)Pfeffer, 2010مدیریت منابع انسانی میتواند با طراحی برنامهها و نظامهایی برای بهکارگيری شایسته
نيروهای سازمان نقش اساسی در بقاء و کارایی سازمان و توسعه محيط کاری پایدار ایفاء کند .افزایش بحرانها و
هشدارهای محيطی و اهميت توسعه اقتصادی توأم با لزوم توجه به مسائل زیستمحيطی در ایران ،تأثير چشمگير
سازمانها و منابع انسانی در کاهش و حل چالشهای زیستمحيطی ،عدم وجود یک مدل منسجم و ابهام در
مفهومسازی واضح از چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و نهایتاً احساس نياز جهت برداشتهشدن گامهای
تأثيرگذار بهمنظور تکميل مطالعات قبلی انجامیافته در حوزه پژوهش علیالخصوص در ایران ،نویسندگان را ترغيب کرد
که با انجام پژوهشی تالش کنند ضمن تبيين ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ،چارچوبی برای مدیریت
استراتژیک منابع انسانی سبز بهمنظور حمایت از استقرار توسعه پایدار ارائه نمایند .سؤال اصلی پژوهش حاضر این است
که ابعاد و مؤلفههای الگوی مدیریت استراتژِیک منابع انسانی مبتنی بر رویکرد سبز و پيامدهای پيادهسازی مدیریت
استراتژیک منابع انسانی سبز بهمنظور استقرار توسعه پایدار چيست؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت سبز :2مفهوم جدیدی است که بر تصميمات مرتبط با محدودیتهای زیستمحيطی با تأکيد بر حفظ منابع
طبيعی تأکيد دارد .هدف غایی مدیریت سبز نگهداری منابع و بهبود کيفيت محيط فيزیکی و بهبود فرآیند است ( Moini
 .)et al., 2014رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و بهتبع آن ،پایداری سازمانی نيز توأم با رویکردهای
اجتماعی و انگيزههای اقتصادی ،سالمت و ایمنی جامعه ،کارکنان و نيز نشر وجهه و تصویر عمومی مطلوب سازمان در
Environmental Performance Index
Green Management
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افق زمانی بلندمدت است .مدیریت سبز برای تحقق و همگرایی ارزشهای سبز و طيف وسيعی از انگيزههای اقتصادی،
اجتماعی ،سياسی و قانونی صرفاً با بهرهمندی از مدیریت منابع انسانی سبز امکانپذیر است (.)Jacob & jolly, 2012
مدیریت منابع انسانی سبز :1مدیریت منابع انسانی «سبز» در حال تبدیلشدن به یکی از مباحث تحقيقاتی ضروری و
فوری است ( .)Ren et al., 2018مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز شروع به جلبتوجه روزافزون متخصصان و محققان
کرده است ( .)Gilal et al., 2019دهه اخير شاهد اهميت روزافزون تحقيقات مدیریت منابع انسانی سبز بوده است
مدیریت استراتژیک منابع انسانی (.)Chaudhary, 2019; Islam et al., 2019; Kim et al., 2019; Ren et al., 2018; Renwick et al., 2016
دانشمندان در دورههای اخير ،شروع به بررسی کاربرد مدیریت منابع انسانی سبز در سازمانها بهعنوان یک روند
 page-121تحقيقاتی جدید در مدیریت محيطزیست ،با هدف سازماندهی اقدامات مدیریت منابع انسانی کردهاند ( Chaudhary,
 .)2019; Jabbour & de Sousa Jabbour, 2016ادبيات و مبانی نظری ،تحقيقاتی مانند تأثير مثبت مدیریت منابع
انسانی سبز بر تعهد سازمانی ( ،)Kim et al., 2019بر عملکرد مالی سازمانی ،مدیریت زنجيره تأمين سبز ( Nejati
 )et al., 2017و بر عملکرد محيطی شرکت ( )Kim et al., 2019را نشان میدهد .مدیریت منابع انسانی سبز شاخهای
از فلسفه مدیریت سبز است که تأثير رفتار انسانی روی مدیریت محيطی و توسعه پایدار را بررسی میکند ( & Jackson
 .)Seo, 2010مدیریت منابع انسانی سبز به جنبه مدیریت منابع انسانی از مدیریت زیستمحيطی اشاره دارد ( Renwick
 .)et al., 2016مدیریت منابع انسانی سبز شامل شيوههای منابع انسانی است که با اهداف زیستمحيطی تراز و همسو
است ( .)Al-Ghazali & Afsar, 2020مدیریت منابع انسانی زیستمحيطی را سبزشدن ابعاد کارکردی مدیریت منابع
انسانی نظير شرح و تجزیهوتحليل شغل ،استخدام ،انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش تعریف کردهاند ( Jabbour
 .)et al., 2010طبق تعریف اوپاتا و آنتون آروالجا ( )2014مدیریت منابع انسانی سبز به فعاليتهایی اشاره دارد که
دربرگيرنده توسعه ،پيادهسازی و نگهداشت مداوم سامانهای است که منجر به سبزشدن کارکنان سازمان میشود
( .)Opatha & Anton Arulrajah, 2014مدیریت منابع انسانی سبز در واقع اساسیترین مؤلفه پایداری سازمانی است
که موجب همگرایی و همافزایی وجوه مختلف مدیریت سبز میشود و برای اتخاذ رویکرد سبز ،جنبه امکانپذیری را
تسهيل و فراهم میسازد تا صنعت سبز ،اقتصاد سبز و جـامعه سبز را به سهم خود فراهـم آورد ( Seyed Javadin
.)et al., 2016
مدیریت استراتژیک منابع انسانی :2تحقيقات بسياری در ادوار گذشته توسط دانشمندان مختلف برای شناسایی انواع
فعاليتهای مدیریت منابع انسانی انجام شده است .رایت و مک ماهان ،1طيف وسيعی از چارچوبهای نظری را برای
مدیریت استراتژیک منابع انسانی بهکار بردند .برخی از صاحبنظران مدیریت راهبردی منابع انسانی را بهعنوان بازده یا
نتيجه نهایی تشریح میکنند ،بعضی دیگر آن را بهعنوان یک فرآیند و برخی نيز آن را ترکيبی از هر دو میدانند
( .)Wright & McMahan, 1992مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی
بهمنظور مرتبطساختن و هماهنگی سياستها و روشهای منابع انسانی با هدفهای استراتژیک و اهداف سازمان است
( .)Truss & Gratton, 1994یاندت و همکاران 2فعاليتهای مدیریت منابع انسانی را شامل استخدام ،آموزش ،ارزیابی
عملکرد و پاداش میدانند ( .)Youndt et al., 1996به اعتقاد شولر فعاليتهای بنيادی مدیریت راهبردی منابع انسانی
عبارتاند از هماهنگی راهبردی منابع انسانی با راهبردها و نيازهای راهبردی سازمان؛ هماهنگی زیرسامانههای منابع
انسانی با راهبردهای سازمان و راهبرد منابع انسانی؛ اطمينان از برقراری هماهنگی مستمر در تمام کارکردها و
فعاليتهای منابع انسانی ( .)Schuler, 2000جابور 1عوامل زیر را بهعنوان فعاليتهای مدیریت منابع انسانی مؤثر در
نظام عملکرد سيستم مدیریت زیستمحيطی مشخص میکند :تحليل و توصيف موقعيتهای شغلی ،جذب نيرو ،گزینش،

1.

Green Human Resource Management
Strategic Human Resources Management
3. Wright & McMahan
4.
Youndt et al.
5. Jabbour
2.

آموزش ،ارزیابی نحوه عملکرد ،پاداش ،تشکيل گروه ،مدیریت فرهنگسازمانی و مدیریت دانش سازمانی ( Jabbour,

 .)2011آرمسترانگ ( )2002مدیریت منابع انسانی را رویکردی استراتژیک و منسجم برای مدیریت مهمترین و
ارزشمندترین سرمایه های سازمانی یا کارکنان تلقی میکند که بهصورت فردی یا گروهی در راستای تحقق اهداف و
رقابتپذیری سيستم در تالش است ( .)Abbasi, 2020نقش مدیریت استراتژِیک منابع انسانی ،تعيين نقش منابع انسانی PAP
(12 )4
در تحقق سایر راهبردهاست ( .)Hamadamin & Atan, 2019استراتژیهای مدیریت منابع انسانی باید بر روی
عملکردهایی متمرکز شوند که منجر به تعالی منابع انسانی شوند .این روشها شامل استخدام ،توسعه ،آموزش و سيستم page-121
تشویق و مزایا و توسعه شغلی در سازمان است ( .)Arbab & Mahdi, 2018این استراتژیها باید مهارت کارکنان را
بهبود بخشد تا فرصتهای رسيدن به اهداف سازمانی را بهبود بخشد ( & Zehir et al., 2016; Marashdah
.)Albdareen, 2020
1
توسعه پایدار :1متداولترین تعریف از پایداری تعریفی است که توسط کميسيون برانتلند ( )1987ارائه شده است.
بر اساس گزارش برانت لند ،توسعه پایدار عبارت است از توسعهای که نيازهای کنونی جهان را تأمين کند بدون اینکه
توانایی نسلهای آتی را دربرآوردن نيازهای خود به مخاطره افکند و اینکه توسعه پایدار رابطه متقابل انسان و محيط در
سراسر جهان است ( .)Wheeler & Beatle, 2005این تعریف مفاهيمی چون برابری نسلی و عدالت اجتماعی و به
همان نسبت آگاهی زیستمحيطی را دربر میگيرد .همچنين ،داللت بر آن دارد که وجود یک چارچوب جهانی ضروری
بوده و تأثيرات فرامحدودهای نيز باید در نظر گرفته شود .آدامز 1از توسعه پایدار بهعنوان «توسعه سبز» و «سياست سبز»
یاد میکند و ضمن توصيف روند تکاملی و تاریخی این مقوله در اروپا ،آن را برای تداوم نسل بشری و نسلهای آتی
ضروری میداند و از حفاظت طبيعی بهعنوان پایههای توسعه آتی یاد میکند .چنين توسعهای مبتنی بر هوشمندی،
سازگاری با محيطزیست ،استفاده مؤثر از منابع ،دانش و نوآوری است ( .)Kramar, 2014بر طبق تعریف سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،2توسعه پایدار به معنای تلفيق اهداف اقتصادی ،سياسی اجتماعی و زیستمحيطی برای
حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسيب به توانایی نسل آینده برای برآوردن نيازهایشان است .کميسيون جهانی توسعه
و محيطزیست 1بيان میکند که توسعه پایدار فرآیند تغييری است در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها،
سمتگيری توسعه فناوری و تغييری نهادی است که با نيازهای حال و آینده سازگار باشد .توسعه پایدار در حقيقت ایجاد
تعادل ميان توسعه و محيطزیست است ( The World Commission on Environment & Development,
 .)2018اهداف توسعه پایدار در سال  1121مورد تصویب جهانی قرار گرفته است ( .)Brundtland, 2019توسعه پایدار
به استناد تعاریف ذکرشده ،فرایندی است که اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی جامعه را در هر جا که ممکن
است از طریق وضع سياستها ،انجام اقدامهای الزم و عمليات حمایتی با هم تلفيق میکند و در هر جایی که تلفيق
امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بين آنها ،بررسی و هماهنگی این مبادلهها میپردازد (.)Cohen et al., 2012
مدیریت منابع انسانی و توسعه پایدار :مدیریت منابع انسانی برای سازمانها ،کارکردی حياتی تلقی میشود؛ زیرا
انسان مؤلفه اصلی تشکيلدهنده سازمانها بهشمار میرود و مدیریت اثربخش و کارای آن ،وظيفه اصلی مدیریت منابع
انسانی است ( .)Hassanzadeh et al., 2019دهه اخير شاهد افزایش عالقه علمی به نقش مدیریت منابع انسانی سبز
در مدیریت محيطزیست بوده است (.)Ren et al., 2018; Renwick et al., 2016
محققان اذعان کردهاند نظامهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان و نگرش منابع انسانی در راستای حفظ
محيطزیست تأثير مستقيم دارد ( .)Arthur & Boyles, 2007این عامل انسانی است که شيوههای محور بهبود کارایی
زیستمحيطی سازمانها را تحریک میکند .مسئله پایداری زیستمحيطی و توسعه پایدار یک سياست راهبردی
قابلتوجه در عصر حاضر بوده و مقولهای انسانمحور است .مدیریت منابع انسانی و توسعه پایدار از طریق جزء مشترک
عامل انسانی به هم مرتبط هستند ،چون نگرشها و رفتارهای مردم و مصرف منابع دارای تأثير مستقيمی بر شيوههای
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اجتماعی و اکولوژیکی است .سازمانها برای نمایش تصویر و وجهه مناسب ،افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی،
ناگزیر به انطباق فرآیندهای مدیریت منابع انسانی خود با ابعاد مفهوم توسعه پایدار میباشند ،بدیهی است که هيچ
سازمانی بدون توجه به مسائل زیستمحيطی نمیتواند راه توسعه پایدار را هموار سازد .ادبيات تحقيق ،پتانسيل قابلتوجه
مدیریت استراتژیک منابع انسانیمقوله مدیریت منابع انسانی در ارتباط با مفهوم توسعه پایدار و تعدادی از روشهای زیستمحيطی قابل اجرا را نشان
میدهد ( .)Leszczynska, 2016کارکردهای منابع انسانی بهعنوان یک بازیگر کليدی در تحقق استراتژیهای پایداری
 page-121زیستمحيطی سازمانی قرار میگيرد .همچنين ،مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعهد و تعلق کارکنان در راستای
پيادهسازی اهداف زیستمحيطی اهميت بسزایی دارد ( .)Haddock-Millar et al., 2016رویهها و فعاليتهای منابع
انسانی نقش مهمی در پيادهسازی سياستهای توسعه پایدار و در ترویج فرهنگ توسعه پایدار ایفاء میکنند .نظام مدیریت
منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی و دستيابی سازمان به توسعه پایدار نقش اساسی دارد .بدون تردید مدیریت منابع
انسانی سبز ،نقش مدیریت منابع انسانی را در تحقق مفهوم توسعه پایدار تحقق میبخشد ( ،)Kramar, 2014و بر این
واقعيت تأکيد میکند که ادارات منابع انسانی نقش اساسی در اجرای عملی سياستهای زیستمحيطی و در توسعه
فرهنگسازمانی پایدار دارند .در این زمينه ،این یک ابزار اصلی است که امکان اجرای توسعه پایدار در سراسر سازمان را
فراهم میآورد ( .)Urbaniak, 2017محققان نقش مهم ابعاد و فعاليتهای مدیریت منابع انسانی سبز که بهعنوان
روشهای اساسی برای تحریک دلبستگی و تعهدسبز کارمندان ( )Pham et al., 2019cو رفتار سبز ( Pinzone et al.,
 )2019; Chaudhary, 2019و ارتقای اثربخشی زیستمحيطی سازمانهاست مورد توجه قرار دادهاند ( Zhang et al.,
 )2019و بر اساس این ابعاد ،چارچوبهایی در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز ارائه دادهاند.
پژوهشهای داخلی

