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Aim: Considering that human resource management practices are one of the main factors to
achieve green organizational goals and sustainable performance, the purpose of this article was
to investigate green human resource management activities, effective factors, and their
consequences in government organizations.
Methodology: To achieve the purpose of this article, a qualitative research project was
selected and the dimensions, components, and indicators of the green human resource management
model were identified using the meta-synthesis method and theme analysis. Then the identified
dimensions, components, and indicators were validated using the fuzzy Delphi technique.
Findings: The results of the meta-synthesis led to the identification of the dimensions of
leadership, technology, budget, and culture as prerequisites for the establishment of green
human resource management. The dimensions of recruitment, training, performance appraisal,
and compensation for green services were identified as the executive processes of establishing
green human resource management. Finally, the dimensions of economic, social, organizational,
and environmental consequences were identified as the consequences of the establishment of
green human resource management.
Conclusion: Considering that green human resource management activities can have positive
consequences for the development of Iranian government organizations, this article was conducted
to identify the prerequisites, processes, and consequences of establishing green human resource
management in government organizations and led to the design of a model in this regard.
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چکیده
هدف :با توجه به اینکه شیوههای مدیریت منابع انسانی یکی از اصلیترین عوامل برای دستیابی به اهداف سازمانی
سبز و عملکرد پایدار است ،هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سبز ،عوامل تأثیرگذار و
پیامدهای آن در سازمانهای دولتی کشور است.
روششناسی :برای نیل به هدف این پژوهش ،یک طرح پژوهشی کیفی انتخاب گردید و ابعاد ،مولفهها و
شاخصهای مدل مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل تم ،شناسایی شد .سپس ابعاد ،مولفهها
و شاخصهای شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی اعتبارسنجی گردیدند.
نتایج :نتایج حاصل از فراترکیب ،حاکی از شناسایی ابعاد رهبری ،تکنولوژی ،بودجه و فرهنگ به عنوان
پیشنیازهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز؛ و ابعاد استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات سبز به عنوان
فرایندهای اجرایی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز و نیز ابعاد پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی و زیست محیطی
به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز بود.
نتیجهگیری :نظر به اینکه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سبز میتواند پیامدهای مثبتی را در راستای پیشرفت و
توسعه سازمان های دولتی ایران به همراه داشته باشد ،پژوهش حاضر به منظور شناخت پیشنیازها ،فرایندها و پیامدهای
استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمانهای دولتی کشور ،انجام شده و مدلی در این زمینه طراحی گردید.
کلیدواژهها :مدیریت منابع انسانی سبز ،سازمانهای دولتی ،ایران ،محیط زیست ،سازمانهای سبز.
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آزاد اسالمی واحد قزوین در سال  1311است.
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 .1مقدمه
جهان امروز دارای شرایطی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر به محیط زیست میباشد.
توسعه صنعت ،گ سترش بیش از پیش مواد آالینده ،افزایش جمعیت بشری ،ایجاد صنایع جدید و
به تبع آن تولید مواد زائد نوظهور و ...از جمله مواردی است که زنگ هشدار از بین رفتن زیستگاه
اولیه انسان را به صدا درآورده است .بنابراین ،تمامی سازمانها و شرکتهای پیشرو جهان این
هشدار را دریافته و نسبت به بهبود شرایط موجود متعهد شدهاند.
امروزه در سراسر جهان نیاز به یک رویکرد فعال به مدیریت زیست محیطی وجود دارد .اگرچه
ً
در گذشته موفقیت سازمان عمیقا وابسته به ارتقای ارزش اقتصادی آن بود ،اما امروزه ،سازمانها
باید اهمیت دادن به عوامل محیطی و اجتماعی را همراه با عوامل مالی و اقتصادی مد نظر

قرار دهند (چریان و جاکوب )0270 ،1و یافتن شیوهها و تکنیکهایی را جهت کاهش ردپای

اکولوژیک 2مد نظر قرار دهند (احمد .)0270 ،3افزایش نگرانیها نسبت به مسائل زیست محیطی
و به دنبال آن توسعه استانداردهای بینالمللی زیست محیطی ،منجر به ایجاد نیاز در سازمانها به

پذیرش برنامهها و استراتژیهای سبز (خان ) 0270 ،4و به دنبال آن ،اعمال مدیریت سبز در کلیه

امور و موضوعات سازمانی شد (فیاضی و افشار .)7930 ،در این خصوص ،مطالعه اقدامات،
سیستمها و سیاستهای مدیریت منابع انسانی مرتبط با مدیریت زیست محیطی ،یک حوزه
محققان دریافتهاند که مدیریت منابع انسانی میتواند به افزایش عملکرد زیست محیطی سازمان
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تحقیقاتی در حال گسترش است (هاداکمیلر ،سانیال و مولرچامن)0271 ،5؛ به طوری که

کمک کند (جکسون 6و همکاران0277 ،؛ رنویک ،ردمن و مگوئیر .)0279 ،7در واقع ،اقدامات
مدیریت منابع انسانی مختلف میتواند قابلیتهای زیست محیطی فراهم کند ،انگیزه و تعهد
کارکنان را توسعه دهد و فرصتی برای کارکنان سازمان فراهم آورد تا به سبز نمودن سازمان کمک
1. Cherian & Jacob
2. Ecological
3. Ahmad
4. Khan
5. Haddock-Millar, Sanyal & Müller-Camen
6. Jackson & et al.
7. Renwick, Redman & Maguire
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کنند (رحیمیان.)0270 ،1
امروزه مفهوم سبز ،اصطالح نوظهور در مدیریت سازمانها است .انتظار میرود سازمانها و
مدیران آن در راستای ایجاد سازمان سبز و انجام مسئولیت اجتماعی خود تالش کنند (فرخی و
همکاران .)7931 ،سازمان سبز به سازمانی گفته میشود که چشمانداز ،رسالت ،اهداف و وظایف
خود را بر مبنای فعالیتهای زیست محیطی و حمایت از محیط زیست و منابع کمیاب محیطی

تعریف میکند تا استفاده بهینه از منابع کمیاب را نهادینه نماید (استفانو و فیرونتینو.)0270 ،2

رویکرد مدیریت سبز 3،از توجه به توسعه پایدار و در نظر گرفتن پایداری سازمانی ،توأم با

رویکردهای اجتماعی و انگیزههای اقتصادی ،سالمت و ایمنی جامعه و کارکنان و همچنین ایجاد

تصویر عمومی مطلوب سازمان در بلندمدت ناشی میشود )پاویترادوی و سانهیا.)0271 ،4

مدیریت منابع انسانی سبز 5که به عنوان جنبه مدیریت منابع انسانی در مدیریت سبز تعریف

شده است (رنوویک و همکاران ،)0279 ،6به عنوان یکی از ابزارهای پیادهسازی اثربخش

طرح های سبز پیشنهاد شده است (شین و همکاران .)0278 ،7مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان
سبز شدن ابعاد کارکردی مدیریت منابع انسانی همچون شرح و تجزیه و تحلیل شغل ،استخدام،
انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش تعریف میشود )جابور .)0272 ،8مدیریت منابع
انسانی سبز شامل سبز شدن اقدامات مدیریت منابع انسانی در زمینه ابعاد کاربردی و رقابتی آن

هدایت آنها در مسیر فعالیتهای سبز و زیست محیطی دارد (آرالراجا و اوپاتا.)0270 ،10
1. Rahimian
2. Stefano & Fiorentino
3. Green Management
4. Pavithradevi & Sandhya
)5. Green human resource management (GHRM
6. Renwick
7. Shen
8. Jabbour
9. Jackson & Seo
10. Arulrajah & Opatha
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مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از استفاده از سیاستهای مدیریت منابع انسانی برای
ترویج استفاده پایدار از منابع در سازمانها ،و به طور کلی سبب پایداری محیط زیست میشود

(مارهاتا و آدهیکاری.)0279 ،1

مدیریت منابع انسانی سبز به آن دسته از اقدامات مدیریت منابع انسانی گفته میشود که
فرایندها ،تکنیکها و برنامههای مدیریت منابع انسانی را در جهت کاهش اثرات منفی و یا افزایش
اثرات مثبت زیست محیطی سازمان به جریان میاندازد و هدف غایی فعالیتهای مدیریت منابع
انسانی سبز ،بهبود عملکرد زیست محیطی پایدار سازمان است .به عبارت دیگر ،این تعریف بر
همسوسازی فرایندها و تکنیکهای مدیریت منابع انسانی با ابعاد مختلف سازمان ،به منظور
تحقق اهداف سبز در جهت توسعه پایدار سازمان تاکید میکند .در مجموع ،بیشتر تعاریف ارائه
شده در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز ،به تشریح چگونگی نقش منابع انسانی و کارکنان در
تحقق اهداف سبز و زیست محیطی سازمان میپردازند (توکلی و همکاران.)7931 ،
در ادامه این تالشها ،ارتباط بین مدیریت زیست محیطی و منابع انسانی مورد بررسی قرار

گرفت .از جمله ،جابور و سانتوز ،)0228( 2مدلی در خصوص ارتباط بین مدیریت زیست

محیطی و ابعاد مدیریت منابع انسانی ارائه نمودند .آنها در مدل پیشنهادی ،ابعاد مدیریت منابع
انسانی همچون استخدام و انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداشها را به عنوان عواملی که به
مدل فرایندی ارائه شده توسط رنویک و همکاران ،)0270( 3از نخستین مدلهای ارائه شده با
/http://stim.qom.ac.ir
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حمایت از محیط زیست کمک میکند ،در نظر گرفتند.

نام مدیریت منابع انسانی سبز بود که در مقالهای با عنوان «مدیریت منابع انسانی سبز :یک بررسی
و برنامهریزی پژوهشی» ارائه گردید .آنان در مدل پیشنهادی خود اظهار داشتند که مدیریت
منابع انسانی سبز میتواند در سه حوزه ایجاد فرصتهای سبز ،انگیزش کارکنان سبز و توسعه
تواناییهای سبز به کار رود.
در سالهای اخیر ،وخامت وضعیت محیط زیست جهانی از یکسو و ظهور طرفداران محیط
زیست از سوی دیگر باعث ایجاد یک نیروی قدرتمند شده است که خواستار تغییر مفاهیم مدیریت
1. Marhatta & Adhikari
2. Jabbour & Santos
3. Renwick & et al.
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زیست محیطی و ایجاد یک سیستم مدیریت سبز شده است ،این سیستم شامل تولید سبز،
تکنولوژی سبز ،حسابداری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز میباشد (محمدزاده خلیلآبادی و
رمضانی .)7930 ،علی رغم انجام تحقیقاتی در حوزه بازاریابی سبز ،حسابداری سبز و مدیریت
سبز ،هنوز هم شکاف در ادبیات مدیریت منابع انسانی در حوزه منابع انسانی مدیریت زیست

محیطی (از جمله مدیریت منابع انسانی سبز) ،مشهود است (ساراسوات .)0270 ،1از طرف دیگر،
هنوز هیچ مطالعهای درباره اثرات سیستمهای مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک کل بر روی
پیامدهای زیست محیطی (مانند کاهش زباله) و یا معیارهای عملکردی گستردهتر منابع انسانی
گزارش نشده است (رنویک ،ردمن و مگوئیر .)0279 ،بنابراین ،نیاز به انجام تحقیقات بیشتر بر
روی مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با پایداری محیط زیست به منظور روشن نمودن نقش
فعالیتهای منابع انسانی در حمایت و تحریک ابتکارات زیست محیطی احساس میشود .به ویژه
اینکه ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز به طور گستردهای آماری درباره جوامع غربی فراهم

میآورد (یوسف و همکاران )0270 ،2و این موضوع نیز شکاف تحقیقاتی دیگری را نمایان میکند.
مدیریت منابع انسانی سبز ،بخشی از فلسفه ،سیاستها و اقدامات مدیریت سبز است که برای
حفاظت از محیط زیست و حفظ تعادل زیست محیطی توسط سازمان ،اجرا میشود (گوسوامی و

رنجان .)0270 ،3اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز ،برنامهها ،فرایندها و تکنیکهای مدیریت

انسانی سبز ،بهبود عملکرد زیست محیطی پایدار سازمان است (آرولراجاح و همکاران.)0270 ،4

در سال های اخیر ،مراجع رسمی کشورمان با پی بردن به اهمیت مسائل زیست محیطی و با
احساس خطر نسبت به این مسأله در کشورمان ،به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم
توافقنامههای بینالمللی پرداختهاند .از جمله ،ماده  32قانون برنامه پنجم و ماده  08قانون برنامه
ششم توسعه بر لزوم اجرای مدیریت سبز در سطح دستگاههای دولتی تأکید نمودهاند .لیکن مرور
1. Saraswat
2. Yusoff
3. Goswami & Ranjan
4. Arulrajah & et al.
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/http://stim.qom.ac.ir

منابع انسانی سبز حقایقی هستند که به منظور کاهش اثرات منفی زیست محیطی و یا افزایش

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...