بردبار و رضایی ( )2013در مقاله خود با عنوان «نقش مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیستمحيطی» لزوم
پشتيبانی مدیریت منابع انسانی از مدیریت زیستمحيطی را در شرکتها بيان میکنند و یکی از اهداف سازمانهای
نوظهور را بررسی مدیریت زیستمحيطی میدانند ،زیرا شرکتها دوست دارند ضمن دستيابی به اهداف واال به یک
«شرکت سبز» تبدیل شوند و بهترین راه برای رسيدن به آن پذیرش تجربيات مدیریت زیستمحيطی است .بر طبق این
مطالعه یکی از منافعی که از بهکارگيری مدیریت زیستمحيطی حاصل میشود بهينهسازی در عملکرد اجرایی شرکت
نظير کاهش در هزینههای توليد است و در این مسير مدیریت منابع انسانی میتواند نقش بسيار مؤثری را ایفا کند.
سيدجوادین و همکاران ( )2016در مطالعهای که در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار انجام دادند از
سرمایه انسانی بهعنوان عامل کليدی در توسعه پایدار که موجبات توسعه اقتصادی است نام بردند .این پژوهشگران در
تحقيق خود با عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز یک رویکرد سرمایهگذاری و توسعه پایدار» بيان نمودند که مدیریت
منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامههای مدیریت محيطزیست و ادغام آنها در فعاليتهای خود ،مدیریت
منابع انسانی سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعاالن و سرمایهگذاران فراهم میآورد تا با مشارکت
در این برنامهها ضمن بهبود عملکرد زیستمحيطی سازمان و توجه به سياستهای توسعه پایدار رابطهای سودمند را برای
خود خلق کنند .در پایان این محققان پيشنهاد مینمایند که تفکر و چشمانداز زندگی را در جامعه سبز کنيم که این مهم با
آموزش ميسر خواهد بود و نگاهمان به مقوله محيطزیست و توسعه پایدار نگاهی سيستمی باشد .محمدنژاد شورکایی و
همکاران ( )2016مقالهای با عنوان «ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز» ارائه دادند .این پژوهش اجزای
مدیریت منابع انسانی سبز ،مهمترین عوامل تأثيرگذار در پيادهسازی موفق آن و همچنين پيامدهای آن در الیههای
فردی ،سازمانی و فرا سازمانی را مشخص نمود .بر طبق نتایج این پژوهش اجرای موفقيتآميز برنامههای مدیریت منابع
انسانی سبز ،در الیة فردی موجب نشاط بيشتر کارکنان به دليل درگيرشدن در فعاليتهای دوستدار محيطزیست و
همچنين فعاليت در فضای کاری سبز میشود .در الیة سازمانی ،جدا از اعتباری که مدیریت منابع انسانی به علت
همسوشدن با اهداف زیستمحيطی کسب میکند ،فضای کاری سازمانهای دوستدار محيطزیست برای کارجویان نيز
جذابتر است .عالوهبراین ،حمایت نهادهای قانونگذار و کاهش هزینههای ناشی از کاهش مصرف انرژی و تخفيفهای

مالياتی در بلندمدت را به دنبال دارد .در نهایت ،در الیة فراسازمانی ،کارکنان دوستدار محيطزیست این نگرش را به
خانوادههای خود انتقال میدهند و سبک زندگی سبز در جامعه تسری مییابد که محيطزیست سالم و سبزی را به دنبال
خواهد داشت .محققان در پژوهشی به بررسی تأثير مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی اداره کل ورزش و
جوانان استان خراسان شمالی پرداختند .این محققان در مطالعه خود که با عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز؛ الگویی PAP
(12 )4
برای پایداری در سازمانهای ورزشی» (مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) انجام دادند به این
نتيجه رسيدند که فعاليتهای انجامشده در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بهعنوان نمونه مورد مطالعهpage-131 ،
بيشترین همسویی را با استانداردهای مدیریت منابع انسانی سبز و به ميزان  21درصد داشته است ،اما آگاهی از
استانداردهای منابع انسانی سبز در سطح کمتر از ميانگين قرار داشت .آنها بر اساس نتایج مدلسازی معادالت ساختاری
اذعان نمودند که استانداردهای منابع انسانی سبز به ميزان  1/38بر پایداری تأثير داشته است .همچنين ،یافتههای تحقيق
نشان داد که وضعيت آگاهی از منابع انسانی سبز از دیگر ابعاد ضعيفتر بوده ،این در حالی است که بيشترین تأثير
بر اساس نتایج مدل ساختاری روی پایداری سازمان به ميزان  1/13مالحظه میشود .آیباغی و همکاران ()2018
پيشنهاد نمودند که سازمان ورزش و جوانان خراسان شمالی با برگزاری دورههای آموزشی و اطالعرسانی مناسب
در خصوص منابع انسانی سبز در تقویت این بعد بکوشد .رضایی و همکاران ( )2020در پژوهش خود تأثير ابعاد نهگانه
مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار را بهعنوان فرضيههای تحقيق در نظر گرفته و با بهکارگيری رویکرد
ترکيبی نظریهپردازی زمينهای (گراندد تئوری) و روش مدلسازی معادالت ساختاری رابطه مقولهها را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج بهدستآمده حاکی از این مطلب بود که ابعاد و مؤلفههای شناساییشده برای مدیریت منابع انسانی سبز بر
توسعه سازمانی پایدار تأثيرگذارند و فرضيههای تحقيق مورد تأیيد قرار میگيرد.
پژوهشهای خارجی

جکسون و سئو 2مطالعهای در خصوص گنجاندن موضوع محيطزیست در فعاليتهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
انجام دادند .در این پژوهش فهرستی از سؤاالت درباره سبزنمودن فعاليتهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای
محققان ارائه شد و موانع پيشروی توسعه پایداری شناسایی شد .این پژوهشگران نشان میدهند که بررسی سهم
مدیریت راهبردی منابع انسانی در زمينة پایداری محيطزیست یک موضوع جدید است .بر طبق این پژوهش علیرغم
اینکه تالش برای ادغام و ارتباط بين مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیریت زیستمحيطی نشاندهندۀ موضوع
تاحدودی جدیدی است ،آثار و مطالعات قبلی را میتوان یافت که در اجرای شيوههایی برای کمک به نيرویکار برای
تبدیلشدن به سازمانی سازگار با محيطزیست با اتخاذ اقدامات مناسب در کار خود متمرکز بودند ( Jackson & Seo,
 .)2010دوبویس و دوبویس 1در مطالعه خود مدل جدیدی را پایهگذاری کردند که وجه تمایز این مدل تالش برای
پيونددادن مدیریت استراتژیک منابع انسانی با مباحث زیستمحيطی است .مدل ارائهشده از سوی این محققان عالوه بر
پرداختن به چالشهای منابع انسانی برای هماهنگی با فرایندهای چهارگانه پایداری زیستمحيطی ،به هماهنگی عمودی
و افقی فعاليتهای منابع انسانی با فعاليتهای سازمان و بومی که در آن فعاليت میکند پرداخته است .آنها بيان کردند
که مدیریت منابع انسانی یک شریک مهم در پایداری زیستمحيطی سازمانی است (.)Dubois & Dubois, 2012
ميشرا 1در پژوهشی که با عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز چارچوبی برای توسعه پایدار سازمانی در یک اقتصاد
نوظهور» بهصورت دومرحلهای انجام داد به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار سازمانی در
سازمانهای توليدی کشور هندوستان پرداخت .در مرحله اول این پژوهش ،یک بررسی گسترده از ادبيات تحقيق برای
جمعآوری بينش در مورد فعاليتهای منابع انسانی شایع و ارتباط آنها با توسعه سازمانی پایدار انجام شد .در مرحله دوم،
دادهها از سازمانهای توليدکننده در کشور هندوستان جمعآوری شد تا وضعيت فعاليتهای شناساییشده در مرحله اول
1.

Jackson & Seo
Dubois & Dubois
3.
Mishra
2.