11

تحقیقات صورت گرفته در حوزه مدیریت سبز ،از توجه به مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان
بخشی از سیستم مدیریت سبز که اقدامات صورت گرفته در آن میتواند به حفظ و نگهداری از
محیط زیست طبیعی کمک نماید و نیز عوامل موثر در استقرار موفقیتآمیز آن غفلت نموده است.
لذا ،با توجه به مسائل مطرح شده و اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز در تمام عرصههای زندگی
بشر و بویژه سازمانهای دولتی ،هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل استقرار مدیریت منابع انسانی
سبز در سازمانهای دولتی کشور میباشد.
 .2پیشینه پژوهش

چادهری ،) 0273( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت خودروسازی،

وضعیت اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت خودرو هند را بررسی کرد .سطح اجرای پنج
شیوه مدیریت منابع انسانی سبز شامل استخدام و انتخاب سبز ،آموزش و توسعه سبز ،مدیریت
پاداش و پرداخت سبز ،مدیریت عملکرد سبز و مشارکت سبز کارکنان و نیز چگونگی تاثیر
شیوههای مختلف مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای سبز داوطلبانه کارکنان و رفتارهای سبز
ناشی از وظایف شغلی مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها با روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از
کارکنان شاغل در صنایع خودروسازی در هند جمعآوری شدند .نتایج نشان داد که سطح امتیاز
انسانی سبز به طور معناداری رفتارهای سبز داوطلبانه کارکنان و رفتارهای سبز ناشی از وظایف
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برای شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بسیار پایین است .همچنین ،هر پنج شیوه مدیریت منابع
شغلی را پیشبینی میکند.

بوتو و آرنزب ،)0271( 2مطالعهای با عنوان تأثیرات مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد

شرکت :یک مطالعه تجربی بر روی شرکتهای پاکستانی ،انجام دادند .روش تحقیق ،توصیفی
پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه پایان بسته بود و در مجموع  022پرسشنامه در میان مدیران
منابع انسانی توزیع گردید که  911پرسشنامه پاسخ داده شد .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه با
استفاده از نرمافزاز  ،SPSSتأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی سبز (شامل :استخدام سبز ،آموزش و
توسعه سبز و یادگیری سبز) را بر روی عملکرد شرکت تأیید کرد.
1. Chaudhary
2. Bhutto & Auranzeb
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یوسف 1و همکاران ( ،)0270مطالعهای با عنوان به سوی مدیریت منابع انسانی سبزتر را در
میان شرکتهای مالزیایی انجام دادند .هدف پژوهش  ،برجسته کردن عواملی بود که شرکتهای
بزرگ مالزیایی را به عنوان نمونهای از یک بازار در حال ظهور برای شیوههای مدیریت منابع انسانی
سبز ،سوق میدهند .در این راستا ،با مدیران منابع انسانی این شرکتها مصاحبه رودررو انجام شد.
بر اساس یافتههای تحقیق ،عوامل موثر بر حرکت سازمانها به سوی سبز شدن منابع انسانی شامل
نقش استراتژیک منابع انسانی ،تعهد مدیریت ارشد و مدیریت منابع انسانی الکترونیک ،است.

آرولراجاح 2و همکاران ( ،)0270مطالعهای با عنوان شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز،

انجام دادند .هدف این تحقیق ،کشف شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز سازمانها ،بر اساس
ادبیات موجود بود .روش تحقیق ،توصیفی بوده و بدین منظور محققین بررسی سیستماتیک ادبیات
با استفاده از روش آرشیوی و با جستجوی واژه مدیریت منابع انسانی سبز در پایگاههای داده را در
دستور کار خود قرار دادند .نتایج این تحقیق شامل شناسایی وظایف متنوعی از مدیریت منابع
انسانی برای بررسی شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز مربوطه تحت  70وظیفه مدیریت منابع
انسانی مانند طراحی شغل ،تجزیه و تحلیل شغل ،برنامهریزی منابع انسانی ،استخدام ،انتخاب،
القاء ،ارزیابی عملکرد ،آموزش و توسعه ،مدیریت پاداش ،مدیریت انضباطی ،مدیریت ایمنی و
بهداشت و روابط کارکنان است .با توجه به یافتههای تحقیق ،سازمانها به وسیله درک و افزایش

سرکار 3و همکاران ( ،)0270مطالعهای با عنوان مدیریت منابع انسانی سبز :رویکردی نوآورانه
در شرکت های دولتی هند ،به روش توصیفی و با دادههای آمیخته ّ
(کمی و کیفی) انجام دادند.
هدف این مطالعه ،تشریح نیاز برای ابتکارات مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک رویکرد
نوآورانه در شرکتهای دولتی هند بوده و این پژوهش بهترین شیوهها در مدیریت منابع انسانی سبز
که میتواند برای کمک به توسعه پایدار در شرکتهای مرکزی بخش دولتی در هند به کار برده شود
را معرفی میکند .بدین منظور ،اطالعات اولیه برای شناسایی ابتکارات موجود مدیریت منابع
1. Yusoff & et al.
2. Arulrajah & et al.
3. Sarkar & et al.
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انسانی سبز و شیوههای سبز در شرکتهای مرکزی بخش دولتی از طریق پرسشنامهای که در بین
مدیران میانی و کارکنان این شرکتها توزیع شد ،جمعآوری گردید .نتایج تحلیل پرسشنامه،
اقدامات سبز موجود در سازمان و نیز حوزه اجرای مفهوم مدیریت سبز منابع انسانی در سازمانها
را به دقت تشریح نمود .یک قالب سبز نمودن منابع انسانی آماده گردید تا نشان دهد که چگونه
سازمانها می توانند منابع انسانی سبز را به عنوان بخشی از عملیات قانونی خود بیاورند .این قالب
در  0سطح :ورودی ،دوره میانی ،حرفهای ارشد و اجرایی است که فرایند منابع انسانی ،تکنولوژی
منابع انسانی ،اعتبار فردی ،دانش کسب و کار و سهم استراتژیک را در هر یک از این سطوح
مشخص میکند.

1

چریان و جاکوب ( ،)0270تحقیقی با عنوان مطالعه شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز و
پیادهسازی موثر آن در سازمان ،در امارات متحده عربی انجام دادند .هدف این تحقیق ،بررسی
چگونگی توسعه سیاستهای منابع انسانی برای حمایت از اقدامات مدیریت زیست محیطی
توسط شرکتها بوده است .بدین منظور ،با بهرهگیری از روش توصیفی ،یک متدولوژی جستجوی
سیستماتیک را با شناسایی مقاالت مرتبط با شیوههای منابع انسانی سبز از تاریخ مارس  7330تا
مارس  0270و با استفاده از کلمات کلیدی مدیریت سبز ،سیستم مدیریت زیست محیطی،
مدیریت منابع انسانی ،آموزش ،توسعه ،استخدام ،پاداش و بازخورد را انجام دادند و  73مقاله
دادهها ،استخراج نمودند .نتایج تحقیق ،سیاستهای منابع انسانی را در چهار کارکرد پاداش و
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مرتبط را شناسایی نمودند .محققین ،دادهها را به طور مستقل و با استفاده از فرمهای استخراج
جبران خدمت ،استخدام ،آموزش و توسعه و توانمندسازی کارکنان تقسیمبندی کرده است.

رنویک 2و همکاران ( ،)0270تحقیقی با عنوان مدیریت منابع انسانی سبز :یک بررسی و

برنامهریزی پژوهش انجام دادند .این پژوهش مدلی در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز ارائه کرده

و برای تشریح فعالیتهای سبز مدیریت منابع انسانی ،از تئوری توانایی ،انگیزش ،3فرصت به
عنوان مبنای فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بهره گرفته و نقش مدیریت منابع انسانی سبز در
مدیریت رفتار مردم را معرفی کرده است .این پژوهش در مدل پیشنهادی خود نشان میدهد که
1. Cherian & Jacob
2. Renwick & et al.
3. AMO
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مدیریت منابع انسانی سبز میتواند در سه حوزه ایجاد فرصتهای سبز ،انگیزش کارکنان سبز و
توسعۀ تواناییهای سبز بکار رود .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که رفتار مدیریت منابع
انسانی سبز ،بر انگیزه کارکنان برای دخالت در فعالیتهای زیست محیطی تأثیر دارد.

جابور و سانتوز ،)0228( 1پژوهشی با عنوان ارتباط بین ابعاد منابع انسانی و مدیریت زیست

محیطی در شرکت ها :پیشنهاد یک مدل انجام دادند .این پژوهش به بررسی مشارکت ابعاد منابع
انسانی برای مدیریت زیست محیطی در یک شرکت میپردازد .محققان معتقد هستند منابع انسانی
به طور کامل با مراحل سیستم مدیریت محیط زیست (شامل خطمشیهای محیطی ،برنامهریزی،
اجرا و عملیات ،کنترل و اقدامات اصالحی ،بازنگری مدیریت) ارتباط دارد .در مدل پیشنهادی
پژو هش ،ابعاد مدیریت منابع انسانی از جمله استخدام و انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و
پاداشها ،به عنوان عواملی که به حمایت از محیط زیست کمک میکند ،در نظر گرفته شده است.
همچنین در مدل پیشنهادی نشان داده شد که ابعاد منابع انسانی مرتبط با کار گروهی ،فرهنگ
سازمان ی و یادگیری سازمانی باید به طور مداوم از عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست حمایت
کنند.
توکلی و همکاران ( ،)7931نیز پژوهشی با عنوان ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی

نظامهای مدیریت منابع انسانی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس ( 709نفر) بود .فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری و با نرمافزار

PLS

 SMARTبررسی شد .یافتههای تحقیق نشان داد که ترتیب میزان

اثرگذاری متغیرهای پیشبین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از :نگهداری،
جبران خدمات ،مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظامها با مدیریت منابع
انسانی سبز ،معنادار است.
حسنپور و همکاران ( ،)7931تحقیقی با عنوان شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی
1. Jabbour & Santos
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ُبعد ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشی و از حیث زمانی ،مقطعی است .ابزار جمعآوری دادهها

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...