تجزیهوتحليل شود .نتایج این مطالعه نقش فعاليتهای منابع انسانی سبز مانند آموزش مباحث محيطزیستی ،استخدام
سبز ،ارزیابی عملکرد سبز ،مشارکت کارکنان و جبران خسارتهای محيطی را در جهت توسعه پایدار سازمان برجسته
میکند .همچنين ،تجزیهوتحليل دادهها و یافتهها نشان میدهد که الف) پشتيبانی و حمایت مدیریت عالی و ب) یادگيری
مدیریت استراتژیک منابع انسانی متقابل شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز در سراسر بخشهای سازمان برای تسهيل و ارتقای رفتارهای سبز و سازگار
با محيطزیست در ميان کارکنان از طرف نمایندگان منابع انسانی شرکتهای مورد تحقيق بهعنوان دو عامل کليدی بسيار
 page-131مهم تعيين شد ( .)Mishra, 2017بمبياک و مارچينيوک  -کلوزکا 2در مطالعه خود به شناسایی روشهای منابع انسانی
محيطزیستی مورد حمایت شرکتهای جدید و نوپای لهستانی و اولویتبندی آنها مطابق با تأثير آنها بر توسعه پایدار
شرکتها پرداختند .در این تحقيق که تحت عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار
شرکتها» بود یک نظرسنجی در ميان جمعيت تصادفی و نماینده  211شرکت جوان انجام شد .این مطالعه نشان داد که
بين ارزیابی تأثير فعاليتهای منابع انسانی دوستدار محيطزیست (مدیریت منابع انسانی سبز) بر توسعه پایدار شرکتها و
اجرای عملی آنها یک همبستگی مثبت و محکمی وجود دارد .نتایج نشان داد که هرچه ارزیابی تأثير یک فعاليت معين
بيشتر باشد ،اجرای آن در شرکتهای مورد مطالعه بيشتر است و برای افزایش دامنه اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در
شرکتهای جوان لهستانی جهت توسعه پایداری ،الزم است آگاهی و دانش در مورد تأثير مدیریت منابع انسانی سبز بر
توسعه پایدار در سازمانها افزایش یابد ( .)Bombiak & Marciniuk-Kluska, 2018چامس و گارسيا بلندون 1در
تحقيق خودشان با عنوان «در مورد اهميت مدیریت پایدار منابع انسانی برای پذیرش اهداف توسعه پایدار» بيان میکنند
که اهداف توسعه پایدار با بهرهگيری از فنون و تکنيکهای جدید زیستمحيطی (سبز) توسط سرمایه انسانی سازمان و با
ادغام راهبردهای و استراتژیهای نوآورانهی پایدار حاصل میشود .این محققان ،مقوله مدیریت منابع انسانی پایدار را
اصلیترین رکن هر سازمانی برای موفقيت در عصر کنونی اعالم میدارند (.) Chams & García-Blandón, 2019
فام و همکاران )2020( 1در تحقيق خود با عنوان «نقش مدیریت منابع انسانی سبز در هدایت عملکرد محيطی هتل:
تحليل تعامل و ميانجيگری» ،ارتباطات بين مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محيطی بهویژه در مدیریت ميزبانی و
مهماننوازی را بررسی نمودهاند .این مطالعه با گسترش نظریه توانایی  -انگيزه -فرصت برای کشف نقشهای مستقيم،
غيرمستقيم و تعاملی شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز ،این رابطه را مورد سنجش قرار میدهد .این مطالعه تأیيد
میکند که آموزش سبز و مشارکت سبز کارمندان عامل مهمی برای تقویت تعهد فردی و رفتار داوطلبانه نسبت به محيط
و عملکرد زیستمحيطی است .بنابراین ،درنظرگرفتن فعاليتهایی از جمله ارائه آموزش کافی به کارمندان و ایجاد
فرصتهایی برای مشارکت آنها در طرحهای پيشنهادی سبز ،میتواند نگرشها و رفتارهای زیستمحيطی آنها را
بهبود بخشد و عملکرد سبز را بهبود بخشد (.)Pham et al., 2020
انصاری و همکاران ( )2021در مطالعهای که با عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محيطزیست
کارکنان :بررسی سازوکار اساسی» انجام دادند تأثير مدیریت منابع انسانی سبز را بر نگرش و رفتار مثبت کارکنان در
کاهش اثرات زیستمحيطی شرکتها و افزایش پایداری تجارت بررسی کردهاند .این تحقيق با بررسی تأثير مدیریت
منابع انسانی سبز بر رفتارهای طرفدار محيطزیست کارکنان شرکتها از طریق تأثير واسطهای تعهد سبز و ارتقای
پایداری ،جریانهای تحقيقات مدیریت منابع انسانی سبز را رشد و گسترش داد .یافتههای تحقيق تأیيد میکند که وجود
و اجرای شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز میتواند سبب شود که کارمندان رفتارهای دوستانه محيطی از خود نشان
دهند و شرکتها میتوانند با اتخاذ شيوههای منابع انسانی سبز ،کارمندان را نسبت به محيط خود متعهدتر کرده و موجب
گردند که افراد رفتارهای زیستمحيطی را نشان دهند که برای همه ذینفعان سودمند است (.)Ansari et al., 2021
با وجود عالقه روزافزون به مطالعه مدیریت منابع انسانی سبز ،با تجزیهوتحليل ادبيات تحقيق مشخص شد که بر روی
شيوههای منابع انسانی سبز کمتری در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محيطزیست تمرکز شده و مطالعات اندکی تأثير
آن را در کاهش اثرات محيطی سازمانها و افزایش پایداری بررسی کردهاند .جالبترین یافتهای که بهدست آمد تشخيص
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Bombiak & Marciniuk-Kluska
. Chams & García-Blandón
3.
Pham & et al.
2

خأل تحقيقاتی در ارتباط با بررسی جنبه استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز و شناسایی ابعاد و ارتباط آن با توسعه پایدار
بود ،فلذا پژوهش حاضر انجام پذیرفت .این مطالعه اهميت پيامدهای سبزکردن عملکردهای رویکرد استراتژِیک مدیریت
منابع انسانی در راستای ابعاد توسعه پایدار را توضيح داده است و به محققان در ازبينبردن شکاف مطالعاتی احتمالی در
این حوزه کمک میکند.
روششناسی

این تحقيق از لحاظ فلسفی تفسيری ،دارای جهتگيری توسعهای است .هدف تحقيق ،طراحی و انگاشت الگویی برای
مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز در جهت حمایت از استقرار توسعه پایدار است .برای انجام پژوهش از رویکرد کيفی
استفاده شد .جامعه آماری تحقيق ،خبرگان حوزه منابع انسانی در دو گروه دانشگاهی و سازمانی بودند .متخصصان و
مسئوالن منابع انسانی در سطح مجموعه شهرداری تبریز با توجه به ماهيت و نقش این سازمان در حفاظت و تعامل با
محيطزیست و پيگيری اهداف توسعه پایدار ،گروه سازمانی مورد مطالعه را تشکيل میدادند .خبرگان ،دارای ویژگیها و
شاخصهایی از جمله مدرک تحصيلی کارشناسیارشد و دکتری ،سنوات شغلی حداقل  21سال ،محدوده سنی  11الی 21
و از هر دو طيف زن و مرد بودند که در جدول ( )2تبيين شده است .برای نمونهگيری و انتخاب مصاحبهشوندگان از
نمونهگيری غيراحتمالی هدفمند استفاده شد .در روش نمونهگيری هدفمند ،تعداد نمونه از ابتدا مشخص نيست .پس از
مصاحبة دهم ،مفهوم جدیدی به مفاهيم شناساییشده اضافه نشد ،ولی برای اطمينان از اشباع نظری ،مصاحبهها تا 21
نفر ادامه یافت.
جدول  .1ویژگیهای توصیفی نمونه تحقیق
خبرگان

فراوانی

مدرک تحصیلی

فراوانی

سنوات

فراوانی

جنسیت

فراوانی

دانشگاهی

1

سازمانی

2

کارشناسیارشد
دکتری

2

 21تا 11سال

8

مرد

3

1

 11سال به
باال

1

زن

2

مجموع

21

21

21

21

برای مصاحبه از روش مصاحبه نيمهساختاریافته استفاده شد .مصاحبهها با تنظيم پروتکل مصاحبه و طرح پرسشهایی
نيمهباز همراستا با موضوع و اهداف تحقيق که از سوی اساتيد تأیيد گردید انجام و دادههای کيفی جمعآوری و تحليل
شد .در مواردی که پاسخدهندگان اجازه میدادند ،مصاحبهها ضبط میشد .یادداشتبرداری در اکثر مصاحبهها انجام
گرفت .تعدادی از سؤاالت نيمهبازی که در مصاحبه بخش کيفی در راستای اهداف تحقيق مطرح شد بدین شرح است:
استراتژیهای سازمان و بخش منابع انسانی در راستای خطمشیها و سياستهای سازگار با محيطزیست و استقرار توسعه
پایدار ،بایستی چگونه تدوین و همراستا گردد؟ در فرآیند استخدام متقاضيان شغلی ،برای شناسایی و گزینش کارمندانی
دارای نگرش سبز و گرایشهای زیستمحيطی چه راهکارهایی پيشنهاد میکنيد؟ برای سنجش عملکرد و نظارت بر
ميزان تالش و توجه کارکنان به معيارهای زیستمحيطی در راستای نيل به اهداف توسعه پایدار چه روشهایی را
میتوان بهکار گرفت؟ لطفاً نظرات خود را بيان نمایيد .نتایج و دستاوردهای پيادهسازی سياستها و شيوههای مدیریت
استراتژیک منابع انسانی سبز در جهت استقرار ابعاد سهگانه توسعه پایدار (زیستمحيطی ،اقتصادی و اجتماعی) را تشریح
نمایيد.
تحلیل دادهها و یافتهها

در پژوهش حاضر برای تحليل اطالعات و دادههای جمعآوریشده از روش تجزیهوتحليل تم استفاده شد .تحليل تم
روشی برای تعيين ،تحليل و بيان الگوهای (تِمها) موجود درون دادهها است .این روش در حداقل خود دادهها را
سازماندهی و در قالب جزئيات توصيف میکند ،اما میتواند از این فراتر رفته و جنبههای مختلف موضوع پژوهش را
تفسير کند .تحليل تِم نخستين روش تحليل کيفی است که محققان باید فرابگيرند ،زیرا این روش مهارتهای اصلی که
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برای اجرای بسياری از روشهای دیگر تحليل کيفی الزم است را فراهم میآورد .کالرک و براون 2معتقدند تحليل تم در
مورد پژوهشهایی که در آن از روش مصاحبه نيمهساختاریافته استفاده شده یکی از بهترین روشهای تحليل کيفی است
(.)Clarke & Braun, 2006
در جدول ( )1مراحل تحليل دادهها با استفاده از روش تجزیهوتحليل تم نمایش داده میشود.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

جدول  .2مراحل روش تجزیهوتحلیل تم
گامها

page-133
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1
1
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آشناشدن با متن
ایجاد کدهای اوليه
استخراج مفاهيم و تمها
ترسيم شبکه تمها
تحليل و تشریح

اقدام
اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها بهطور کامل بهصورت متنی پيادهسازی شدند.
در مجموع  221کدگذاری انجام شد که از این تعداد  82کد منحصر به فرد بودهاند.
کدها بازبينیشده و  21مفهوم در قالب  21تم دستهبندی شدند.
ارتباط بين تمها ،مؤلفهها و کدهای اوليه مشخص شد.
مفاهيم و تمها با توجه به ادبيات نظری و دریافت پژوهشگر تشریح شدند.

در جدول ( )1بخشی از متن پياده شده یک نمونه مصاحبه انجام یافته با خبرگان تحقيق و کدهای اوليه بهدستآمده از آن
در سه قسمت تقسيمبندی و نمایش داده شده است.
جدول  .3نمونة كدگذاری
كدهای اولیه

پیادهسازی متن مصاحبه

گنجاندن اهداف زیستمحيطی
در استراتژی سازمان
گنجاندن اهداف سبز در استراتژی
منابع انسانی
پيشبينی هزینه سياستها و
اقدامات سبز
تخصيص اعتبارات پيادهسازی
شيوههای سازگار با محيطزیست

در عصر حاضر ،با توجه به وضعيت محيطزیست و همچنين نقش و تأثير مشخص
سازمانها و کارکنان در حفاظت از محيطزیست ،الزم است مدیران و بخش منابع انسانی
سازمانها همواره تالش کنند تا رویکردهای سبز و برنامههای زیستمحيطی بهعنوان
یکی از خطمشیها و اهداف اصلی مدنظر گرفته شده و رویههای سبز در همه دوایر و
بخشهای سازمان ترویج پيدا کند .مسلماً پيشبرد هر برنامهای نيازمند تأمين و تخصيص
منابعی است که پيادهسازی استراتژِی سبز و دستيابی به اهداف پایداری ،از این امر مستثنا
نيست .بنابراین ،بایستی بودجه و منابع مالی مورد نياز سازمان و بخش منابع انسانی برای
اقدامات سبز در راستای خطمشیهای زیستمحيطی پيشبينی و تخصيص یابد.

برآورد تعداد کارکنان مورد نياز
جهت پيادهسازی اقدامات
محيطی
تعيين واحدی جهت تحليل،
رهبری و هدایت مسائل
زیستمحيطی

خب در پاسخ به سؤال این قسمت باید گفت که در راستای اتخاذ و اجرای شيوهها و
اقدامات زیستمحيطی منابع انسانی ،برآورد نيروی انسانی مورد نياز و تعریف و تعيين
دوایر سبز در خصوص فعاليتهای زیستمحيطی و ایجاد هماهنگِی بين فعاليت بخشها،
ضروری و اساسی بهنظر میرسد که نياز است سازمان و بخش منابع انسانی در
تصميمگيریها و برنامهریزیهای منابع انسانی مدنظر قرار دهند.

ایجاد پستهایی با تمرکز بر
عملکرد زیستمحيطی

منابع انسانی و سازمان در بخش تعریف و تحليل موقعيتهای شغلی میتواند اقداماتی را
برای مشخصنمودن شغلها و وظایف سبز جهت بروز رفتارهای سبز که در دستيابی به
پایداری سبز و حفاظت از محيطزیست تأثير مثبتی میگذارد بهاجرا دربياورد.

کدهای اوليهای که با استفاده از اطالعات متون مصاحبهها استخراج شدهاند ،تحليل و در قالب مفاهيم دستهبندی شدند .در
ادامه مراحل روش تحليل تم در جدول ( )2نمونة مفاهيم بهدست آمده از کدهای اوليه مرتبط ،نگارش و مشخص شده
است.

Clarke & Braun

1.