12

سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه انجام دادند .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از
لحاظ ماهیت و روش ،پیمایشی است 70 .نیاز (دوره) آموزشی بر اساس ادبیات تحقیق شناسایی
شد .جامعه آماری پژوهش 72نفر از کارشناسان صنعت آموزشی کشور بودند که به روش گلوله
برفی انتخاب شدند و نظرات آنها برای تعیین اهمیت این نیازهای آموزشی گردآوری شد .با
بهرهگیری از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره ،در ابتدا به کمک تحلیل سلسله مراتبی دلفی
فازی ،هشت نیاز آموزشی به عنوان مهم ترین نیاز مشخص شد .عالوه بر این ،با استفاده از روش
فرایند تحلیل شبکهای ،نیازهای (دورههای) آموزشی مؤثر در ارتقای رفتار سبز کارکنان به لحاظ
عملکرد ،رتبهبندی شدند که بر اساس آن به ترتیب توسعه پایدار ISO 70227 ،و خرید سبز به
عنوان مؤثرترین نیازها یا دوره های آموزشی شناسایی شدند .بر این اساس ،مدیران مؤسسات
آموزشی میتوانند جهت پیادهسازی مدیریت منابع انسانی سبز ،طبق نتایج این پژوهش ،به آموزش
سبز کارکنان اقدام نمایند.
فیاضی و همکاران ( ،)7930مطالعهای را با عنوان بررسی موانع پیادهسازی مدیریت منابع
انسانی سبز در صنعت نفت ،انجام دادند .روش این تحقیق ،آمیخته بوده و بدین منظور با 70
کارشناس صنعت نفت بینالملل مصاحبه شد .در گام بعدی ،بر مبنای مصاحبه انجام شده،
پرسشنامهای طراحی شد و در میان  97نفر از کارشناسان صنعت نفت و مدیران منابع انسانی توزیع
ارزشهای سبز در سطوح باالیی قرار دارند که به عنوان مهمترین موانع مطرح گردیدند و مقاومت
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

گردید .نتایج تحقیق نشان داد که فقدان برنامه جامع برای مدیریت منابع انسانی سبز و ابهام
کارکنان کمترین اهمیت را دارد.
فیاضی و همکاران ( ،)7930تحقیقی با عنوان بسترهای الزم برای اجرای مدیریت سبز منابع
انسانی در صنعت نفت انجام دادند .روش انجام این تحقیق ،روش تحقیق آمیخته است .در این
راستا ،ابتدا مصاحبههایی انجام و نتایج این مصاحبهها تحلیل محتوا شد و در نهایت پرسشنامهای
طراحی گردید و در اختیار مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت ملی نفت قرار گرفت .مدل
پژوهش از  0مقوله شامل عوامل استراتژیک ،عوامل سازمانی ،حمایت مدیران و کارکنان ،تشکیل
شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که حمایت مدیران ارشد از باالترین اهمیت برخوردار
میباشد .در میان عوامل استراتژ یك ،وجود چشمانداز سبز ،در میان عوامل سازمانی ،بودجه ،از
میان عوامل مرتبط با کارکنان ،جذب و توسعه متخصصان زیست محیطی و دانش و مهارت کارکنان
از مهمترین عوامل بشمار میآیند.
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 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،توسعهای است و با توجه به اینکه به توصیف مدیریت منابع انسانی
سبز و عوامل زمینهساز و پیامدهای آن پرداخته است ،از حیث طرح تحقیق ،از نوع توصیفی
میباشد .همچین بر اساس ماهیت دادهها نیز جزء طرحهای کیفی است .جامعه آماری نیز شامل
کلیه پژوهشهای مربوط به مبانی نظری مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل زمینهساز و پیامدهای
آن است که  12اثر بر مبنای معیارهای معتبر ،انتخاب و تحلی ل شد .در این پژوهش ،ابتدا با توجه
به کمبودهایی که در پیشینه و مبانی نظری تحقیق مشاهده شد ،مسأله اصلی تحقیق ارائه گردید و بر
اساس آن ،گزاره ها و اهمیت و ضرورت پژوهش مطرح شد .در مرحله بعد ،روش کیفی برای
تحقیق انتخاب گردید .سپس ابعاد و مولفههای اساسی مدل کیفی با روش فراترکیب و تحلیل تم
شناسایی و با استفاده از روش دلفی فازی اعتبارسنجی شد.

برای انجام فراترکیب ،از روش ساندوسکی و باروسو )0221( 1به شرح زیر استفاده شد.
 -7انتخاب هدف :در این پژوهش ،بر اساس مطالعۀ پژوهشهای پیشین ،به ارائۀ تحلیل

عمیقی از زمینههای اصلی ایجاد مدلهای مدیریت منابع انسانی سبز و مقدمات و پیامدهای آن
پرداخته شد.
 -0مرور نظاممند ادبیات و انتخاب مقالههای مناسب :بدینمنظور از واژههای کلیدی منتخب

داخلی و خارجی ،بهره گرفته شد و مقالههای مرتبط با موضوع پژوهش بر اساس عنوان و در بازۀ
زمانی  0222تا  0273انتخاب گردیدند .عمده واژگان کلیدی مورد استفاده در جستجو عبارتند
از :مدیریت منابع انسانی سبز ،رویکرد مدیریت سبز؛،مدیریت زیست محیطی ،بسترهای اجرای
مدیریت منابع انسانی سبز ،پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز ،توسعه پایدار ،سازمانهای سبز و
سیاستهای سبز .در این مرحله ،بر اساس ارتباط بیشتر با موضوع پژوهش ،تعداد  70مقاله فارسی
و  08مقاله انگلیسی انتخاب شدند.
1. Sandelowski and barroso
2. Science direct and emerald
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جهاد دانشگاهی ،ساینس دایرکت ،امرالد 2و همچنین جستجو در سایر مجلههای علمی-پژوهشی
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جهت جستجوی منابع مورد نیاز در پایگاههای علمی معتبر از جمله پایگاه مرکز اطالعات علمی
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 -9جستجو و انتخاب مقالههای مناسب :در این مرحله ،منابع و مقالههای انتخاب شده از
پایگاههای دادهها و نشریات ،بر اساس نظر اساتید و متخصصان ،مورد بررسی دقیقتر قرار گرفتند و
در چند مرحله از نظر عنوان ،چکیده ،محتوا و کیفیت غربالگری شدند .بنابراین ،در هر بررسی،
تعدادی از این منابع رد شدند که از آنها در فرآیند فراترکیب استفاده نشده است و در نهایت تعداد
 12منبع نهایی به دست آمد که در فرایند فراترکیب مورد استفاده قرار گرفتند .در این تحقیق ،فرآیند
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بررسی و انتخاب منابع به صورت خالصه در شکل شماره ( )7نشان داده شده است.

شکل شماره  -1خالصه نتایج جستجو و انتخاب منابع منتخب

 -0استخراج اطالعات از منابع :برای این منظور ،منابع منتخب از نظر محتوایی ،چندین بار
توسط اساتید و متخصصان مورد بازنگری و مطالعه قرار گرفت .اطالعات منابع به این صورت
دستهبندی شده است :مرجع مربوط به هر منبع (شامل نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار) ثبت
شده است و فرایندهای مدیریت منابع انسانی سبز ،عوامل زمینهساز و پیامدهای آن استخراج
گردید (جدول .)7
در ادامه و در مرحله نهایی ،برای ارزیابی شاخصهای شناسایی شده ،از روش دلفی فازی استفاده
شد .نمونه مورد بررسی مشتمل بر  92نفر از خبرگان حرفهای بود که از نظرات آنها برای اعتبارسنجی
شاخصهای پژوهش بهره گرفته شد .معیار انتخاب خبرگان حرفهای ،دارا بودن مدرک تحصیلی فوق

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2

11

لیسانس مدیریت و باالتر ،سابقه کاری بیش از  02سال و برخورداری از حداقل  72سال سابقه خدمت
در پستهای مدیریتی در سازمانهای دولتی کشور و آشنایی با مقوله مدیریت سبز میباشد که از
نظرات آنها برای تکنیک دلفی و اعتبارسنجی شاخصهای پژوهش بهره گرفته شد.
 .1یافتهها
 .1-1یافتههای حاصل از روش فراترکیب

جدول شماره ( )7یافتههای حاصل از روش فراترکیب را نشان میدهد .همانطور که در گزینههای
استخراج شده از منابع متخب مشاهده میشود ،هر یک از منابع و شاخصهای مهم آن در جدول
شماره ( )7آمده است .بر اساس یافتهها ،مدیریت منابع انسانی سبز ،شامل چهار ُبعد از قبیل رهبری،
تکنولوژی ،بودجه و فرهنگ است .عامل رهبری از دو مولفه شامل رهبری مبادلهای و رهبری تحولگرا
تشکیل شده است .عامل تکنولوژی از دو مولفه شامل اتوماسیون اداری و فناوری مدیریت پایدار
منابع تشکیل شده است .همچنین ،عامل بودجه با دو مولفه شامل تأمین بودجۀ الزم برای
حمایتهای زیست محیطی از کارکنان و تأمین بودجه برای پیشبرد امور زیست محیطی معرفی
گردید .عامل فرهنگ نیز با دو مولفه شامل فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشارکتی شناسایی شد.
جدول شماره  -1شاخصهای استخراج شده از نظر پژوهشگران مختلف

4
3
6
5

6
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4

بکارگیری متخصصان محیط زیست در تیم مصاحبه؛ استفاده از روشهای الکترونیکی
فرخی و همکاران
کارمندیابی؛ برگزاری آزمونهای تخصصی در زمینه محیط زیست؛ تعریف وظایف زیست
()4396
محیطی در شرح شغل.
تضمین همکاری مدیران در حل مسائل سبز؛ ملزم کردن مدیران به ایجاد انگیزه در کارکنان
فیاضی و افشار
برای بروز رفتارهای سبز.
()4396
بورقانی فراهانی و تشویق مدیران به انجام فعالیتهای سبز؛ تدوین سیاستهای بهبود تصویر شرکت؛ اتخاذ
همکاران ( )4396سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها.
توکلی و همکاران
ایجاد محیط مناسب برای توسعه کارکنان؛ هدفگذاری تیمی و سازمانی.
()4398
اندازهگیری میزان مشارکت افراد در موفقیت تیم؛ مشاهده دقیق دادههای مربوط به ارزیابی
حمیدی و
همکاران ( )4377انجام شده توسط سرپرستان و مدیران؛ ارائه بازخوردهای متوالی به پرسنل.
گنجاندن سواالت زیست محیطی در فرآیند مصاحبه و انتخاب داوطلبان؛ انتخاب افراد آگاه و
دارای دانش نسبت به مسائل زیست محیطی؛ انتخاب متقاضیانی که در زندگی شخصی
شاکریان ()4398
فعالیتها و دغدغههای زیست محیطی داشتهاند؛ بیان استراتژیها و سیاستهای زیست
محیطی سازمان در خطمشیءها و سیاستهای استخدامی.
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ردیف

منبع

شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...
ردیف

منبع

شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

پاداش مالی برای عملکرد زیست محیطی کارکنان؛ پاداش غیر مالی برای عملکرد زیست
شمس و همکاران
محیطی کارکنان؛ معرفی پاداش برای ابتکار /عملکرد زیست محیطی نوآورانه؛ مرتبط کردن
()4395
کارکنان با موفقیتهای محیط زیست.
بیان سیاستهای زیست محیطی در اعالن شغل؛ انتخاب داوطلبانی که رفتارهای سبز و
محمدزاده
اطالعات بیشتری درباره مفهوم سبز دارند؛ انتقال دانش و مهارت سبز به کارکنان؛ ارزیابی
خلیلآبادی و
رمضانی ( )4396عملکرد کارکنان طبق معیارهای سبز.
شرح شغل سبز ،جذب متقاضیان کار سبز ،استخدام کارمندانی که آگاهی سبز دارند ،تبدیل شدن
به یک کارفرمای سبز ،تعریف شاخصهای عملکرد سبز ،ارزیابی نقش مدیران در دستیابی به
عباسی و همکاران نتایج سبز ،تحلیل نیازهای آموزشی مدیریت محیط زیست ،آموزش کارکنان ،چرخش شغلی
برای پرورش مدیران سبز ،ایجاد و توسعه مهارتهای فردی سبز ،پاداش به کسب مهارتهای
()4395
سبز ،پاداشهای پولی و غیر پولی ،استفاده از معافیتهای مالیاتی سبز ،پاداش به مدیران برای
ایجاد انگیزه در کارکنان.