جدول  .4نمونة شکلگیری مفهوم از كدهای اولیة مرتبط
مفهوم

كدهای اولیه

خطمشی سبز

گنجاندن اهداف زیستمحيطی در استراتژی سازمان
گنجاندن اهداف سبز در استراتژی منابع انسانی

بودجه سبز

پيشبينی هزینه سياستها و اقدامات سبز
تخصيص اعتبارات پيادهسازی شيوههای سازگار با محيطزیست

نيروی انسانی سبز

برآورد تعداد کارکنان مورد نياز جهت پيادهسازی اقدامات محيطی

تيم سبز

تعيين واحدی جهت تحليل ،رهبری و هدایت مسائل زیستمحيطی

مشاغل سبز

ایجاد پستهایی با تمرکز بر عملکرد زیستمحيطی

PAP

در جدول ( )1نمونة تم و مضامينی که از مفاهيم مرتبط در جدول باال استنباط و بهدست آمده نشان داده شده است.
جدول  .5نمونة شکلگیری تم از مفاهیم مرتبط
تم

مفاهیم

استراتژی و خطمشی سبز

خطمشی سبز ،بودجه سبز

برنامهریزی منابع انسانی سبز

نيروی انسانی سبز ،تيم سبز

طراحی و تحليل موقعيت شغلی سبز

مشاغل سبز

در ادامه در جدول ( )2کل متن پياده شده و نتایج بهدستآمده از یک نمونه مصاحبه همراه با نقلقولهای مرتبط با آن
بهصورت یکجا توصيف شده است .بدین ترتيب ،برای تمامی مصاحبههای تحقيق مراحل تحليل تم از بررسی متون
مصاحبهها تا ترسيم ارتباط مفاهيم و مضامين ،پيادهسازی و انجام شد.

جدول  .6كدها ،مفاهیم و تمهای شناساییشده در یک نمونه مصاحبه
تـم

مفاهیم

كدهای اولیه

عوامل زمینهای

کمبود منابع
طبيعی
انتظارات
ذینفعان

خطر پسماندها و آلودگی
محيطی
خواستهها و انتظارات
زیستمحيطی جامعه و
سایر ذینفعان
مطالبات سبز
مصرفکنندگان و
مشتریان
لزوم توصيف و
تصریحنمودن فعاليتهای
سازمان دررابطهبا
محيطزیست

خطمشی سبز

گنجاندن اهداف
زیستمحيطی در
استراتژی سازمان

تأثیرگذار

شفافيت
شدید

استراتژی
و خطمشی سبز

نقلقول مرتبط با آن
مؤلفههای سهگانه کمبود منابع طبيعی ،فشار ذینفعان و لزوم
شفافيت که در سؤال پژوهش بهعنوان عوامل اصلی که
سازمانها را برای انتخاب و اجرای راه و روشهای منابع انسانی
سازگار با محيطزیست تحتتأثير و فشار قرار میدهند را میتوان
بدینصورت تشریح نمود .آنچه مشخص است عدم توجه به
محيطزیست ،آلودگی ناشی از توليد زباله و پسماندها در نتيجه
عملکرد و فعاليت برخی شرکتها ،سازمانها و نيروی انسانی
آنها منجر به تأثيرات منفی زیستمحيطی و تخریب منابع
میشود .امروزه با توجه به اهميتیافتن مسائل محيطزیستی در
جامعه ،تقاضای مصرفکنندگان و مشتریان و سایر ذینفعان به
سمت سازمانی هدایت و جلب میشود که خدمات و
محصوالتشان سازگار با محيطزیست بوده ،آسيب و خسران
ناگواری را بر آن تحميل نمینماید .همچنين ،با توجه به
حساسيت ایجادشده به موضوع حفاظت از محيطزیست ،گزارش
اطالعات مربوط به ميزان تأثير و عملکرد سازمان بر محيطزیست
و منابع طبيعی اهميت پيداکرده و از طرق مختلف روشن و
مشخص میگردد .از جمله اینکه خود سازمان بایستی در مورد
برنامهها و فعاليتهای خود در حوزه زیستمحيطی ،شفافسازی
نماید و افکار عمومی و ذینفعان مختلف را توجيه نماید .همه
موارد ذکرشده جزو مؤلفههای تأثيرگذار بر سازمان در راستای
حرکت به سمت پایداری زیستمحيطی محسوب میگردد.
در عصر حاضر ،با توجه به وضعيت محيطزیست و همچنين نقش
و تأثير مشخص سازمانها و کارکنان در حفاظت از محيطزیست،
الزم است مدیران و بخش منابع انسانی سازمانها همواره تالش
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گنجاندن اهداف سبز در
استراتژی منابع انسانی
بودجه سبز

ت منابع انسانی

page-135

برنامهریزی
منابع

نيرویانسانی

سبز

انسانی سبز

تيم سبز

طراحی و تحلیل

مشاغل سبز

موقعیت شغلی
سبز
استخدام

جذب سبز

و كارمندیابی
سبز

آموزش و توسعه

یادگيری سبز

سبز

بالندگی سبز

مدیریت
دانش سبز

پيشبينی هزینه
سياستها و اقدامات سبز
تخصيص اعتبارات
پيادهسازی شيوههای
سازگار با محيط
برآورد تعداد کارکنان
مورد نياز جهت
پيادهسازی اقدامات
محيطی
تعيين واحدی جهت
تحليل ،رهبری و هدایت
مسائل زیستمحيطی
ایجاد پستهایی با
تمرکز بر عملکرد
زیستمحيطی
انتخاب افراد آگاه به
مسائل زیستمحيطی
ارجحيت کاندیداهای
دارای تجربه فعاليت
زیستمحيطی
گزینش متقاضيان
دوستدار محيطزیست و
دارای گرایشهای سبز
نيازسنجی کارکنان در
رابطه با آموزشهای
اکولوژیکی
تدوین بـرنامههای
آموزش زیستمحيطی
ارائه آمـوزشهای
زیستمحيطی به
کارکنان
توانمندسازی و ترغيب
کارکنان جهت کسب
مهارتها و قابليتهای
سبز
مدیریت و نگهداشت
اطالعات زیستمحيطی

کنند تا رویکردهای سبز و برنامههای زیستمحيطی بهعنوان
یکی از خطمشیها و اهداف اصلی مدنظر گرفتهشده و رویههای
سبز در همه دوایر و بخشهای سازمان ترویج پيدا کند .مسلماً
پيشبرد هر برنامهای نيازمند تأمين و تخصيص منابعی است که
پيادهسازی استراتژِی سبز و دستيابی به اهداف پایداری از این امر
مستثناء نيست .بنابراین ،بایستی بودجه و منابع مالی مورد نياز
سازمان و بخش منابع انسانی برای اقدامات سبز در راستای
خطمشیهای زیستمحيطی پيشبينی و تخصيص یابد.
در پاسخ به سؤال این قسمت باید گفت که در راستای اتخاذ و
اجرای شيوهها و اقدامات زیستمحيطی منابع انسانی ،برآورد
نيروی انسانی مورد نياز و تعریف و تعيين دوایر سبز در خصوص
فعاليتهای زیستمحيطی و ایجاد هماهنگِی بين فعاليت
بخشها ،ضروری و اساسی بهنظر میرسد که نياز است سازمان و
بخش منابع انسانی در تصميمگيریها و برنامهریزیهای منابع
انسانی مدنظر قرار دهند.
منابع انسانی و سازمان در بخش تعریف و تحليل موقعيتهای
شغلی میتواند اقداماتی را برای مشخصنمودن شغلها و وظایف
سبز جهت بروز رفتارهای سبز که در دستيابی به پایداری سبز و
حفاظت از محيطزیست تأثير مثبتی میگذارد به اجرا دربياورد.
در خصوص مسئله و شرایط استخدام مطابق با اصول و معيارهای
سبز چنين میتوان بيان نمود که استخدام متقاضيان استخدامی
بر اساس سنجههای زیستمحيطی انجام و فاکتورهای شخصيتی
مورد آزمون قرار بگيرند و افرادی که در این زمينه دارای دانش،
تجربيات و صالحيتهای باالتری باشند و برای شيوههای سبز
ارزش قائل باشند و به نوعی حامی و طرفدار فعاليتهای
زیستمحيطی باشند گزینش و جذب گردند.
بررسی و تعيين نيازهای یادگيری کارکنان در حوزه محيطزیست،
واردکردن آموزشهای مرتبط با مدیریت زیستمحيطی در برنامة
آموزشی ساالنه ،توسعه ظرفيتها و مهارت زیستمحيطی
از جمله فعاليتهای مبحث آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
در جهت اهداف سبز میتواند باشد .برای اجرای برنامههای
آموزشی ،سياست روشن و مدونی مبنی بر تأکيد بر لزوم افزایش
مهارتها و دانش زیستمحيطی در دوایر سازمان وجود داشته
باشد .یکی از اقدامات مؤثر در این بحث ،مدیریت و ذخيره
اطالعات و دانش زیستمحيطی کارکنان در سازمان است که به
روشهای مختلفی میشود انجام بگيرد؛ از جمله طراحی و تدوین
مکانيزمی برای شناسایی کارکنان مستعد و مبتکر ،ایجاد و توسعه
یک سيستم اطالعاتی که از طریق آن کارمندان بتوانند ابتکارات
و اطالعات مربوط به پيشرفتهای محيطزیستی را منتقل نموده
و بهاشتراک بگذارند.

اشتراکگذاری و انتقال
اطالعات زیستمحيطی
شکلگیری نظم
و انضباط سبز

نوآوری ،تعامل
و مشاركت سبز

قوانين
و مقررات سبز

ایجاد مقررات و الزامات
زیستمحيطی

مشارکت
سبز

درگيرشدن کارکنان در
موضوعات زیستمحيطی

واضح است که بهمنظور رعایت هنجارها و استانداردهای
زیستمحيطی توسط اعضای سازمان نياز است در سازمان
یکسری اصول و قوانينی در خصوص رفتار و اعمال کارکنان در
رابطه با محيطزیست تنظيم و اعمال شود.
بهمنظور پيشرفت در زمينه زیستمحيطی الزم است اعضای
سازمان کار و زمان اضافی برای انجام فعاليتهای زیستمحيطی

انگیزه سبز

نوآوری سبز

پذیرش و دریافت
نوآوریها و ابتکارات
زیستمحيطی کارکنان
بهکارگيری ابداعات
زیستمحيطی کارکنان

پاداش سبز

تعيين پاداش برای کسب
مهارتها و عملکرد سبز
ترغيب کارکنان جهت
ایجاد حس شهروندی و
رفتارهای اختياری
زیستمحيطی
ایجاد سازوکار پيشنهادها
در خصوص موضوعات
زیستمحيطی

ایمنی سبز

ایجاد اطمينان و ایمنی
در محيط کاری سبز
اقدامات زیستمحيطی
برای کاهش بيماریهای
شغلی و سالمت کارکنان
گنجاندن معيارهای
زیستمحيطی در سيستم
ارزیابی عملکرد

(پاداش و جبران سبز)

رفتار
شهروندی
سبز
ارتباطات
و پیشنهادها

مدیریت ایمنی

سيستم
پيشنهادها

و بهداشت سبز

بهداشت
و رفاه سبز
ارزیابی عملکرد
سبز

نتایج و
دستاوردها

ارزیابی و
مميزی سبز

بعد
اقتصادی

(در جهت استقرار توسعه
پایدار)

بعد اجتماعی

بعد
زیستمحيطی

تحقق مقررات و الزامات
تجاری زیستمحيطی
ارتقای برند و تصویر
سازمان و جذب
حمایتهای ذینفعان
مختلف
تقویت بهداشت و ایمنی
کارکنان
بهبود و ارتقای سالمت و
ایمنی در اجتماع
پيشرفت سازمان از نظر
وضعيت زیستمحيطی و
حفاظت از محيطزیست
توسعه و تسری رفتارها و
سبک زندگی سبز

را بپذیرند و نسبت به فعاليتهای فوقبرنامه در رابطه با مسائل
محيطی نگرشی مثبت داشته باشند و در این برنامهها شرکت
کنند .همچنين ،سازمانها مکانيسمی برای دستيابی و دسترسی
پيدا کردن به ایدهها ،نوآوریها و ابتکارات خاص کارمندان
در خصوص روشهای سبز و اقدامات سازگار با محيط داشته
باشند و از این ایدهها در راستای اهداف زیستمحيطی و استقرار
پایداری بهرهبرداری نمایند.
شایسته است که فعاليتهای سبز و سازگار با محيطزیست منابع
انسانی از طریق هر نوع ابزاری مانند پاداش یا قدردانی پولی و
غيره مورد تحسين قرار گيرند .تقدیر و تشویق میتواند بهصورت
ابزار بالقوه برای تحریک و ترویج رفتارهای سبز در سازمان عمل
کند و بر موفقيت زیستمحيطی سازمان تأثيرگذار باشد.
نظرات و دیدگاه اعضای سازمان هميشه برای پيشبرد اهداف و
دستيابی به موفقيت سازمانی مهم است .در زمينه پيادهسازی
روشهای منابع انسانی سبز نيز کارکنان قادرند شيوههای جدیدی
که میتواند عملکرد سبز سازمانی را بهبود بخشد پيشنهاد داده و
همواره به همکاران خود در مورد راههای مؤثر برای حفظ مستمر
محيطزیست حتی زمانی که مسئوليت مستقيم آن بر عهدهشان
نيست کمک نموده و پيشنهادهای خود را ارائه بدهند.