8

7

9

 43دیانا ()4346

4

جستجوی رزومهها بر اساس فعالیتهای محیط زیستی.

انتخاب و بکارگیری کاندیداهای دارای صالحیت مشارکت در طرحهای زیست محیطی؛
آرولراجاح و
آموزش کارمندان به منظور کسب دانش ،مهارت و نگرش الزم برای مدیریت زیست محیطی
44
همکاران)4345( 4
خوب؛ ایجاد سیستم اطالعات مدیریت زیست محیطی و ممیزیهای محیطی.
شناسایی افرادی که نگرش سبز دارند؛ انتخاب کاندیداها بر اساس فعالیتهای دوستدار محیط
دیچلرت و وانز
44
زیست.
()4344
استفاده از چرخش کاری به منظور آموزش سبز مدیران ،بکارگیری منابع انسانی عالقهمند به
رنوویک و
43
همکاران ( )4343محیط زیست.
افزایش دانش بوم شناختی کارکنان؛ افزایش آگاهی کارکنان در زمینه حفاظت از محیط زیست؛
بومبایک و
کاهش ضایعات و استفاده از انرژی تجدیدپذیر؛ ارائه دیپلم شایستگی به اعضای فعال در
 46مارکیتایک-
کالسک ( )4347پروژههای زیست محیطی؛ ایجاد محیط کار مشارکتی برای ارائه ایدههای زیست محیطی.
افزایش مهارتهای کارکنان در اجرای شیوههای کاری سبز؛ افزایش صالحیت کارکنان برای
 45زوگاه ()4344
شناسایی مسائل زیست محیطی و اقدام برای به حداقل رساندن مشکالت.
تغییر رفتار کارکنان به منظور حمایت از محیط زیست؛ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان؛
 46چادهری ( )4349پرداخت مزایای اضافی برای ترویج اقدامات زیست محیطی در سازمان؛ تسهیم سود سازمان
میان کارکنان.
تانگ و همکاران ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخصهای عملکرد سبز؛ تنظیم اهداف سبز؛ تنظیم
48
مسئولیتهای سبز مدیران؛ تاکید بر دستیابی به پیامدهای سبز.
()4348
جذب کارکنان با اخالق و حرفهای؛ توسعه مهارتهای مدیران برای بروز نوآوری سبز؛
اوبید و آلیس
47
اندازهگیری میزان موفقیت کارکنان در دستیابی به اهداف زیست محیطی.
()4345
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1. Diana
2. Alroraje
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ردیف

شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

منبع

دیپکا و کارپاگام
49
()4346

پرداخت جوایز و پاداشهای نقدی برای موفقیت زیست محیطی کارکنان در سازمان،
برانگیختن کارکنان برای انجام اقدامات زیست محیطی ،افزایش مشارکت کارکنان در اقدامات
سبز ،شناسایی داوطلبان عالقهمند به محیط زیست ،توسعه مهارتهای زیست محیطی
پرسنل.

چریان و جاکوب
43
()4344

تعیین استانداردهای زیست محیطی برای استخدام ،برنامهریزی برای آموزشهای تخصصی
زیست محیطی ،سنجش میزان مشارکت کارکنان در کارهای زیست محیطی ،پاداشهای مالی
و غیرمالی برای اثرگذاری بر اقدامات زیست محیطی.

جبار و عابد
44
()4345

4

جذب داوطلبان آگاه از محیط زیست بدون استفاده از کاغذ ،توسعه مهارتهای سبز منابع
انسانی ،ارزیابی عملکرد سبز کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان.

بنگوال و تیواری
43
()4345

4

جذب کارکنان مستعد در زمینه محیط زیست ،ارزیابی رفتار پرسنل در رسیدن به اهداف سبز
سازمان ،توسعه مهارت های مدیران و کارکنان در زمینه حفاظت از محیط زیست ،پاداشهای
سبز شامل پاداشهای نقدی (بن ،پول نقد ،جوایز) ،پاداشهای غیرنقدی (هدایا ،مرخصی،
تفویض اختیار) ،پاداش های مبتنی بر به رسمیت شناختن پرسنل (شام رسمی ،قدردانی ،ترفیع،
نقشهای فراشغلی) ،مشارکت در ابتکارات سبز (حمایت از کارکنان).

رنوویک و
46
همکاران ()4337

استخ دام داوطلبان سبر ،شرح شغل سبز ،کارفرمای سبز ،ارزیابی نقش مدیران در دستیابی به
پیامدهای سبز ،تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد سبز ،تحلیل نیازهای سبز ،توسعه
مهارتهای کارکنان ،استفاده از تیم آموزشی سبز ،آموزش ایمنی ،پاداشهای نقدی و
غیرنقدی ،بازرخورد ،معافیت مالیاتی.

5

بکارگیری روشهای مدرن استخدامی مانند وبسایت شرکت و بررسی آنالین رزومهها،
بازخورد عملکرد سبز ،استفاده از تیم آموزشی سبز ،تسهیم منافع سازمان.

6

استخدام داوطلبان سبز ،آموزش در مورد حفاظت از محیط زیست و کاهش ضایعات ،بررسی
موفقیت شرکت در مدیریت محیط زیست.

آگراما و شارما
48
()4345
بوتو و آرانزب
47
()4346

1. Gabar & abed
2. Bagal & tivari
3. Renwic
4. Ahmad
5. Agrama & sharma
6. Booto & oranzeb
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مصاحبه استخدامی با کاغذی کمتر ،توصیف شغل سبز ،بازخورد سبز ،آموزش استفاده از
محصوالت سبز به کارکنان ،آمورش کارکنان در مورد بهترین شیوههای کاری سبز.
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جذب نیروی انسانی مستعد وآگاه در زمینه محیط زیست ،آموزش کارمندان برای درک
رنوویک و
تهدیداتی که مشکالت زیست محیطی ممکن است برای شرکتها ایجاد نمایند ،پاداش در
46
همکاران)4344( 3
ازای کاهش ضایعات ،فراهم نمودن فرصت مشارکت کارکنان در امور محیط زیست.

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...
ردیف

منبع

11
شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

چن و همکاران
34
()4346

4

الهامبخشی پیروان با برنامههای زیست محیطی ،تدوین چشمانداز محیط زیستی روشن برای
زیردستان ،دعوت پیروان به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف زیست محیطی،
تشویق پیروان به تال ش برای تحقق اهداف زیست محیطی ،ایجاد انگیزه در پیروان در راستای
تفکر درباره ایدههای سبز.

ونگ و همکاران 4تشویق زیردستان به مشارکت در رفتارهای طرفدار محیط زیست ،جلب توجه زیردستان به
34
مسائل محیطی ،بواسطه ارتباط خوب ،شناسایی اطالعات سبز
()4343
ارزش گذاشتن برای همکاری ،تفویض مسئولیت به زیردستان ،ارتباط دو طرفه ،جهتگیری به
فرناندز و
33
همکاران )4333( 3سمت تغییر ،کاریزما ،ایجاد اعتماد و توجه شخصی.
تشویق پیروان برای دستیابی به اهداف محیطی ،الهامبخش بودن پیروان برای انجام عملکرد
چن و همکاران
36
محیطی فراتر از سطح مورد انتظار ،اثرگذاری بر خالقیت سبز کارکنان.
()4346
رانی و میشرا
38
()4346

37
64
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6

استفاده از فناوریهای جدید برای بهبود آسیبهای زیست محیطی ،ایجاد فناوری سازگار با
محیط زیست ،خلق تکنولوژی برای جستجوی انرژی جایگزین برای کاهش استفاده از منابع
طبیعی محدود ،تحقیق و توسعه در مورد تکنولوژی جدید کاربردی در زمینه محیط زیست.

استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مبتنی بر وب و بکارگیری نرمافزارها برای استخدام
دیانا)4346( 5
الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی و سیستم پاداش الکترونیکی و ارزیابی عملکرد الکترونیکی.
شورای ایالتی علم تعیین بودجه برای ابتکارات در مورد پایداری زیست محیطی و کاهش هزینههای ناپایدار،
و فناوری پنجاب تعیین بودجه برای تشویق ذهنی افراد پیشکنش در زمینه حفاظت از محیط زیست،
بودجهبندی برای پیادهسازی برنامههای زیست محیطی.
()4346
مصری و جارون 6بودجههای تیمی برای پوشش اثرات زیست محیطی ،تعیین بودجه برای پاداشهای زیست
محیطی ،تخصیص بودجه برای افزایش آگاهی محیط زیستی.
()4348
شکل دادن به ارزش های سبز سازمان و عقاید و رفتارهای سبز کارمندان از طریق فرآیند
امینی و همکاران
آموزش ،تشویق کارکنان به مشارکت در حفظ ارزشهای زیست محیطی از طریق سیستم
()4347
پاداش.
ترویج مشارکت کارکنان در تدوین ارزشهای زیست محیطی در سازمان ،مشارکت کارکنان در
لیبوویتز)4343( 8
اصالح فرهنگ زیست محیطی سازمان.

 69سادین)4344( 7

رفتار مسئوالنه کارکنان در زمینه حفاظت از محیط ،دستیابی به اهداف زیست محیطی شرکت.

1. Chen
2. Veng
3. Fernandez
4. Rani & mishra
5. Daiana
6. Masry & jaron
7. Liwobitz
8. Saden
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12
ردیف

منبع

 53راواشده)4345( 4

شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

ترغیب کارکنان به حمایت از محیط زیست ،انجام عملیاتی نظیر حفظ انرژی ،بازیافت و
استفاده از وسایل نقلیه عمومی

تغییر نگرش کارکنان در زمینه حفاظت از محیط زیست ،کاربردی شدن ارزشهای زیست
دیویس و
54
4
همکاران ( )4343محیطی ،ابتکارات حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی.
تشویق کارکنان به حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به کیفیت و کمیّت آب ،هوای
سالم ،ارتقای کیفیت زمین و کمیت و حفظ منابع معدنی و انرژی و ممانعت از اتالف آن؛ ثبات
الباشگنی و
شغلی کارکنان ،توسعه ظرفیت (مثل تحقیق و توسعه ،توسعه شغلی) و سرمایه بهرهور (مسکن،
54
همکاران)4335( 3
زیرساخت خدماتی و خدمات عمومی) و سرمایه اجتماعی (انگیزههای احساسی ،امنیت،
ویژگیهای فرهنگی ،رفاه اقتصادی ،آسیبشناسی اجتماعی).
افزایش دانش ،مهارتها و تواناییهای کارکنان ،ارتقای انگیزش کارکنان برای حمایت از
جیانگ و
محیط زیست ،گردش شغلی داوطلبانه ،بهرهوری و کیفیت محصول و رشد فروش و نرخ
56
6
همکاران ()4344
برگشت سرمایه.

 58دووی)4347( 8

ارتقای عملکرد کارکنان ،بهبود رفتار و شایستگیهای کارکنان ،کمک به کارکنان برای درک
اطالعات زیست محیطی ،پیگیری ارزشها و شیوههای سبز در سازمان ،افزایش سطح
مشارکت کارکنان در فعالیت سبز.

ارتقای مهارتهای کارکنان (شایستگیهای کارکنان همچون تمایل به کار تیمی و همکاری
بیگمی و همکاران
با مدیر و یکدیگر) ،اصالح نگرشهای کارکنان (انگیزش ،تعهد و رضایتمندی) و بهبود رفتار
57
()4398
کارکنان (باقی ماندن و حضور در محل کار)
7
کولبرت و کروکز
بهبود شرایط زندگی مردم و ایجاد امنیت در جامعه.
59
()4338

1. Ravashade
2. Deywis
3. Labashgani
4. Jiang
5. Jeffry
6. Chandorjeit
7. Doowy
8. Koolbert
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چاندارجیت
56
()4348

6

تاثیر رفتار نظارتکنندگان بر مشارکت کارکنان در امور محیطی ،ارائه راهحلهای احتمالی برای
حل مشکالت محیطی.
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 55جفری)4344( 5

بهبود روحیه کارکنان ،تصویر عمومی قویتر برای سازمان ،وفاداری کارکنان ،افزایش شناسایی
و شهرت نام تجاری ،افزایش کسب مزیت رقابتی ،افزایش بهرهوری نیروی کار و افزایش
ابقای کارکنان و حفظ آنان.

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...
ردیف

منبع

14
شاخصهای استخراج شده از منابع متخب

4

شارما و گوپتا
()4346
4
وو و همکاران
()4345
استفانو و
فیرونتینو)4346( 3
اولریچ و
6
بروکبانک ()4339
متیو و همکاران
()4344
5
مونیال و مایل
()4335

63
64
63
66
65
66

 68ونجر)4343( 6

تعادل بین کار و زندگی کارکنان.
بهبود کیفیت زندگی کارکنان ،حمایت از کارکنان ،جبران خدمات عادالنه ،رضایت مشتری،
تجارت منصفانه با تأمینکنندگان و فعالیتهای بشردوستانه.
ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بین آحاد جامعه و کسب پذیرش و مشروعیت اجتماعی.
ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان سازمان.
بهبود عملکرد مالی سازمان به دلیل شهرت ناشی از مشارکت در مسائل زیست محیطی و
افزایش بهرهوری سازمان.
توسعه اقتصادی و جستجوی منابع جدید دارای مزیت رقابتی.
رفاه اقتصادی مانند سودآوری و بازگشت سرمایه.

سزیرمای و
67
ورسپاجنا)4343( 8
حلوی و زاراکت
کاهش هزینههای تولید ،افزایش کارایی اقتصادی ،پیشرفت اقتصادی سازمان.
69
()4347
بنی مهد و
سرمایهگذاری در فعالیتهای زیست محیطی ،عملکرد مطلوب مالی.
83
همکاران ()4377
رشد اقتصادی سازمان و رشد اقتصاد ملی.

در این بخش از پژوهش ،به منظور تحلیل دادهها و همچنین ارائه یافتههای نهایی فراترکیب ،از
روش تحلیل تم استفاده شد.
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 .2-1تحلیل و ترکیب یافتههای مطالعات کیفی

تحلیل تم ،روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان زمینههای موجود درون دادهها میباشد که دادهها
را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف و حتی میتواند از این فراتر رود و جنبههای مختلف
موضوع پژوهش را نیز تفسیر نماید.
1. Sharma & goopta
2. Woo
3. Stefano
4. Owilrich
5. Monila & mill
6. Venger
7. Sezirmy
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فرآیند تحلیل تم در این پژوهش شامل شش مرحله زیر بود که انجام شد.
 .7-0آشنایی با دادهها :برای آشنایی با عمق و گستره محتوایی دادههای حاصل ،چندین مرتبه
مرور و بازخوانی شد.
 .0-0ایجاد کدهای مفهومی اولیه :این کدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس مفاهیم
و عبارتهای کلیدی متون شناسایی شدند .کدگذاری به روش دستی با نوشتن یادداشت بر روی
متنی که تحلیل گردید ،انجام شد.
 .9-0جستجوی ِتمها :در این مرحله ،تحلیل کدها آغاز گردید .در این مرحله کدهای تکراری
کنار گذاشته شدند و کدهای مرتبط با یکدیگر ،در یک خوشه قرار گرفتند.
 .0-0بازبینی ِتمها :در این گام ،محقق مجموعهای از ِتمها را ایجاد و آنها را مورد بازبینی قرار

داد .این مرحله شامل بازبینی و تصفیه ِتمها است .مرحله اول شامل بازبینی در سطح خالصههای

کدگذاری شده بوده و در مرحله دوم ،اعتبار ِتمها در رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته شد.

 .0-0تعریف و نامگذاری ِتمها :در این مرحلهِ ،تمهایی که برای تحلیل ارائه شده ،تعریف و

مورد بازبینی مجدد قرار گرفت ،سپس دادهها داخل آنها تحلیل شد .به وسیله تعریف و بازبینی
کردن ،ماهیت آن چیزی که یک ِتم در مورد آن بحث میکند ،مشخص شده و تعیین میگردد که هر
ِتم کدام جنبه از دادهها را در خود دارد.

نهایی فراترکیب است .نتایج این بخش در جدول شماره ( )0آمده است.
جدول شماره  -2نتایج تحلیل تم
محور

مضمونهای

مطالعه

اصلی

مضمونهای فرعی

مفاهیم (تمهای پایه)

فرایندهای مدیریت منابع انسانی سبز

 .4بکارگیری متخصصان محیط زیست در تیم مصاحبه و گنجاندن سواالت
استفاده از زیست محیطی در فرآیند مصاحبه و انتخاب داوطلبان؛  .4استفاده از روشهای
روشهای الکترونیکی کارمندیابی ،برگزاری آزمونهای تخصصی در زمینه محیط زیست؛
استخدام
استخدامی  .3محدود ساختن استفاده از کاغذ در فرایند استخدام؛  .6تعریف وظایف زیست
سبز
سازگار با محیط محیطی در شرح شغل و بیان سیاستهای زیست محیطی در اعالن شغل؛
زیست
 .5بیان استراتژیها و سیاستهای زیست محیطی سازمان در سیاستهای
استخدامی؛  .43تبدیل شدن به کارفرمای سبز.

/http://stim.qom.ac.ir

که بعد از تهیه مطالب ،تحلیل پایانی و نگارش گزارش انجام میشود .نتایج این مرحله نتیجه
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 .1-0تهیه گزارش :این مرحله شامل بررسی ،مقایسه و دریافت مشارکت از خبرگان میباشد

طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در...
محور

مضمونهای

مطالعه

اصلی

مضمونهای فرعی

12
مفاهیم (تمهای پایه)

 .8انتخاب افراد آگاه نسبت به مسائل زیست محیطی؛ انتخاب متقاضیانی که در
زندگی شخصی فعالیتها و دغدغههای زیست محیطی داشتهاند و رفتارهای سبز
دارند؛ انتخاب داوطلبانی که اطالعات بیشتری درباره مفهوم سبز دارند؛ جذب
متقاضیان کار سبز ،استخدام کارمندانی که آگاهی سبز داشتهاند ،انتخاب کاندیدای
سنجش نگرش دارای صالحیت مشارکت در طرحهای زیست محیطی ،شناسایی افرادی که نگرش
سبز کارکنان سبز دارند؛ انتخاب کاندیداها بر اساس فعالیتهای دوستدار محیط زیست؛ شناسایی
و جذب کاندیداهایی که نگرش سبز دارند ،جذب کارکنان با اخالق؛  .7جستجوی
رزومهها بر اساس فعالیتهای محیط زیستی ،شناسایی متخصصان زیست محیطی
مستعد؛  .9بکارگیری نیروی کار مسئول در برابر محیط زیست و بهرهگیری از منابع
انسانی عالقهمند به محیط زیست.

آموزش سبز
مدیران

آموزش
سبز
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آموزش سبز
کارکنان

ارزیابی

 . 44تضمین همکاری مدیران در حل مسائل سبز و تشویق مدیران به انجام
فعالیتهای سبز؛  .43الزام مدیران به ایجاد انگیزه در کارکنان برای بروز رفتار
سبز؛  .46استفاده از چرخش کاری سبز جهت آموزش سبز مدیران؛  .45توسعه
مهارتهای مدیران برای بروز نوآوری سبز.
 .46آشنایی کارکنان با تهدیداتی که مشکالت زیست محیطی ممکن است برای
سازمان ایجاد کند؛  .48آموزش در زمینه کاهش ضایعات و استفاده از انرژی
تجدیدپذیر و تغییر رفتار کارکنان برای حفاظت از محیط زیست؛  .47افزایش
مهارتهای کارکنان در اجرای شیوههای کاری سبز و برنامهریزی برای آموزشهای
زیست محیطی؛  .49افزایش صالحیت کارکنان برای شناسایی مسائل زیست محیطی
و آشنایی با روشهای رفع و به حداقل رساندن مشکالت؛  .43آموزش استفاده از
محصوالت سبز به کارکنان .44 .ایجاد محیط مناسب برای توسعه کارکنان ،افزایش
دانش بومشناختی کارکنان و انتقال دانش و مهارت سبز به کارکنان ،آموزش کارکنان
برای کسب دانش ،مهارت و نگرش الزم برای مدیریت زیست محیطی خوب.

 .44هدفگذاری تیمی و سازمانی؛  .44تنظیم اهداف سبز و تدوین سیاستهای
تنظیم
استانداردهای بهبود تصویر شرکت؛  .49اتخاذ سیاستهای کاهش انتشار آالیندهها؛  .45تاکید
عملکرد سبز بر دستیابی به پیامدهای سبز؛  .46تنظیم مسئولیتهای سبز مدیران.

 .43ارزیابی عملکرد کارکنان طبق معیارهای سبز؛  .46اندازهگیری میزان مشارکت
عملکرد
ارزیابی پیشرفت مدیران و کارکنان در دستیابی به اهداف زیست محیطی سازمان؛  .47مشاهده
سبز
کارکنان مطابق دقیق دادههای مربوط به ارزیابی انجام شده توسط سرپرستان و مدیران؛
استانداردها  .48ارزیابی نقش مدیران در دستیابی به نتایج و پیامدهای سبز؛  .33ارائه
بازخوردهای متوالی به پرسنل.

جبران
خدمات
سبز

 .34افزایش حقوق و دستمزد؛  .34تسهیم سود سازمان با کارکنان؛
 .33استفاده از معافیتهای مالیاتی سبز؛  .36پرداخت جوایز و پاداشهای
جبران خدمات
نقدی برای کسب موفقیتهای محیطی کارکنان در سازمان و پرداخت مزایای
مستقیم
اضافی برای ترویج اقدامات زیست محیطی و پاداش در ازای کاهش ضایعات؛
 .35در نظر گرفتن پاداش در ازای کسب مهارتهای سبز.
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مطالعه

اصلی

عوامل زمینهساز منابع انسانی سبز

 .36ارائه دیپلم شایستگی برای اعضای فعال در پروژههای زیست محیطی؛
 .38ایجاد محیط کار مشارکتی برای ارائه ایدههای زیست محیطی؛
جبران خدمات  .37پاداشهای مبتنی بر به رسمیت شناختن پرسنل مانند تقدیر از کارکنان
غیر مستقیم برای کسب موفقیتهای زیست محیطی ،ترفیع ،نقشهای فراشغلی؛
 .39توجه به سالمتی و ظرفیت سبز کارکنان و مشارکت در ابتکارات سبز
(حمایت از کارکنان)؛  .63تأمین نیازهای سبز پرسنل.
 . 64تعیین اهداف محیطی ،تعیین مسئولیت برای اهداف و وظایف محیطی،
ارزیابی انجام کار؛  .64مدیریت بر مبنای استثناء (فعال و منفعل)؛  .63نظارت
رهبری
بر مشکالت و اعمال پاداشها و مجازاتها ،اطمینان از تأمین اهداف محیطی
مبادلهای
توسط کارکنان.
 . 66دعوت پیروان به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف زیست
محیطی؛  .65کاریزما ،ایجاد اعتماد و توجه شخصی؛  .66ارتباط دو طرفه با
رهبری
زیردستان و شناسایی اطالعات سبز و جلب توجه زیردستان به مسائل محیطی
بواسطه برقراری ارتباط خوب با آنها؛  .68تفویض مسئولیت به زیردستان؛
رهبری
تحولگرا  .67اثرگذاری بر خالقیت سبز کارکنان و ایجاد انگیزه در پیروان در راستای
تفکر درباره ایدههای سبز؛  .69الهامبخش بودن برای پیروان در خصوص
انجام عملکرد محیطی فراتر از سطح مورد انتظار؛  .53تشویق پیروان به
تالش برای تحقق اهداف زیست محیطی و جهتگیری به سمت تغییر.
 .54بکارگیری رایانه ،وبسایت شرکت ،پرتال شغلی ،مصاحبه تلفنی،
روشهای ویدیو کنفرانس ،مکاتبات تلفنی و ایمیلی؛  .54بارگزاری مقاالت و
اتوماسیون
ایجاد وبالگها برای بهبود تصویر برند کارفرمای سبز؛  .56استفاده از
اداری
ابزارهای مبتنی بر وب و بکارگیری نرمافزارها برای فعالیتهای مدیریت منابع
انسانی؛  .58بهرهگیری ازاسناد الکترونیکی به جای اسناد چاپی.
تکنولوژی
 . 55بکارگیری تکنولوژی مورد نیاز برای کاهش مقدار کربن ،کاهش استفاده
از کاغذ؛  .56خلق و استفاده از تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست؛
فناوری مدیریت  . 57خلق و کاربرد تکنولوژی برای جستجوی انرژی جایگزین برای کاهش
پایدار منابع استفاده از منابع طبیعی محدود ،کاهش مصرف بنزین و دفع مواد ناخواسته و
زباله؛ استفاده از فناوریهای جدید برای بهبود آسیبهای محیطی؛  .59تحقیق و
توسعه در مورد تکنولوژی جدید کاربردی در زمینه محیط زیست.