از وظایف سازمان و بخش منابع انسانی در ارتباط با شرایط
فضای شغلی کارکنان ،ایجاد مکانهای کاری مناسب و مطمئن
است .حفظ سالمت و امنيت افراد در محيط کاری بایستی جزو
دغدغه و اولویتهای سازمان باشد.
بيان و تعریف اهداف عملکردی ،وظایف و مسئوليت سبز و
پاسخگویی کارکنان برای دستاوردها و عملکردشان (عملکرد
سبز) روشی واقعی ،مناسب و آزمایش شده است که بخش منابع
انسانی الزم است مورد توجه قرار دهد.
من ،دستاوردهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی پيادهسازی
ابعاد مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز در جهت استقرار توسعه
پایدار را بدین صورت تشریح مینمایم .از لحاظ اقتصادی ،تنظيم و
پيگيری استانداردهای زیستمحيطی و سياستهای پایداری از طرف
منابع انسانی و سازمان ،منجر به رعایت مقررات تجاری و
زیستمحيطی توسط سازمان میگردد که میتواند حمایت نهادهای
قانونی ،تجاری و محيطزیستی را جذب نماید و وجهه عمومی
سازمان را ارتقاء بخشد .آن سازمانی که با اتخاذ و پيادهسازی
رویههای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز در برنامههای
اجتماعی پایداری سرمایهگذاری کرده است ،قدم مهمی از جنبه
اجتماعی برداشته است .بهعنوان مثال ،از قرارگرفتن افراد در معرض
مواد مضر و توليد آالیندههای خطرآفرین جلوگيری نموده و در نتيجه
بر سالمتی ،ایمنی و رفاه عمومی کارکنان و اجتماع تأثيرات بسيار
مثبتی داشته است .برنامهریزی و پيادهسازی فعاليتهای سازگار با
محيطزیست ،اجرای ابتکارات فعاالنه و انجام اقدامات دامنهدار و
مستمر در حوزۀ محيطزیست بهعنوان اقدامات سبز بخش منابع
انسانی ،تأثيرات مثبتی بر محافظت از محيطزیست و پایداری آن
خواهد داشت .سازمانی که شيوههای منابع انسانی سبز را اتخاذ
میکند ،بهطور درخور توجهی در شرایط زندگی کارمندان خود و نيز
در ترویج سبک زندگی سبز تأثير میگذارد که این موضوع بهنوبهخود
در سطح کالن بر مسئله حفاظت از محيطزیست مؤثر واقع میشود.
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برای تعيين قابليت اعتماد دادههای کيفی از استراتژی تأیيد مشارکتکنندگان استفاده شد .بدین صورت که پس از
استخراج کدهای اوليه و مضامين ،نتایج توسط شرکتکنندگان در مصاحبه ارزیابی گردید تا درستی برداشت و فهم
پژوهشگر از پاسخهای افراد را تأیيد کنند .برای بررسی روایی ،از تحليل روایی محتوا به روش کمی ضریب نسبی روایی
محتوا ( )CVRاستفاده شد .برای این منظور پرسشنامهای که حاوی تمامی کدها و مضامين استخراج شده بود به  21نفر
از اساتيد و خبرگان مشارکتکننده در پژوهش داده شد تا اعالم نظر بکنند .با توجه به تعداد افراد پانل متخصصان (21
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نفر) و بر اساس جدول تصميمگيری الوشه 2در مورد  CVRدرصورتیکه مقدار محاسبهشده برای یک آیتم از مقدار 1/21
 page-131بزرگتر بود اعتبار و روایی محتوای آن آیتم پذیرفته میشد ( .)Hajizadeh & Asghari, 2011این مقدار برای تکتک
آیتمهای کيفی تحقيق ،محاسبه و حداقل مقدار روایی مورد قبول تحليل میگردد .بدین ترتيب ،پایایی و روایی دادههای
کيفی مورد بررسی و تأیيد قرار گرفت.
یافتهها و الگوی پژوهش

آمار نتایج نهایی بهدستآمده در طی روش تحليل تم بدین شرح است؛ در بخش مؤلفههای تأثيرگذار در چارچوب سازمان
برای پيادهسازی شيوههای منابع انسانی سازگار با محيطزیست 2 :تم 1 ،مفهوم و  21کد اوليه ،در بخش فعاليتها و ابعاد
مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز 22 :تم 12 ،مفهوم و  22کد اوليه ،در بخش پيامدهای پيادهسازی رویکرد
استراتژیک منابع انسانی سبز (در جهت استقرار توسعه پایدار) 2 :تم 1 ،مفهوم و  23کد اوليه و در مجموع 21 :تم21 ،
مفهوم و  82کد اوليه به روش تحليل تم شناسایی و مشخص شد .همچنين ،در این پژوهش با تکيه بر ادبيات تحقيق و
با توجه به مؤلفهها و ابعادی که در تحقيقات گذشته برای مدیریت منابع انسانی سبز عنوان شده همچون مطالعه
انجامیافته توسط ميشرا در سال (( )1122ایشان ده شيوه برای مدیریت منابع انسانی سبز بهصورت فعاليتهای :استخدام
و انتخاب ،آگاهی و یادگيری محيطی ،سيستم ارزیابی عملکرد ،سيستم جبران /پاداش ،مشارکت کارمندان ،گواهی ،ISO
تيم سبز ،مسئوليت اجتماعی سازمانی سبز ،انجمن سبز و چاپ و بازیافت کاغذ سبز را معرفی نمودهاند) ،برای مقوله
مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز عالوه بر مؤلفههای بهدستآمده از روش تحليل تم؛  1بعد دیگر تحت عنوان:
”مسئوليت اجتماعی سازمانی سبز“ و ”چاپ سبز و بازیافت“ معرفی و اضافه شد ،در نتيجه ابعاد و روشهای مقوله
مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز از  22به  21بعد افزایش یافت .مضامين و کدهای شناساییشده در تحقيق همراه با
فراوانی در مصاحبهها ،بهصورت کلی و یکجا دستهبندی شده و در جدول شماره ( )2نمایش داده میشود.
جدول  .7مؤلفههای استخراجشده از تحلیل تم و ادبیات تحقیق

تأثیرگذار

فراوانی در مصاحبهها

عوامل زمینهای

21

كمبود منابع

فراوانی در مصاحبهها

(ابعاد)

21

طبیعی

انتظارات
ذینفعان

21

محدودبودن منابع و انرژی
شرایط بحرانی ذخایر آب ،غذا ،خاک
نامناسببودن وضعيت اقليمی
خطر پسماندها و آلودگی محيطی
مسئله بهخطرافتادن جنگلها و گونهها
الزامات و مقررات محيطی قانونگذاران و ناظران
استانداردهای سبز مورد تأکيد سرمایهگذاران و سهامداران
مطالبات سبز مصرفکنندگان و مشتریان
دیدگاه مثبت و عالقه اعضای سازمان نسبت به محيطزیست
خواستهها و انتظارات زیستمحيطی جامعه و سایر ذینفعان

فراوانی در مصاحبهها

تمها

مفاهیم

كـدهای اولیه شناساییشده

1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1. Lawshe

شفافیتساز

21

توصيف و تصریحنمودن فعاليتهای سازمان در رابطه با محيطزیست
اطالعرسانی توسط نهادها ،رسانهها ،فعاالن زیستمحيطی و ...
لزوم مسئوليتپذیری و پاسخگویی سازمان در قبال محيطزیست

2
2
2

2

گنجاندن اهداف زیستمحيطی در استراتژی سازمان
گنجاندن اهداف سبز در استراتژی منابع انسانی
همسویی روشها و اقدامات منابع انسانی با استراتژی سازمانی
هماهنگی ميان شيوهها و سياستهای مدیریت منابع انسانی
گفتگو و تعامل مدیران منابع انسانی و رهبران سازمانی در ارتباط با
فعاليتها و اهداف سبز
برگزاری جلسات ميان مدیران در خصوص اقدامات زیستمحيطی
پيشبينی هزینه سياستها و اقدامات سبز
تخصيص اعتبارات پيادهسازی شيوههای سازگار با محيطزیست
برنامهریزی شفاف و مدون در خصوص منابع انسانی
برآورد تعداد کارکنان مورد نياز جهت پيادهسازی اقدامات
زیستمحيطی
پيشبينی نوع کارکنان مورد نياز جهت پيادهسازی اقدامات محيطی
مشخصنمودن گروه خاصی برای رسيدگی به مسئوليت محيطی
تعيين واحدی جهت تحليل ،رهبری و هدایت مسائل زیستمحيطی

1
1
1
1
1

1
1
1

2
1

ایجاد پستهایی با تمرکز بر عملکرد زیستمحيطی
اضافهکردن وظایف و مسئوليتهای اکولوژیکی در توصيف شغلی

2
3

ی شدید
استراتژی و

21

خطمشی سبز

خطمشی
سبز
تراز عمودی
تراز افقی
هماهنگی

1
1
2

مدیریت

برنامهریزی منابع

21

انسانی سبز

بودجه سبز

1

نیروی

2

انسانی سبز

تیم

2

(كارگروه)

1
2
1
1
2

سبز
طراحی و تحلیل

21

مشاغل سبز

موقعیتهای

شرح شغلی

شغلی

سبز

سبز

شایستگیها

1

طرح شرایط احراز و صالحيتهای سبز در مشخصات شغلی

3

ی شغلی
سبز

استخدام و

21

كارمندیابی سبز

تعهد سبز

1

تعهد کارفرمایان به محيطزیست هنگام استخدام افراد جدید

2

استخدام

1

تبيين ارزشها و معيارهای زیستمحيطی در آگهی و روند استخدام

1

انعکاس استراتژیهای زیستمحيطی در سياستهای استخدامی

1

انتقال دغدغههای زیستمحيطی در فعاليتهای استخدامی

1

تأیيد دانش و صالحيت اکولوژیکی متقاضيان طی مراحل استخدام

2

بهکارگيری رویههای و فناوریهای مجازی مدرن در فرایند استخدام
انتخاب افراد آگاه به مسائل زیستمحيطی

1
5

ارجحيت کاندیداهای دارای تجربه فعاليت زیستمحيطی

5

گزینش متقاضيان دوستدار محيطزیست و دارای گرایشهای سبز

4

نيازسنجی کارکنان در رابطه با آموزشهای اکولوژیکی

3

سبز

آموزش و توسعه
سبز

21

جذب سبز

2

یادگیری

2

سبز

تدوین بـرنامههای آموزش زیستمحيطی

3

ارائه آمـوزشهای زیستمحيطی به کارکنان

5

برگزاری سمينار و کارگاه آموزشی

2

توانمندسازی و ترغيب کارکنان جهت کسب مهارتها و قابليتهای
سبز
طراحی و ایجاد مسيرهای شغلی سبز

2
1

گردش شغلی در راستای آموزش و فراگيری سبز

1
5
3

بالندگی سبز

1

فرهنگ سبز

1

تدوین و نهادینهسازی آیينها و ارزشهای سبز

1

سمبلسازی سبز در سازمان
مدیریت و نگهداشت اطالعات زیستمحيطی

2

اشتراکگذاری و انتقال اطالعات زیستمحيطی

1

اصالحات و تغييرات در سيستمهای اداری و کاری

2

مدیریت
دانش سبز
فرآیند كاری
سبز

1

PAP
(12 )4
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نظم و انضباط

21

قوانین و

سبز

مقررات سبز

در محل كار

سیستم

2
1

ایجاد مقررات و الزامات زیستمحيطی
ایجاد سيستم انضباطی زیستمحيطی

1
2

انضباطی
سبز

منابع انسانی

تعامل و مشاركت

21

سبز ،نوآوری

1

شرکت کارکنان در تصميمات زیستمحيطی

1

تعامل سبز

1

همکاری کارکنان در خصوص مسائل زیستمحيطی

5

نوآوری سبز

2

پذیرش و دریافت نوآوریها و ابتکارات زیستمحيطی کارکنان

1

بهکارگيری ابداعات و ابتکارات زیستمحيطی کارکنان

2

حمایت سبز

1

مشاركت

2

سبز
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انگیزه سبز

درگيرشدن کارکنان در موضوعات زیستمحيطی

21

(پاداش و جبران سبز)

تعيين پاداش برای کسب مهارتها و عملکرد سبز

3
2
2

نگرش سبز

1

بهرهگيری از ارزشهای سبز جهت تشویق رفتارهای داوطلبانه
زیستمحيطی
ترغيب کارکنان جهت ایجاد حس شهروندی و رفتارهای اختياری
زیستمحيطی
ایجاد سازوکار پيشنهادات در خصوص موضوعات زیستمحيطی

سیستم

2

2
4

پیشنهادات
مکانیزم

2

21

ایمنی سبز

21

و بهداشت سبز
بهداشت و

21

سبز

ارزیابی و

استقرار کانالهای ارتباطی در خصوص موضوعات زیستمحيطی

1

ارتباط با ارگانها و نهادهای فعال و ذینفع در حوزه محيطزیست

1

تدوین استراتژیهایی برای حفظ محيط شغلی مساعد و سبز

5

اقدامات زیستمحيطی برای کاهش خطرات محيط کاری

2

ایجاد اطمينان و ایمنی در محيط کاری سبز

4

2

اقدامات زیستمحيطی برای کاهش بيماریهای شغلی و سالمت
کارکنان
اقدامات زیستمحيطی برای پشتيبانی از رفاه و آسایش کارکنان

5
1

3

استقرار سيستم مدیریت و مميزی عملکرد زیستمحيطی

3

گنجاندن معيارهای زیستمحيطی در سيستم ارزیابی عملکرد

4

کنترل و نظارت بر عملکرد زیستمحيطی

3

سنجش اثربخشی اقدامات و عملکرد زیستمحيطی

2

بازخوردهای منظم در خصوص دستيابی به اهداف و بهبود اثربخشی
زیستمحيطی
تهيه گزارشات عملکرد زیستمحيطی و پایداری سبز

1

رفاه سبز
ارزیابی عملکرد

مرتبطنمودن سيستم پاداش با موفقيتهای زیستمحيطی

5

1

ارتباطات
مدیریت ایمنی

پشتيبانی اطالعاتی در خصوص مسائل زیستمحيطی

1

تقویت دیدگاههای سبز و طرفدار محيطزیست

سبز

ارتباطات و

2

پاداش سبز

رفتار

پیشنهادات

پشتيبانی خدماتی و رفاهی در خصوص مسائل زیستمحيطی
2

شهروندی

21

پشتيبانی عملی و مشاوره در خصوص مسائل زیستمحيطی

5

ممیزی سبز

بازخورد سبز

2

گزارشات

2

4

سبز

مسئولیت -

استخراج از ادبيات تحقيق ()Mishra, 2017

اجتماعی
سازمانی سبز
چاپ سبز

استخراج از ادبيات تحقيق ()Mishra, 2017

و بازیافت
نتایج و دستاوردها
(در جهت توسعه
پایدار)

21

بعد اقتصادی

21

مصرف مسئوالنه منابع در سازمان

2

کاهش هزینهها و مخارج سازمان

5

تحقق مقررات و الزامات تجاری  -زیستمحيطی

1

بهحداقلرساندن هزینه تخلفات و تأثيرات ناگوار بر محيطزیست
ارتقای برند و تصویر سازمان و جذب حمایتهای ذینفعان مختلف

3
5

بهبود عملکرد اقتصادی و مالی سازمان

3

تأثير مثبت بر رشد و بهبود اقتصادی

1

کاهش خطرات و تأثيرات نامطلوب محصوالت ،خدمات و فرآیندهای
سازمان بر جوامع محلی

3

توسعه محيط کاری نوآورانه با مشارکت اجتماعی داخلی و خارجی

3

PAP

تقویت بهداشت و ایمنی کارکنان

5

بهبود و ارتقای سالمت و ایمنی در اجتماع

5

(12 )4

ایجاد انگيزه و مشوقهایی برای اشتغال و اقتصاد محلی

2

page-141

توسعه فعاليتهای اقتصادی در جوامع محلی

2

پيشرفت سازمان از نظر وضعيت محيطی و حفاظت از محيطزیست

4

زیستمحیط

کاهش پسماند ،آالیندهها و دفع کمتر مواد مضر برای محيطزیست

3

ی

افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و سوختهای پایدار

3

توسعه و تسری رفتارها و سبک زندگی سبز

3

کاهش فراوانی و دفعات تکرار حوادث مخرب و ناگوار محيطزیستی

3

بعد اجتماعی

بعد

21

21

ما در این مقاله به شناسایی شيوههای رویکرد استراتژیک منابع انسانی سبز و بررسی تأثير عامل انسانی و بخش منابع
انسانی سازمانها در تسهيل دستيابی به پایداری زیستمحيطی و اهداف توسعه پایدار پرداختيم .در طراحی الگوی
پژوهش حاضر ،از پژوهشهای گذشته همچون :مطالعات دوبویس و دوبویس ( ،)Dubois & Dubois, 2012چارچوب
و مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی شولر و جکسون ( ،)Schuler & Jackson, 2005عوامل مؤثر در چارچوب
سازمانی تبيينشده توسط الزلو و ژکسمبایوا ،)Laszlo & Zhexembayeva, 2011( 2مدیریت منابع انسانی متشکل از
دو بخش مدیریت منابع انسانی تحولگرا و مدیریت منابع انسانی سنتی /تراکنشی مطرحشده از طرف کاریگCarrig, ( 1
 )1997کمک گرفته شده است .با توجه به نتایج روش کيفی تجزیهوتحليل تم و بر اساس مطالعات پيشين و ادبيات
نظری تحقيق ،مدل مفهومی پژوهش تحت عنوان «ارائه الگوی مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز در جهت استقرار
توسعه پایدار» تدوین شد که در شکل ( )2نمایش داده میشود .در ادامه ،هر یک از بخشها ،ابعاد و مؤلفههای چارچوب
مفهومی پژوهش بهاختصار تشریح میگردد.
3
بخش عوامل زمینهای چارچوب سازمانی  :پژوهش حاضر ،در فضای فعاليت سازمان ،سه محرک و مؤلفه زمينهای
مطرحشده توسط الزلو و ژکسمبایوا را که به سازمانها در جهت حرکت به سمت پایداری سبز و توسعه پایدار فشار می-
آورند را برجسته میکند -2 :منابع طبيعی ناکافی  -1افزایش فشار گروههای ذینفع  -1شفافيت شدید ( & Laszlo
.)Zhexembayeva, 2011
2
بخش مدیریت منابع انسانی :بخش مدیریت منابع انسانی در مدل این پژوهش ،مدیریت منابع انسانی تحولگرا را از
مدیریت منابع انسانی سنتی /1معامالتی 2متمایز میکند ( )Carrig, 1997و مراحل دوگانهای را بهصورت «مرحله طراحی
سيستمها ،خطمشیها» و «مرحله اجرا و پيادهسازی روشها و اقدامات مدیریت منابع انسانی» مشخص میسازد.
این ساختار دو نکته اساسی را تبيين مینماید .نکته اول ،پيشنهاد میشود که سيستم مدیریت منابع انسانی هنگام
پيادهسازی و دراختيارداشتن کارکنان برای اجرای قوی وظایف منابع انسانی ،نقش مؤثرتری در حرکت بهسوی پایداری
زیستمحيطی و اتخاذ اهداف توسعه پایدار ایفاء کند .نکته دوم ،اینکه کار طراحی در سطح کل سيستمها بهمنظور
برنامهریزی مناسب برای تأثيرات مورد نظر نظامهای مدیریت منابع انسانی و اطمينان از تراز و همراستایی عمودی و
افقی هنگام اجرا ضروری باشد .بنابراین ،مجموعه کاملی از عملکردهای مدیریت منابع انسانی وقتی نگرانیهای پایداری
زیستمحيطی به نگرانیهای اقتصادی افزوده میشود معنای جدیدی پيدا میکند ( .)Cohen, 2010الزم به ذکر است
1.

Laszlo & Zhexembayeva
Carrig
3.
Organizational Context
4.
Transformational Human Resource Management
5.
Traditional Human Resource Management
6.
Transactional Human Resource Management
2.

که به موازات ،اجزاء و عناصر سازمانی درون وظایف و عملکرد مدیریت منابع انسانی هستند .مدیریت منابع انسانی
تحولآفرین (تغييرگرا) شامل فعاليتهایی است که به سيستم سازمانی بهصورت یک «کل» پرداخته است .این موارد
شامل رهبری مدیریت منابع انسانی ،حمایت از توسعه و همسویی رهبری مدیریت منابع انسانی ،تبيين استراتژی
مدیریت منابع انسانی برای پشتيبانی از استراتژی سازمانی ،نظارت بر فرهنگ سازمانی و سيستمهای کاری است.
مدیریت استراتژیک منابع انسانیهر یک از این موارد به طرز معناداری در فرایند دستيابی به اهداف پایداری نقش دارند.
رهبری مدیریت منابع انسانی :از پنج صالحيت اصلی مدیریت منابع انسانی که توسط اولریچ و همکاران (بروک بانک،
page-141
جانسون ،ساندهاتز و یانگر) 2مشخص شده است ،بيشترین تأثير از «یک کنشگر معتبر» است کسی که به جلو حرکت
میکند و از موقعيت آنها حمایت و دفاع میکند ( .)Ulrich et al., 2008مدیریت منابع انسانی وقتی بهعنوان یک
بازیگر استراتژیک در سازمان قرار میگيرد ،تأثير بيشتری در تحقق استراتژی پایداری سازمان دارد.
استراتژی مدیریت منابع انسانی :یک رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی ،رویکردی است که در آن مجموعهای
از سيستمهای مدیریت منابع انسانی ثابت همتراز شده با استراتژی سازمانی به عملکرد سازمانی کمک میکند ( Wright
.)et al., 2005