بودجه

 .64اختصاص بودجه جهت حمایت از سالمت کارکنان؛  .63تعیین بودجه برای
تأمین بودجة
تشویق ذهنی افراد پیشکنش در زمینه حفاظت از محیط زیست؛  .65تخصیص
الزم برای
بودجه قابل توجه برای اجرای موفقیتآمیز فرایندهای مدیریت منابع انسانی سبز
حمایتهای
در سازمان ،مانند تعیین بودجه برای پاداشهای زیست محیطی و تخصیص بودجه
زیست محیطی
برای افزایش آگاهی محیط زیستی؛  .68اختصاص بودجه برای انجام تغییرات و
از کارکنان
اصالحات فرایندی در اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز.
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مضمونهای فرعی

مفاهیم (تمهای پایه)

تأمین بودجة
برای پیشبرد
امور زیست
محیطی

 .66بودجهبندی برای پیادهسازی برنامههای زیست محیطی مانند تخصیص بودجه
برای خرید تکنولوژی جهت کاهش نیاز به کاغذ در انجام امور سازمان؛  .64تعیین
بودجه برای ابتکارات در مورد پایداری زیست محیطی و کاهش هزینههای ناپایدار؛
 .63تنظیم بودجه برای حفاظت از محیط زیست (آب ،هوا ،زمین ،دفع ضایعات) و
کاهش ریسکهای محیطی؛  .66بودجههای تیمی برای پوشش اثرات زیست محیطی.

 .67ایجاد ارزشهای سبز سازمان و عقاید و رفتارهای سبز کارمندان از طریق
فرآیند آموزش؛  .83نهادینه ساختن ارزشها در راستای کاهش ضایعات،
فرهنگ
بازیافت و کاهش مصرف منابع (برق ،مواد اولیه و)...؛  .83آشنا کردن کارکنان
یادگیری
با رفتارهای استاندارد و مورد انتظار از افراد در زمینه محیط زیست؛  .86شکل
دادن به ادراک کارکنان درباره حفاظت از محیط زیست.
فرهنگ
 .69تشویق کارکنان به مشارکت در حفظ ارزشهای زیست محیطی از طریق
سیستم پاداش؛  .84ترویج مشارکت کارکنان در تدوین؛ ارزشهای زیست
فرهنگ
مشارکتی محیطی در سازمان؛  .84تشویق کارکنان به مشارکت در اصالح فرهنگ
زیست محیطی سازمان.
 .434ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان سازمان؛  .436پیشرفت اقتصادی
کارایی
سازمان و رفاه اقتصادی همچون سودآوری و بازگشت سرمایه؛  .436کاهش
اقتصادی
هزینههای تولید؛  .438رشد اقتصاد ملی.
پیامدهای
 . 433بهبود عملکرد مالی سازمان به دلیل شهرت ناشی از مشارکت در
اقتصادی
مسائل زیست محیطی؛  .435جستجوی منابع جدید دارای مزیت رقابتی؛
بازار و
سرمایهگذاری  .437سرمایهگذاری در فعالیتهای زیست محیطی؛  .439افزایش کارایی
اقتصادی و افزایش بهرهوری سازمان.
پیامدهای
اجتماعی

پیامدهای
سازمانی

افزایش رفاه
اجتماعی

 .93بهبود شرایط زندگی مردم؛  .96ایجاد امنیت در جامعه؛  .95تعادل بین کار و زندگی
کارکنان؛  .96برابری اجتماعی؛  .98بهداشت ،سالمتی و رفاه سازمان و کارکنان؛
 .99بهبود کیفیت زندگی کارکنان و حمایت از کارکنان ،جبران خدمات عادالنه.

نهادینه ساختن  . 97ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بین آحاد جامعه و کسب پذیرش و
ارزشهای اجتماعی مشروعیت اجتماعی؛  .433رضایت مشتری؛  .434فعالیتهای بشردوستانه.
 .73تصویر عمومی قویتر برای سازمان ،بهبود برند شرکت؛  .79بهبود روحیه
هویت سازمانی
کارکنان ،افزایش وفاداری کارکنان و ابقای کارکنان در سازمان.

شفافیت
سازمانی

 .76بهبود مسئولیت اجتماعی و تبدیل شدن به سازمان پیشرو؛  .78ارتقای دانش،
مهارت و تواناییهای کارکنان ،اصالح نگرشهای کارکنان (انگیزش ،تعهد و
رضایتمندی) و بهبود رفتار کارکنان برای حمایت از محیط زیست؛  .93کمک به
کارکنان برای درک اطالعات زیست محیطی ،پیگیری ارزشها و شیوههای سبز
در سازمان؛  .94تاثیر رفتار نظارتکنندگان بر مشارکت کارکنان در امور محیطی و
سطح باالتری از مشارکت کارکنان در فعالیت سبز؛  .94ارائه راهحلهای احتمالی
برای حل مشکالت محیطی.

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2
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محور

مضمونهای

مطالعه

اصلی

مفاهیم (تمهای پایه)

مضمونهای فرعی

 .75افزایش جذب مشتری و درآمد ،بهبود بهرهوری نیروی کار و سازمان و
بهرهوری
کسب مزیت رقابتی؛  .76کاهش جرائم مالی و کاهش هزینه؛  .77افزایش
سازمانی
کیفیت محصول و خدمات.
 .85رفتار مسئوالنه کارکنان در زمینه حفاظت از محیط؛  .88ترغیب کارکنان
محافظت از به حمایت از محیط زیست؛  .73ابتکارات حفاظت از محیط زیست و منابع
محیط زیست و طبیعی؛  .74تشویق کارکنان به حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به
پیامدهای منابع طبیعی کیفیت و کمّیت آب ،هوای سالم ،ارتقای کیفیت زمین و کمّیت و حفظ منابع
معدنی و انرژی و ممانعت از اتالف آن.
زیست
محیطی
دستیابی به اهداف زیست محیطی شرکت؛  .87انجام عملیاتی نظیر
مدیریت صحیح
حفظ انرژی ،بازیافت و استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛  .89تغییر نگرش
سرمایههای
کارکنان در زمینه حفاظت از محیط زیست؛  .74کاربردی شدن ارزشهای
طبیعی
زیست محیطی.

در این بخش از پژوهش ،روایی پژوهش کیفی ،از طریق روایی محتوا بدست آمد .بدین
صورت که استفاده از اجزاء و عوامل مدلهای ارائه شده پیشین ،خود به روایی مدل منجر میشود.
همچنین برای سنجش پایایی ،از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد .بدین صورت
که پژوهشگر از یك دانشآموخته دکتری مدیریت درخواست نمود تا به عنوان همکار پژوهشگر ،در
پژوهش مشارکت نماید .سپس پژوهشگر و همکار ،هر یک به صورت مستقل ،سه سند را

کدگذاریها به تأیید میرسد.

جدول شماره  -3سنجش پایایی دو کدگذار
تعداد کل کدهای

تعداد توافق

پایایی درون موضوعی

دو کدگذار

دو کدگذار

دو کدگذار

46

3/76
3/75

ردیف

شماره سند

4

43

37

4

49

54

44

3

33

36

46

3/74

446

54

3/76

مجموع
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 .3-1دلفی فازی

در این بخش از پژوهش ،یافتههای حاصل از اعتبارسنجی شاخصهای شناسایی شده از دلفی
فازی ،آمده است .ابتدا شاخص های شناسایی شده در قالب پرسشنامه برای خبرگان ارسال شد و از
آنها درخواست گردید که میزان موافقت خود را با هر یک از شاخصها در طیفی از بسیار کم تا
بسیار زیاد بیان کنند .سپس پاسخهای کالمی خبرگان به عدد فازی مثلثی و سپس با فرمول
مینکووسکی ، 1به اعداد قطعی تبدیل شد .نتایج میانگین فازی مثلثی و میانگین قطعی شده
پاسخها ،برای مرحله اول در جدول شماره ( )9آمده است .میانگین قطعی ،نشاندهنده میزان
موافقت خبرگان با شاخصهای مدل است.
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جدول شماره  -4میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول
میانگین

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

1

()3/585 ، 3/745 ، 3/978

3/64

3

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/596

4

میانگین

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

2

()3/537 ، 3/878 ، 3/945

3/564

6

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

5

()3/677 ، 3/937 ، 4

3/8

6

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

8

()3/685 ، 3/945 ، 4

3/696

7

()3/685 ، 3/845 ، 3/944

3/544

9

()3/677 ، 3/937 ، 4

3/833

43

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

44

()3/65 ، 3/8 ، 3/778

3/697

44

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

43

()3/644 ، 3/764 ، 3/964

3/638

46

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

45

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/56

46

()3/564 ، 3/744 ، 3/98

3/634

48

()3/637 ، 3/777 ، 4

3/666

47

()3/55 ، 3/7 ، 3/75

3/564

49

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

43

()3/6 ، 3/75 ، 3/964

3/647

44

()3/6 ، 3/764 ، 3/964

3/645

44

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

43

()3/845 ، 3/985 ، 4

3/834

46

()3/537 ، 3/764 ، 3/945

3/553

45

()3/564 ، 3/744 ، 3/945

3/59

46

()3/66 ، 3/944 ، 4

3/674

48

()3/664 ، 3/844 ، 3/764

3/5

47

()3/55 ، 3/7 ، 3/945

3/574

49

()3/644 ، 3/764 ، 4

3/668

33

()3/544 ، 3/864 ، 3/938

3/555

1. Minkowski
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گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

()3/585 ، 3/745 ، 4

3/649

34

()3/538 ، 3/878 ، 3/95

3/587

34

3/669

33

()3/55 ، 3/745 ، 3/938

3/587

36

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

35

()3/55 ، 3/7 ، 3/937

3/576

36

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

38

()3/637 ، 3/777 ، 4

3/666

37

()3/55 ، 3/7 ، 3/964

3/59

39

()3/564 ، 3/744 ، 3/938

3/596

63

()3/6 ، 3/75 ، 4

3/63

64

()3/585 ، 3/745 ، 3/964

3/64

64

()3/5 ، 3/85 ، 3/944

3/56

63

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

66

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

65

()3/378 ، 3/638 ، 3/75

3/66

66

()3/585 ، 3/837 ، 3/944

3/647

68

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

67

()3/677 ، 3/837 ، 3/95

3/564

69

()3/644 ، 3/664 ، 3/737

3/656

53

()3/385 ، 3/645 ، 3/75

3/634

54

()3/544 ، 3/864 ، 3/9

3/566

54

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

53

()3/5 ، 3/85 ، 3/944

3/56

56

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

55

()3/68 ، 3/94 ، 4

3/696

56

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

58

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

57

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

59

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

63

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

64

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

64

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

63

()3/5 ، 3/85 ، 3/944

3/56

66

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

65

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/596

66

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

68

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

67

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

69

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

83

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

84

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

84

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

83

()3/6 ، 3/75 ، 4

3/63

86

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

85

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/596

86

()3/68 ، 3/94 ، 4

3/696

88

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

87

()3/6 ، 3/745 ، 3/95

3/63

89

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

73

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

74

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

74

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

73

()65 ، 3/9 ، 4

3/685

76

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

75

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

76

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

78

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

77

()3/6 ، 3/745 ، 3/95

3/63
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میانگین

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

قطعی

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

79

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

93

3/56

94

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

94

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

93

()3/55 ، 3/7 ، 3/945

3/574

96

()3/685 ، 3/945 ، 4

3/696

95

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

96

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

98

()3/685 ، 3/845 ، 3/9

3/547

97

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

99

()3/645 ، 3/685 ، 3/9

3/674

433

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

434

()3/55 ، 3/75 ، 3/95

3/65

434

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/56

433

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

436

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

435

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

436

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

438

()3/6 ، 3/745 ، 3/95

3/63

437

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

439

()3/645 ، 3/785 ، 3/945

3/66

-

-

-

در مرحله دوم ،یافتههای حاصل از شاخصها ،در قالب پرسشنامه به همراه نظرات قبلی
خبرگان و میزان اختالفنظر آنها با سایر خبرگان ،به همراه میانگین فازی مثلثی و اعداد قطعی شده
حاصل از نظر خبرگان در مرحله دوم دلفی ،در جدول شماره ( )0آمده است.