فرهنگسازمانی و سیستمهای كاری :مباشر و مشاور فرهنگی یکی دیگر از صالحيتهای اصلی مدیریت منابع انسانی است
که توسط «اولریچ» شناسایی شده است .مدیریت منابع انسانی اغلب بهعنوان یک معمار طراحی و تغييرات سازمانی عمل
میکند ( .)Ulrich & Beatty, 2001بهاینترتيب ،عملکرد مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در ایجاد تغييرات فرهنگ
سازمانی و سيستمهای کاری مرتبط با پایداری زیستمحيطی دارد.
توسعه سازمانی :این امر با انبوه ابتکارات و برنامههای مداوم مدیریت منابع انسانی از قبيل آموزشهای محيطزیستی برای
همه کارکنان ،ایجاد تيمهای زیستگاهی در همه مکانها ،شناسایی و تقدیر تالشهای پایداری محيطزیستی کارکنان از
طریق جوایز ،پاداش و برنامههای ارزیابی کارکنان دنبال میشود (.)Fairmount Minerals, 2008
ارتباطات :تغيير فرهنگ ،مستلزم برقراری ارتباط دقيق با ارزشها و جهتگيریهای جدید سازمانی است ،چه با عناصر
داخلی و چه خارجی .رهبری الزم برای دستيابی به تعالی پایداری نيز مستلزم گوشدادن دقيق بهویژه برای صداهای
متنوع است (.)Cramer & Karabell, 2010
نوآوری و مشاركت :مشارکت کارکنان سبب انگيزش آنها میشود ،کارکنان را مسئوليتپذیر کرده و همکاریشان را در
سبزکردن سازمان بهبود میبخشد .یک فرآیند مدیریتی دموکراتيک سبب ایجاد ارتباطات باز میشود که بر خالقيت
کارکنان تأثير مثبت میگذارد ( .)Quagraine, 2015مدیریت دانش :چن و هوانگ ( )2009رابطه مثبت بين شيوهها و
استراتژیهای منابع انسانی و ظرفيت مدیریت دانش را نشان دادند که بهنوبهخود بر عملکرد نوآوری اداری و فنی
سازمانی تأثير مثبت میگذارد (.)Chen & Huang, 2009
برنامهریزی منابع انسانی :تجزیهوتحليل نيازها میتواند نقش مهمی در فرایند یادگيری سازمانی که بخشی از حرکت و
چرخه پایداری سبز و محيطزیست سازمانی است بازی کند ( .)Jackson & Seo, 2010وظایف و عملکردهای پيشرفته
مدیریت منابع انسانی بهطور منظم درگير فرآیندهای برنامهریزی منابع انسانی هستند که نيازهای سرمایه انسانی را برای
سازمان بهعنوان یک کل در نظر میگيرند.
اگرچه روشها و اقدامات مدیریت منابع انسانی سنتی (مرسوم) و معاملهای (تراکنشی) بهصورت معنیداری متفاوت است
( ،)Carrig, 1997در چارچوب مدل این تحقيق الزم نيست آنها را از یکدیگر متمایز کنيم ،زیرا بهصورت یکجا در نظر
گرفته شدهاند .برنامههای موفقيتآميز تغيير که منجر به پيشرفت و بهبود چشمگيری میشود نياز به استفاده از اهرمهای
تغييرات چندگانه و اجرای تغييرات متناسب در مجموعهای از روشها یا شيوههای سازمانی دارد .بنابراین ،روشهای تغيير
سازمانی ،عملکردها و شيوههای مدیریت منابع انسانی سنتی مانند جامعهپذیری کارمندان جدید ،آموزش کارمندان،
مدیریت عملکرد روزانه و پيامهایی در ارتباط با تغييرات سازمانی را نيز شامل میشود .یکی دیگر از ویژگیها و
صالحيتهای کليدی مدیریت منابع انسانی که توسط اولریچ و همکاران ( )2008مشخص شده است مدیریت استعداد
Ulrich, Brockbank, Johnson, Sandholtz & Younger
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است ( .)Ulrich et al., 2008اگرچه اصطالح «مدیریت استعداد» فاقد تعریف و چارچوب مفهومی مداومی است ،از آن
برای نشاندادن مجموعهای از وظایف و عملکردهای مدیریت منابع انسانی سنتی /تراکنشی در مدل تحقيق استفاده
میگردد .موفقيت سازمانی با استعدادی که میتواند به آن دسترسی پيدا کند و از آن استفاده کند مرتبط است .بنابراین،
مدیریت استعداد برای مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استراتژیک بهطور فزایندهای اهميت یافته است .به همين ترتيب ،ما PAP
(12 )4
تأکيد میکنيم که در چارچوب استراتژی پایداری محيطزیستی با یک نگاهی به مجموعه کاملی از سيستمهای مدیریت
منابع انسانی سنتی میتوان به تحول سازمانی دست یافت .تراز و همسویی عمودی سيستم مدیریت منابع انسانی page-142
(مدیریت استعداد) با استراتژی پایداری سازمانی و تراز افقی در همه سيستمهای عملکردی مدیریت منابع انسانی برای
بهحداکثررساندن همافزایی سيستم از اهميت ویژهای برخوردار است.
طراحی و تحلیل (كار /شغل) :بهبود و پيشرفت برای نوآوری در ارتباط با پایداری محيطزیستی ممکن است تغييراتی در
کارها ،گردش و جریان کار ایجاد کند .متخصصان مدیریت منابع انسانی میتوانند در کار با کارمندان ،رفتارهایی را که
تأثير مثبتی بر پایداری محيطزیست دارند در طراحی کار قرار داده و روشهایی برای طراحی مجدد مشاغل پيدا کنند
(.)Ones & Dilcher, 2011
استخدام و كارمندیابی :بر اساس یک تعبيری ،فرایند استخدام و انتخاب سبز شامل دو بخش است :استفاده از روشهای
سازگار با محيطزیست برای استخدام مانند ابزارهای آنالین ،کاغذ محدود در زمان استخدام و پروسه انتخاب و ارزیابی
نگرشهای سبز در زمان انتخاب (.)Ones & Dilcher, 2011
آموزش و توسعه :هدف از توسعه و آموزش سبز و زیستمحيطی ،بهبود آگاهی و دانش کارکنان درباره مسائل محيطی؛
ایجاد نگرش مثبت؛ رویکرد کنشگرایانه نسبت به نگرانیهای زیستمحيطی؛ توسعه شایستگیها برای صرفهجویی در
انرژی و کاهش پسماندها و ضایعات است (.)Zoogah, 2011
مدیریت عملکرد و ارزیابی :پيشرفت در راستای حفاظت از محيطزیست و مسير پایداری از تالشهای تجمعی روزانه
کارکنان ناشی میشود که اهميت مدیریت عملکرد مؤثر و پشتيبانی برای پایداری محيطزیستی را از سمت مدیریت
برجسته میکند .مدیریت عملکرد بهعنوان یک شيوه کليدی در منابع انسانی برای ترویج رفتارهای سازگار با محيط و
توسعه پایدار در نظر گرفته شده است که ازاینرو از مدیریت عملکرد زیستمحيطی و سبز حمایت میکند ( Gholami
.)et al., 2016
سیستم پاداش و تقدیر :سيستم پاداش و جبران سبز بدین معنی است که سيستم با رفتارهای سبز و فعاليتهای اقتباسی
درونسازمانی هماهنگ شود .ازآنجاکه سيستم مدیریت عملکرد ،ارزیابی رفتارهای سبز را تضمين میکند ،سيستم جبران
سبز سبب میشود که نتایج ارزیابی با پاداش و مزایا ارتباط داشته باشد (.)Ones & Dilcher, 2011
بهداشت و رفاه كاركنان :شاین ( 2)1973پيشنهادی را برای درنظرگرفتن کل افراد در سيستمهای پيچيدهتر ساختار و
فرآیند در درون سازمانها ارائه داد .این امر بهویژه در سازمانهایی با تمرکز روی اهداف پایداری و حفظ محيطزیست
قابل مشاهده است ،برای هر کارمند یک سيستم زیستمحيطی در سازمان با نيازهای ایمنی ،سالمتی و بهداشت و رفاه
ارائه میشود .نحوه مواجهه و قرارگرفتن در معرض مواد سمی و آالینده محيطهای کاری از موارد اصلی و مورد توجه در
برنامههای پایداری است (.)Reed, 2002
چاپ سبز و بازیافت كاغذ :فعاليتهایی که دایره منابع انسانی میتواند در این خصوص در سازمان در راستای پایداری
پيادهسازی نماید به مواردی همچون راهاندازی مکاتبات الکترونيک و کمکردن مکاتبات کاغذی ،ارائة نسخة غيرچاپی
مدارک و اسناد داخلی (از جمله برنامه و سياستها) ،تعبيه ظروف تفکيک زباله برای تسهيل استفاده کمتر از کاغذ،
بازیافت کاغذ و غيره میتوان اشاره نمود (.)Mishra, 2017
مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز :)G-CSR( 2سازمانها یک سيستم باز هستند ،هدف اصلی سازمانها نباید محدود به
سودآوری باشد ،بلکه باید ميزان تأثيرات آن بر محيطزیست و توسعه اجتماعی را نيز در نظر گرفت (.)Freeman, 1984
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نظم و انضباط سبز در محل كار :برای دستيابی به اهداف زیستمحيطی یک سازمان ،پيادهسازی این مؤلفه
بهویژه در ارتباط با افرادی که خود را با اصول و مقررات زیستمحيطی الزامآور در سازمانها منطبق
نکرده و در راستای آن عمل نمیکنند ممکن است ضروری باشد .برای اجرای قواعد ،ضوابط و روشهای
مدیریت استراتژیک منابع انسانیمدیریت منابع انسانی سبز در سازمانهای بزرگ ،حمایت سندیکاها و اتحادیههای تجاری مورد نياز است
( .)Opatha, 2013بخش پیامدها (در جهت استقرار توسعه پایدار) :توسعه پایدار مجموعهای از مسائل
 page-143اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی را دربر میگيرد و بدون هر کدام از آنها این نوع از توسعه محقق
نخواهد شد .محققان مدیریت منابع انسانی سبز استدالل میکنند که روشها و سياستهای سازگار به
محيطزیست در خصوص استخدام ،مدیریت عملکرد ،آموزش و توسعه ،پاداش و غيره ابزاری قدرتمند
برای مشارکت کارکنان در اجرای عملی استراتژیهای حفاظت از محيطزیست است ( Renwick et al.,
 .)2012ابزارها ،فرآیندها و روشهای مدیریت منابع انسانی سبز ممکن است مشارکت کارمندان را در
روند نوآوریهای زیستمحيطی تقویت کند ،سبب کاهش زبالههای زیستمحيطی ،بهبود محصوالت،
افزایش راندمان فرایند و کاهش هزینهها شود ( .)Saifulina & Carballo-Penela, 2017شناسایی و
تکميل مفاهيم و ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر رویکردی سبز و ارائه چارچوبی منسجم
برای آن با درنظرگرفتن نتایج تحقيقات گذشته و استفاده از استراتژی کيفی تحليل تم به همراه بررسی
همزمان سه بخش تعریفشده در الگوی تحقيق شامل پيشایندها (مؤلفههای تأثيرگذار در چارچوب
سازمانی که سازمان را برای اتخاذ و اجرای شيوههای منابع انسانی سازگار با محيطزیست تحت فشار و
تأثير قرار میدهد) ،محتوا (ابعاد و اجزای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز) و پسایندها (پيامدهای
پيادهسازی رویکرد استراتژِیک منابع انسانی سبز از لحاظ جنبههای سهگانه اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحيطی توسعه پایدار) از جنبههای افتراق و دانشافزایی این پژوهش نسبت به مطالعات پيشين
است .در جدول شماره ( )3به روشهای شناساییشده مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز در این
مطالعه و ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز مورد استفاده در تعدادی از تحقيقات مهم پيشين انجام یافته در
بازه زمانی ( ،)1121-1112همچنين به اشتراکها و تفاوتها در این بخش اشاره شده است.
 .8جدول اشتراكات و افتراقات ابعاد مدیریت (استراتژِیک) منابع انسانی سبز
ابعاد شناساییشده

اشتراكات/

در تحقیق حاضر
استراتژی و خطمشی
سبز
برنامهریزی منابع انسانی
سبز

افتراقات

تحقیقات پیشین (عنوان پژوهش /محقق و سال)

غيرمشترک

-

مشترک

شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران)2015( 2
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعهپایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز :دستورکار بررسی و تحقيق /رنویک و همکاران)2012( 1
مدیریت منابع انسانی سبز مقدمهای ساده /اوپاتا)2013( 1
2
هنر سيستم مدیریت منابع انسانی سبز ،ایجاد پایداری در مراکز ورزشی مالزی /غالمی و همکاران
()2016
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز :دستورکار بررسی و تحقيق /رنویک و همکاران ()2012
مدیریت منابع انسانی سبز مقدمهای ساده /اوپاتا ()2013

تجزیهوتحليل و طراحی
شغل سبز

مشترک

استخدام /انتخاب سبز

مشترک

1.

Arulrajah & etal
Renwick et al.
3.
Opatha
4.
Gholami et al.
2.

شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران ()2015
هنر سيستم مدیریت منابع انسانی سبز ،ایجاد پایداری در مراکز ورزشی مالزی /غالمی و همکاران
()2016
مدیریت منابع انسانی سبز چارچوبی برای توسعه پایدار سازمانی در یک اقتصاد نوظهور /ميشرا ()2017
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعهپایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی چالشها و راهحلها در استفاده از شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز برای محل کار پایدار/
اسالم و همکاران)2019( 2
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مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارمندان :تجزیهوتحليل تجربی /چادهری)2019(2

آموزش نيروی انسانی
سبز

مشترک

مدیریت انضباط سبز

مشترک

نوآوری ،تعامل و
مشارکت کارکنان سبز

مشترک

انگيزه سبز (پاداش و
جبران سبز)

مشترک

ارتقای عملکرد زیستمحيطی از طریق شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز در مؤسسات آموزش عالی:
یک مدل ميانجيگری تعدیلشده /جيالل و همکاران)2019( 1
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محيطزیست کارمندان :بررسی سازوکار اساسی /انصاری و
همکاران ()2021
مدیریت منابع انسانی سبز :دستورکار بررسی و تحقيق /رنویک و همکاران ()2012
شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران ()2015
هنر سيستم مدیریت منابع انسانی سبز ،ایجاد پایداری در مراکز ورزشی مالزی /غالمی و همکاران
()2016
بررسی چالشها و راهحلها در استفاده از شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز برای محل کار پایدار/
اسالم و همکاران ()2019
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارمندان :تجزیهوتحليل تجربی /چادهری ()2019
ارتقای عملکرد زیستمحيطی از طریق شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز در مؤسسات آموزش عالی:
یک مدل ميانجيگری تعدیلشده /جيالل و همکاران ()2019
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
نقش مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد زیستمحيطی هتل :تجزیهوتحليل تعامل و ميانجيگری/
فام و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محيطزیست کارمندان :بررسی سازوکار اساسی /انصاری و
همکاران ()2021
مدیریت منابع انسانی سبز :دستورکار بررسی و تحقيق /رنویک و همکاران ()2012
مدیریت منابع انسانی سبز مقدمهای ساده /اوپاتا ()2013
شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران ()2015
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعهپایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
هنر سيستم مدیریت منابع انسانی سبز ،ایجاد پایداری در مراکز ورزشی مالزی /غالمی و همکاران
()2016
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارمندان :تجزیهوتحليل تجربی /چادهری ()2019
نقش مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد زیستمحيطی هتل :تجزیهوتحليل تعامل و ميانجيگری/
فام و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محيطزیست کارمندان :بررسی سازوکار اساسی /انصاری و
همکاران ()2021
مدیریت منابع انسانی سبز :دستورکار بررسی و تحقيق /رنویک و همکاران ()2012
مدیریت منابع انسانی سبز مقدمهای ساده /اوپاتا ()2013
شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران ()2015
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعهپایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی چالشها و راهحلها در استفاده از شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز برای محل کار پایدار/
اسالم و همکاران ()2019
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارمندان :تجزیهوتحليل تجربی /چادهری ()2019
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ارتقای عملکرد زیستمحيطی از طریق شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز در مؤسسات آموزش عالی:
یک مدل ميانجيگری تعدیلشده /جيالل و همکاران ()2019
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای حامی محيطزیست کارمندان :بررسی سازوکار اساسی /انصاری و
همکاران ()2021
شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز :یک مرور و بررسی /آروالجا و همکاران ()2015
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز مقدمهای ساده /اوپاتا ()2013
هنر سيستم مدیریت منابع انسانی سبز ،ایجاد پایداری در مراکز ورزشی مالزی /غالمی و همکاران
()2016
مدیریت منابع انسانی سبز چارچوبی برای توسعه پایدار سازمانی در یک اقتصاد نوظهور /ميشرا ()2017
مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار شرکتها /بمبياک و مارچينيوک کلوزکا
()2018
بررسی چالشها و راهحلها در استفاده از شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز برای محل کار پایدار/
اسالم و همکاران ()2019
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارمندان :تجزیهوتحليل تجربی /چادهری ()2019
ارتقای عملکرد زیستمحيطی از طریق شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز در مؤسسات آموزش عالی:
یک مدل ميانجيگری تعدیلشده /جيالل و همکاران ()2019
بررسی تأثير ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار /رضایی و همکاران ()2020
نقش مدیریت منابع انسانی سبز در عملکرد زیستمحيطی هتل :تجزیهوتحليل تعامل و ميانجيگری/
فام و همکاران ()2020
مدیریت منابع انسانی سبز چارچوبی برای توسعه پایدار سازمانی در یک اقتصاد نوظهور /ميشرا ()2017
مدیریت منابع انسانی سبز چارچوبی برای توسعه پایدار سازمانی در یک اقتصاد نوظهور /ميشرا ()2017

نتیجهگیری و پیشنهادها
از سال  1111که کمابيش مطالعات منسجمی روی مدیریت منابع انسانی سبز انجام شد ،دیلی و هانگ ،)2001( 2جابور و
سانتوز ،)2008( 1رنویک و همکاران ( )2012و دوبویس و دوبویس ( )2012در این راستا چارچوبهایی ارائه دادند .دو
الگوی نخست سعی داشتند ارتباط مدیریت منابع انسانی را در فراگرد سيستم مدیریت زیستمحيطی برقرار کنند ،در مدل
پيشنهادی دیلی و هانگ؛ حمایت مدیران ارشد ،آموزش ،توانمندسازی و پاداش بهعنوان مؤلفههای اصلی منابع انسانی
محيطزیستی مطرح شده است .رنویک و دوبویس با همکاران خود تالش کردند بحثهای زیستمحيطی را در
کارکردهای مختلف منابع انسانی وارد کنند و چگونگی درگيری و مشارکت هر یک از فرایندهای منابع انسانی را در
موضوعات زیستمحيطی نشان دهند .همانطور که در جدول ( )3اشاره شده پژوهشهای دیگری در ارتباط با مدیریت
منابع انسانی سبز توسط محققانی همچون :اوپاتا ( ،)2013آروالجا و همکاران ( ،)2015غالمی و همکاران (،)2016
ميشرا ( ،)2017بمبياک و مارچينيوک  -کلوزکا ( ،)2018اسالم و همکاران ( ،)2019چادهری ( ،)2019جيالل و
همکاران ( ،)2019رضایی و همکاران ( ،)2020فام و همکاران ( )2020و انصاری و همکاران ( )2021انجام شده است.
بهزعم نویسندگان ازآنجاکه در این تحقيقات قبلی ،جنبه استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز و ابعاد آن و بررسی ارتباط
آن با توسعه پایدار مورد مطالعه قرار نگرفته بود فلذا پژوهش حاضر انجام پذیرفت .با اجرای مطالعه حاضر ،ضمن
مشخصشدن اجزای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ،مؤلفههای تأثيرگذار در چارچوب سازمانی و همچنين
پيامدهای پيادهسازی رویکرد استراتژِیک منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار مشخص گردید .این مطالعه یک
Daily & Huang
Jabbour & Santos

1.
2.

بررسیِ جامع از شيوههای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز ارائه میکند و یک چارچوب علمی برای
حرکت سازمانها به سمت اهداف توسعه پایدارِ بهصورت همهجانبه و یکپارچه از طریق اجرای روشهای مدیریت
استراتژیک منابع انسانی سبز و اتخاذ استراتژی سبز نشان داده و به سازمانها در جهت استقرار توسعه پایدار کمک
مینماید .این مطالعه میتواند برای پيوند اهداف استراتژیک زیستمحيطی با روشهای خاص مدیریت منابع انسانی در PAP
(12 )4
جهت دستيابی به عملکرد پایدار قوی سازمانها با هدایت مدیران کمک کند ،این پيوند میتواند مشارکت و درگيری
عميق کارکنان در شکلدادن به اقدامات محيطی و سبز در راستای پایداری را ایجاد کند .نتایج این تحقيق ،یک page-141
چارچوب عينی برای سازمانها فراهم مینماید تا تشخيص دهند که چه اقداماتی در حوزه منابع انسانی سبز را برای
تأثير بر مؤلفههای سهگانه توسعه پایدار (زیستمحيطی ،اقتصادی و اجتماعی) پيادهسازی کنند و یک منطق مستدل
برای سازمانها ترسيم میکند تا در الگویی از مدیریت زیستمحيطی که از رویکرد استراتژِیک منابع انسانی استفاده
میشود سرمایهگذاری کنند ،زیرا چنين عملی ممکن است عملکرد سازمان در جهت استقرار توسعه پایدار را ارتقاء
بخشد .دستاوردهای این تحقيق بهعنوان راهنمایی برای مدیرانی که به دنبال بهبود عملکرد سازمان در زمينه توسعه
پایدار هستند عمل نموده و سبب توجه و هدایت مدیران جهت تمرکز و سرمایهگذاری بيشتر در حوزه مدیریت
استراتژِیک منابع انسانی سبز میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که با تقویت مدیریت استراتژیک منابع انسانی
سبز ،امکانش است که سازمانی سبز و سازگار با محيطزیست داشته باشيم که ابعاد سهگانه اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحيطی توسعه پایدار را بهبود بخشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش پيشنهاد میشود که مدیران ارشد
مجموعه شهرداری و همينطور سایر سازمانهایی که به دنبال دستيابی به اهداف پایداری محيطزیست و توسعه پایدار
هستند در این مسير توجه الزم را به مقوله مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ،روشها و ابعاد این مؤلفه مهم داشته
باشند و در این زمينه برنامهریزی و اقدامات الزم را انجام دهند .بهمنظور انجام پژوهشهای آتی در راستای این مطالعه
و ادامه تحقيق ،پيشنهادهایی تبيين میگردد .پيشنهاد میشود در مطالعات مشابهی ،جامعه آماری گستردهتری در نظر
گرفته شود و چارچوب پيشنهادی تحقيق حاضر به سایر سازمانهای دخيل در حوزه محيطزیست و توسعه پایدار
گسترش یافته و برای جمعآوری دادهها از نظردهندگان و منابع مختلف استفاده گردد .توصيه میشود از روشها و
استراتژیهای پژوهشی دیگری غير از روش کيفی تحليل تم مانند روشهای تحقيق ترکيبی و کمی برای افزایش
غنای نتایج تحقيق استفاده شده و نتایج بهصورت مقایسهای بررسی گردد .پيشنهاد میشود محققان از دیدگاهها و
چارچوبهای نظری دیگر در رابطه با مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی استفاده نموده و به مدلسازی جدید از
شيوههای منابع انسانی سبز بپردازند .جهت ارتقای الگوی تحقيق ،مطالعه و کار شود و مؤلفهها و متغيرهای دیگری در
مدل گنجانده و بررسی شود.
پیشنهادهای كاربردی

از خالل نتایج مطالعه حاضر ،کاربردهای ضمنی و پيشنهادهای اجرایی زیر برای تبيين پيادهسازی موفقتر و مؤثرتر
اقدامات و رویههای سبز رویکرد استراتژِیک منابع انسانی در جهت حمایت از استقرار توسعه پایدار استخراج میشوند:
پيشنهاد میشود که به مسائل زیستمحيطی و پایداری در تدوین مأموریت ،اهداف و خطمشیهای سازمان و نيز در
تنظيم سياستها و شيوههای مدیریت منابع انسانی اهميت داده شود و مدیران ارشد سازمان حمایت الزم را جهت
پيادهسازی و هماهنگی خطمشیها و رویههای سبز انجام دهند .سياستهای زیستمحيطی با هدف توسعه صالحيت
کارمندان مانند برنامههای آموزشی در محل کار برای سازمانها حياتی است .بنابراین ،پيشنهاد میشود که سياستهای
سبز با هدف تشویق کارمندان برای مشارکت فعال در فعاليتهای زیستمحيطی در محل کار و ایجاد فرصتهای سبز
برای مشارکت در مشاوره مشترک برای حل مسائل زیستمحيطی ترجيح داده شود .شيوههای مدیریت منابع انسانی سبز
از طریق آموزش و توسعه مرتبط با حفاظت از محيطزیست ،استعدادهای برتر سبز را جذب میکند یا استعدادهای سبز
ایجاد میکند که منجر به نتایج رضایت ،تعهد و قصد ماندن در سطح کارمند میشود .کارمندان سبز ارزشهای سبز
سازمان خود را بهتر درک میکنند و به دستيابی آسان به اهداف پایداری کمک میکنند ،بنابراین اگر مشخصات شغلی
آنها ،وظایف و مسئوليتهای روزمره سبز هر کارمند را تأمين کند ،دستيابی به اهداف سبز و توسعه پایدار از طریق منابع

 نيروی انسانی و مشاغل مورد نياز سازمان بر اساس معيارها و، الزم است که منابع.انسانی کار سادهتری خواهد بود
.استانداردهای زیستمحيطی جهت پيادهسازی شيوههای منابع انسانی سبز و سازگار با محيطزیست پيشبينی گردد
 جوایز سبز بر اساس، ارزیابی کارمندان برای ابتکارات حفاظت از محيطزیست:توصيه میگردد اقدامات دیگری مانند
 استقبال از پيشنهادات کارمندان در مورد سبزکردن فعاليتهای منابع، تيمهای سبز برای ارتقای سبز سازمان،مدیریت استراتژیک منابع انسانی عملکرد سبز
ًانسانی برنامهریزی گردد؛ چرا که چنين تمهيداتی موجب بروز رفتارهای سبز کارمندان در محل کار میشود و متعاقبا
. منجر به تحقق اهداف پایداری میشودpage-141
محدودیتها

 محدودیت دسترسی به منابع معتبر و:از عمده محدودیتهای پژوهش حاضر بهاختصار میتوان به این موارد اشاره نمود
 احتمال تأثير نگاه پژوهشگر، پایين و محدود بودن حجم نمونه آماری، کمبود مطالعات انجامشده در حوزه پژوهش،جدید
.و سوگيریهای شخصی در پژوهش کيفی
تشکر و قدردانی

 نویسندگان بر خود وظيفه میدانند به خاطر همکاری و مساعدت مشارکتکنندگان دانشگاهی و سازمانی در،در انتها
 مدیران و کارشناسان منابع انسانی مجموعه شهرداری تبریز که ما را در انجام پژوهش یاری،پژوهش؛ متخصصان
.رساندند کمال تشکر را اعالم نمایند
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