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

4

()3/638 ، 3/778 ، 3/985

3/659

64

()3/544 ، 3/864 ، 3/938

3/556

4

()3/545 ، 3/885 ، 3/938

3/565

63

()3/666 ، 3/944 ، 4

3/676

3

()3/564 ، 3/744 ، 3/964

3/6

66

()3/67 ، 3/678 ، 3/944

3/536

6

()3/578 ، 3/738 ، 3/964

3/647

65

()3/644 ، 3/664 ، 3/764

3/664

5

()3/844 ، 3/964 ، 4

3/844

66

()3/6 ، 3/75 ، 3/964

3/647

6

()3/685 ، 3/945 ، 4

3/696

68

()3/845 ، 3/985 ، 4

3/834

8

()3/844 ، 3/964 ، 4

3/844

67

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

7

()3/5 ، 3/8 ، 3/938

3/568

69

()3/65 ، 3/8 ، 3/9

3/5

9

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

53

()3/685 ، 3/845 ، 3/944

3/544

43

()3/845 ، 3/985 ، 4

3/834

54

()3/564 ، 3/744 ، 3/964

3/6

44

()3/678 ، 3/838 ، 3/938

3/538

54

()3/85 ، 4 ، 4

3/85
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جدول شماره  -5نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی از خبرگان

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

44

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

53

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

43

()3/678 ، 3/938 ، 3/978

3/8

56

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

46

()3/978 ، 3/938 ، 3/978

3/69

55

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

45

()3/6 ، 3/745 ، 3/95

3/63

56

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

46

()3/585 ، 3/745 ، 3/964

3/639

58

()65 ، 3/9 ، 4

3/685

48

()3/8 ، 3/95 ، 3/978

3/839

57

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

47

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

59

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

49

()3/645 ، 3/785 ، 4

3/656

63

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

43

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

64

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

44

()3/6 ، 3/75 ، 3/978

3/636

64

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

44

()3/685 ، 3/945 ، 4

3/696

63

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/596

43

()3/838 ، 3/978 ، 4

3/86

66

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

46

()3/545 ، 3/885 ، 3/938

3/566

65

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

45

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

66

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

46

()3/678 ، 3/938 ، 4

3/833

68

()3/55 ، 3/75 ، 3/95

3/65

48

()3/544 ، 3/864 ، 3/945

3/553

67

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

47

()3/538 ، 3/878 ، 3/95

3/588

69

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

49

()3/6 ، 3/75 ، 3/985

3/634

83

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

33

()3/564 ، 3/744 ، 3/964

3/599

84

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

34

()3/578 ، 3/738 ، 3/964

3/647

84

()3/55 ، 3/7 ، 4

3/6

34

()3/638 ، 3/778 ، 4

3/665

83

()65 ، 3/9 ، 4

3/685

33

()3/564 ، 3/864 ، 3/95

3/639

86

()3/55 ، 3/75 ، 3/95

3/65

36

()3/678 ، 3/938 ، 4

3/834

85

()3/585 ، 3/745 ، 4

3/649

35

()3/638 ، 3/778 ، 4

3/665

86

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

36

()3/585 ، 3/745 ، 3/978

3/645

88

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

38

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

87

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

37

()3/55 ، 3/7 ، 3/978

3/598

89

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

39

()3/564 ، 3/744 ، 3/964

3/6

73

()3/68 ، 3/94 ، 4

3/696

63

()3/644 ، 3/764 ، 4

3/668

74

()3/585 ، 3/745 ، 4

3/649
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گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

گویه

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β

میانگین قطعی

64

()3/645 ، 3/785 ، 3/978

3/653

74

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

73

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

98

()3/5 ، 3/85 ، 3/944

3/56

76

()3/84 ، 3/98 ، 4

3/834

97

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

75

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

99

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

76

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

433

()3/55 ، 3/75 ، 3/95

3/65

78

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

434

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

77

()3/55 ، 3/75 ، 3/95

3/65

434

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

79

()3/585 ، 3/745 ، 4

3/649

433

()3/65 ، 3/9 ، 4

3/685

93

()3/5 ، 3/85 ، 3/945

3/566

436

()3/545 ، 3/885 ، 3/937

3/565

94

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

435

()3/685 ، 3/945 ، 4

3/696

94

()3/55 ، 3/7 ، 3/985

3/593

436

()3/6 ، 3/75 ، 4

3/63

93

()3/65 ، 3/9 ، 3/985

3/669

438

()3/8 ، 3/95 ، 4

3/844

96

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

437

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

95

()3/85 ، 4 ، 4

3/85

439

()3/6 ، 3/75 ، 3/95

3/8

96

()3/55 ، 3/7 ، 3/945

3/574

-

-

-

با توجه به اینکه میزان اختالفنظر خبرگان از حد آستانۀ خیلی کم ( )2/7کمتر است ،میتوان گفت
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

در این مرحله ،اختالفنظر خبرگان در مرحله اول و دوم برای شاخصهای مدل محاسبه شد.
که خبرگان در زمینه شاخصهای مدل پژوهش ،به اجماع رسیدهاند .بنابراین ،روش دلفی پس از
انجام دو مرحله نظرسنجی ،متوقف شد.
سپس ،یک مقدار آستانه ( ،)αبرای غربال شاخصهای نامناسب انتخاب گردید .از آنجایی که
مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیمگیرنده معین میشود ،در این تحقیق ،حد پایین آستانه
متوسط یعنی مقدار ( )2/00به عنوان مقدار آستانه در نظر گرفته شد.
چنانچه میانگین قطعی برای هر یک از شاخصها ،کمتر از مقدار  2/00باشد ،میبایست آن
شاخص از مدل حذف شود .از آنجایی که در مرحله دوم دلفی ،میانگین قطعی برای همه
شاخصهای مدل این پژوهش ،بیشتر از  2/00میباشد ،تمامی شاخصهای مدل ،مورد تائید
قرار گرفتند .اختالفنظر خبرگان در مرحله اول و دوم دلفی ،در جدول شماره  0نشان داده شده
است.

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2
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جدول شماره  -6میزان اختالفنظر خبرگان در مرحله اول و دوم دلفی

4

3/333

پذیرش

48

3/363

پذیرش

34

3/366

پذیرش

3

3/336

پذیرش

47

3/369

پذیرش

33

3/334

پذیرش

6

3/353

پذیرش

49

3/345

پذیرش

36

3/333

پذیرش

5

3/344

پذیرش

43

3/364

پذیرش

35

3/374

پذیرش

6

3/349

پذیرش

44

3/339

پذیرش

36

3/344

پذیرش

8

3/348

پذیرش

44

3/337

پذیرش

38

3/339

پذیرش

7

3/345

پذیرش

43

3/339

پذیرش

37

3/338

پذیرش

9

3/339

پذیرش

46

3/343

پذیرش

39

3/336

پذیرش

43

3/349

پذیرش

45

3/364

پذیرش

63

3/348

پذیرش

44

3/339

پذیرش

46

3/344

پذیرش

64

3/363

پذیرش

44

3/338

پذیرش

48

3/353

پذیرش

64

3/346

پذیرش

43

3/363

پذیرش

47

3/336

پذیرش

63

3/347

پذیرش

46

3/39

پذیرش

49

3/346

پذیرش

66

3/347

پذیرش

45

3/39

پذیرش

33

3/366

پذیرش

65

3/344

پذیرش

66

3/34

پذیرش

67

3

پذیرش

93

3/346

پذیرش

68

3/385

پذیرش

69

3/337

پذیرش

94

3

پذیرش

67

3/333

پذیرش

83

3

پذیرش

94

3/353

پذیرش

69

3/366

پذیرش

84

3/374

پذیرش

93

3/377

پذیرش

53

3/39

پذیرش

84

3/374

پذیرش

96

3/336

پذیرش

54

3/356

پذیرش

83

3/365

پذیرش

95

3/349

پذیرش

54

3/396

پذیرش

86

3/358

پذیرش

96

3/346

پذیرش

53

3/353

پذیرش

85

3/345

پذیرش

98

3/344

پذیرش

56

3/337

پذیرش

86

3/336

پذیرش

97

3

پذیرش

55

3/336

پذیرش

88

3/344

پذیرش

99

3/477

پذیرش

56

3/337

پذیرش

87

3/374

پذیرش 433

3/35

پذیرش

58

3/366

پذیرش

89

3/349

پذیرش 434

3/345

پذیرش

57

3

پذیرش

73

3/337

پذیرش 434

3/336

پذیرش
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4

3/369

پذیرش

46

3/338

پذیرش

34

3/36

پذیرش
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گویه

اختالف میانگین
مرحله اول و دوم

نتیجه

گویه

اختالف میانگین
مرحله اول و دوم

نتیجه

گویه

اختالف میانگین
مرحله اول و دوم

نتیجه
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گویه

اختالف میانگین
مرحله اول و دوم

نتیجه

گویه
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اختالف میانگین

مرحله اول و دوم

نتیجه

گویه

اختالف میانگین
مرحله اول و دوم

نتیجه

59

3/349

پذیرش

74

3/356

پذیرش 433

3/336

پذیرش

63

3/334

پذیرش

74

3/349

پذیرش 436

3/344

پذیرش

64

3/334

پذیرش

73

3/338

پذیرش 435

3/345

پذیرش

64

3/385

پذیرش

76

3/364

پذیرش 436

3/338

پذیرش

63

3/356

پذیرش

75

3/344

پذیرش 438

3/374

پذیرش

66

3/454

پذیرش

76

3/385

پذیرش 437

3

پذیرش

65

3/336

پذیرش

78

3/349

پذیرش 439

3/36

پذیرش

66

3/349

پذیرش

77

3/34

پذیرش

-

-

-

68

3/35

پذیرش

79

3/346

پذیرش

-

-

-

بر اساس نتایج به دست آمده ،مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمانهای دولتی
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به صورت شکل شماره ( )0بدست آمد.

شکل شماره  -2مدل تحقیق
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 .5نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل دادههای پژوهش ،به شرح زیر است:
ـ پیشنیازها و بسترهای مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز :نتایج حاصل از پژوهش
فراترکیب که با روش تحلیل تم استخراج شد ،حاکی از شناسایی چهار ُبعد از قبیل رهبری،
تکنولوژی ،بودجه و فرهنگ به عنوان پیشنیازهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز میباشد.
عامل رهبری از دو مولفه شامل رهبری مبادلهای و رهبری تحولگرا تشکیل شده است .عامل
تکنولوژی نیز شامل دو مولفه اتوماسیون اداری و فناوری مدیریت پایدار منابع است .همچنین،
عامل بودجه با دو مولفه شامل تأمین بودجۀ الزم برای حمایتهای زیست محیطی از کارکنان و
تأمین بودجۀ برای پیشبرد امور زیست محیطی معرفی گردید .عامل فرهنگ نیز با دو مولفه شامل
فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشارکتی شناسایی شد .کلیه ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شناسایی شده
در این بخش در جدول شماره ( )9آمده است.
الزم به ذکر است که در مقایسه با پژوهشهای پیشین ،نتایج پژوهش حاضر ،در حوزه مقدمات

مدیریت منابع انسانی سبز ،از نظر ابعادی ،از قبیل تکنولوژی با نتایج سروکا -استولکا،)0270( 1

سرکار و همکاران ( ،)0270گنچ ،)0270( 2از نظر فرهنگ و تکنولوژی نیز با نتایج تحقیق گنچ

( )0270و از حیث بودجه سبز ،با نتایج تحقیق مصری و جارون )0271( 3و راماسامی و

ارزیابی عملکرد سبز و جبران خدمات سبز به عنوان ابعاد فرایندهای اجرایی استقرار مدیریت منابع
انسانی سبز شناخته شدند .استخدام سبز از دو مولفه شامل استفاده از روشهای استخدامی سازگار
با محیط زیست و سنجش نگرش سبز کارکنان تشکیل شده است .آموزش سبز با دو مولفه شامل
آموزش سبز مدیران و آموزش سبز کارکنان است .ارزیابی عملکرد سبز نیز از دو مولفه شامل تنظیم
استانداردهای عملکرد سبز و ارزیابی پیشرفت کارکنان مطابق استانداردها تشکیل شده است.
1. Seroka-Stolka
2. Genç
3. Masri & Jaaron
4. Ramasamy & et al.

/http://stim.qom.ac.ir

ـ فرایندهای اجرایی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز :ابعاد استخدام سبز ،آموزش سبز،
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همکاران )0271( 4و فیاضی و همکاران ( )7930شباهت و سازگاری دارد.
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جبران خدمات سبز نیز شامل دو مولفه جبران خدمات مستقیم و جبران خدمات غیرمستقیم است.
کلیه ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شناسایی شده در این بخش در جدول شماره ( )9آمده است.
الزم به ذکر است که در مقایسه با پژوهشهای پیشین ،نتایج این تحقیق در حوزه اقدامات و
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سبز ،از لحاظ ابعادی همچون استخدام سبز ،آموزش سبز،
ارزیابی عملکرد سبز و جبران خدمات سبز با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط چادهری
( ،)0273جابور و سنتوز ( )0228و توکلی و همکاران ( ،)7931همچنین از نظر ابعادی مثل
استخدام سبز ،آموزش سبز و پاداش سبز با تحقیق چریان و جاکوب ( )0270و نیز راماسامی و
همکاران ( ،) 0271از نظر استخدام ،ارزیابی عملکرد ،آموزش و توسعه و مدیریت پاداش با نتایج
تحقیق آرولراجاح و همکاران ( ،) 0270از منظر استخدام سبز و آموزش ،با نتایج پژوهش بوتو و
آرانزب ( ،)0271همسو است.
ـ پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز :ابعاد پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی و
پیامدهای زیست محیطی به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز معرفی شدند.
پیامدهای اقتصادی از دو مولفه شامل کارایی اقتصادی و بازار و سرمایهگذاری تشکیل شده است.
پیامدهای اجتماعی نیز شامل افزایش رفاه اجتماعی و نهادینه ساختن ارزشهای اجتماعی است.
پیامدهای سازمانی نیز از سه مولفه شامل هویت سازمانی ،شفافیت سازمانی و بهرهوری سازمانی
منابع طبیعی و مدیریت صحیح سرمایههای طبیعی است .کلیه ابعاد ،مولفهها و شاخصهای
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تشکیل شده است .همچنین ،پیامدهای زیست محیطی نیز شامل محافظت از محیط زیست و
شناسایی شده در این بخش در جدول شماره ( )9آمده است.
الزم به ذکر است که در مقایسه با پژوهشهای پیشین ،یافتههای این پژوهش در حوزه
پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز نیز از لحاظ ابعادی همچون پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی با نتایج تحقیق انجام شده توسط چریان و جاکوب ( ،)0270از نظر پیامدهای
اقتصادی و اجتماعی با تحقیق بوتو و آرانزب ( ،)0271از منظر پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و

زیست محیطی با پژوهش ماستر و اشرادر )0277( ،1و از نظر عوامل اجتماعی و اقتصادی با

مطالعه سروکا -استولکا ) 0270( 2و از حیث پیامدهای فردی و سازمانی با نتایج تحقیق فرخی و

1. Muster & Schrader
2. Seroka-Stolka
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همکاران ( )7931مطابقت دارد.
 .6پیشنهادهای پژوهش
ـ پیشنهاد می شود در زمینه استخدام سبز و به منظور فرایند کارمندیابی ،با توجه به اینکه غالب
آنها از طریق آزمون کتبی سراسری اعمال میشود و فقط مصاحبه با ارگان تابعه است ،باید در
فرآیند مصاحبه ،افراد را در سه دسته آگاه ،نیمه آگاه و کم تر آگاه از سازمان سبز و منابع انسانی سبز
از طریق مصاحبههای هدفمند و بررسی سوابق آنها مورد طبقهبندی قرار دهند تا در ارزشیابی
داوطلب مورد ارزیا بی قرار دهند .همچنین کلیه فرآیندهای تشکیل پرونده و تکمیل آن میبایست از
طریق ایجاد پروفایل شخصی و بارگذاری انجام شود.
ـ در زمینه آموزش سبز ،سازمان میبایست با چارچوببندی و محورهای حرفهای آموزش،
پس از نیازسنجی از محتوای استانداردهای سبز برای کارکنان ،زمینه آموزش را به صورت پلکانی
فراهم کرده و همچنین با ایجاد پلت فرمی برای میزان امتیازات کارکنان بر اساس مدیریت سبز و
ایجاد پروفایل مخصوصی ،زمینه را به مرور برای کاربست ارزشیابی سبز ،با توجه به آمادگی
سازمان فراهم آورد.
ـ ارزیابی کارکنان از جنبه مدیریت منابع انسانی سبز ،پس از آموزش و ایجاد زیرساختهای

محاسبه خود را انجام داده و همچنین در نیازسنجی آموزشی و آسیبشناسیهای دیگر مورد
استفاده قرار گیرد.
ـ بیشک بخشی از جبران خدمات میبایست بر اساس آموزش سبز کارکنان و اتصال آن با
عملکرد آنان در این زمینه لحاظ شود .بر اساس تجربه بهتر است این لحاظ به تدریج و بر اساس
زمینهسازیهای الزم در مراحل قبل انجام شود تا بتواند اثرگذار و ماندگار باشد .بخش دیگر
می تواند برگزاری رویدادهای ماندگار در این زمینه و تقدیر ساالنه در بین کارکنان بر اساس میزان
امتیازات آنان انجام شود (میزان شرکت در آموزش ،پیشنهاد ابداع در زمینه مدیریت سبز ،خلق یا
فعالیت مستمر برونسازمانی و مسئولیت اجتماعی).
بر اساس نتایج پژوهش ،در راستای تقویت و ارتقای مقدمات مدیریت منابع انسانی سبز ،به
مدیران ارشد و مسئولین سازمانهای دولتی پیشنهاد میشود بر ایجاد چهار ُبعد شامل رهبری،
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تکنولوژی ،بودجه و فرهنگ ،توجه ویژهای مبذول نمایند .برای این منظور:
ـ به نظر میرسد رهبری سازمان با استقرار بهینه سیستمهای مدیریت سبز در سازمان ،به
صورت مرحله به مرحله ،میتواند اهمیت آن و زمینههای آمادگی سازمان و ایجاد یک منشور یا
بیانیه ،حمایت هم معنوی و هم مادی خود را اعالم کند .پیشنهاد میشود مدیران سازمانهای
دولتی از طریق ایجاد فرایند رهبری مبادلهای (با روشهایی مانند نظارت دقیق بر مشکالت و اعمال
پاداشها و مجازات ها ،تعیین استانداردها ،اهداف و وظایف محیطی ،ارزیابی چگونگی انجام کار
و اطمینان از تأمین اهداف محیطی توسط کارکنان ،مدیریت بر مبنای استثناء) و نیز رهبری تحولگرا
(با بکارگیری شیوههایی از قبیل رهبری کاریزماتیک ،تفویض اختیار به زیردستان در مسائل زیست
محیطی ،جلب اعتماد و توجه پرسنل ،تشویق کارکنان به همکاری و تالش برای دستیابی به اهداف
زیست محیطی ،برقراری ارتباط دوسویه با زیردستان و جلب توجه آنان به مسائل زیست محیطی،
برانگیختن ابتکارات و خالقیتهای کارکنان برای ارائه ایدههای محیطی) ،مقدمات استقرار
مدیریت منابع انسانی سبز را فراهم نمایند.
ـ در سطح تکنولوژی و به دلیل وسعت کار در سازمانهای دولتی ،میبایست عالوه بر
اتوماسیونهای فعلی که تا حدی ج وابگو هستند ،سازمان بتواند از هوش مصنوعی در سیستمهای
فرآیند خود استفاده کرده و در سطح ارشد بتواند آن را یکپارچه نماید .امروزه در سازمانهایی که
سیستمهای یکپارچه جهت تصمیمگیری بهتر و نیز چابکی تکنولوژی برای استقرار مدیریت منابع
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ضرورت زمان در آنها نقش اولویتداری را بازی میکند ،هم از هوش مصنوعی و هم از
انسانی سبز استفاده میکنند.
ـ پیشنهاد میشود قبل از استقرار مدیریت منابع انسانی سبز ،بودجه الزم و کافی برای این امر
اختصاص یابد و منابع تأمین بودجه مشخص گردد .شایسته است در این زمینه ،مسئولین
سازمانهای دولتی از تأمین بودجۀ الزم برای حمایتهای زیست محیطی از کارکنان (مانند تعیین
بودجه جهت حمایت از سالمت کارکنان ،تشویق ذهنی افراد برای حفاظت از محیط زیست،
پاداشهای زیست محیطی و افزایش آگاهیهای محیطی) و همچنین تأمین بودجۀ الزم برای
اجرای برنامههای زیست محیطی ( مانند تخصیص بودجه برای خرید تکنولوژی سازگار با محیط،
حمایت از ابتکارات برای پایداری زیست محیطی ،حفاظت از محیط زیست و کاهش ریسکهای
محیطی) ،اطمینان حاصل نمایند.
ـ عامل فرهنگ نیز با دو مولفه شامل فرهنگ یادگیری (با شاخصهایی همچون ایجاد

421

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2

ارزشهای سبز سازم ان و عقاید و رفتارهای سبز کارمندان از طریق فرآیند آموزش ،نهادینه ساختن
ارزش ها در راستای کاهش ضایعات ،بازیافت و کاهش مصرف منابع ،آشنا کردن کارکنان با
رفتارهای استاندارد و مورد انتظار از افراد در زمینه محیط زیست ،شکل دادن به ادراک کارکنان
درباره حفاظت از محیط زیست) و فرهنگ مشارکتی (با شاخصهایی همچون تشویق کارکنان به
مشارکت در حفظ ارزشهای زیست محیطی از طریق سیستم پاداش ،ترویج مشارکت کارکنان در
تدوین ،ارزش های زیست محیطی در سازمان ،تشویق کارکنان به مشارکت در اصالح فرهنگ
زیست محیطی سازمان) قابل شناسایی است.
 .7تقدیر و تشکر
موردی گزارش نشده است.
 .8تعارض منافع
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موردی گزارش نشده است.
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