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چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای مدیریت منااابا انساانی سا ز در شاار تهااای شااصرع یاانعتی
بیرجند است .پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی -اربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توییفی -پیمایشی اساات .جصاات
انجام پژوهش از روش آمیختااه ي یفاای و ماایا اسااتفاده شااده اساات .در مرح ااه یفاای بااا بصرهگیااری از ملالعااات تابخانااهای
شاخصها و ابعاد مدل استخراج شد و در قالب مدلی ،تر ی ی از مدل لیکرت و اهرنجانی مقولهبندی شدند .بااا بصاارهگیااری از اان
دلفی ابعاد و مؤلفهها به تأیید خ رگان رسید  .جامعه آماری مرح ه یفاای خ رگااان عااال در حااوزه منااابا انسااانی و محیطزیساات
بودند ،ه با بصرهگیری از روش گ وله بر ی  10نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در مرح ه می ،جامعااه آماااری تر ی اای
از ارشناسان و مدیران ارشد شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند در نظر گر تهشدند ه با توجه به جاادول مورگااان و
با مک نمونهگیری تصاد ی ساده  130نفر آنان بهعنوان نمونه تعیین گردیدند .شاخصهای اسااتخراج شااده از مرح ااه یفاای در
قالب پرسشنامه در اختیار نمونه قرار داده شد .روایی پرسشنامه در مرح ه یفی به تأیید خ رگااان رسااید و پایااایی آن از ریا
آلفای رون اخ تعیین شد .نتایج حایل از تح یل دادهها نشان داد عوامل ع ی -ساختاری س ز و عوامل میااانجی -ر تاااری سا ز باار
پیامدهای س ز تأثیر مث ت و معناداری دارند .همچنین نقش میاانجی عواماال میااانجی -ر تاااری سا ز در رابلااه میااان عواماال ع اای-
ساختاری س ز و پیامدهای س ز تأیید شد .با توجه به نتایج بااه ماادیران شاار تهااا تویاایه ماایشااود بااه عواماال ع اای -ساااختاری و
میانجی -ر تاری توجه ویژه نمایند.
کلیدواژهها :مدیریت منابا انسانی س ز ،ساختاری ،ر تاری ،زمینهای ،مدل لیکرت ،شصرع ینعتی بیرجند.

________________________________________________________________
* نویسنده مسئولabdolmajidimani@gmail.com :
تاریخ دریا ت1398/09/05 :

تاریخ پذیرش1399/06/23 :

132

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

مقدمه

در عصر جصانیشدن به باور بسیاری از یاحبنظران ،داشتن منابا انسانی توانمند ،خالق و ارزشآ رین
سالح ای ی سازمانها در رقابت خواهد بود .از ر ی ،ا زایش نگرانیها در مورد هشدارهای محیلی،
تولید نندهها را مج ور به تالش برای اربرد راه ارهایی در زمینه مدیریت زیستمحیلی نموده است

(.

) Hussain, Rigoni & Orij, 2018; Shakirian, 2018; Abdullah & Thurasamy, 2015در پی این
هشدارها ،یدمات محیط ،خواستهای مشتریان و اربران سازمانها ،رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت
منابا انسانی ملرح شد ه از آن بهعنوان مدیریت منابا انسانی س ز 1یاد میشود

& (SeyedNaghavi

) Daroeyon, 2014; Bon & JaaronZaid, 2018مدیریت منابا انسانی س ز ،به دن ال بررسی رابله
عالیتهای منابا انسانی با پایداری زیستمحیلی است ) (Guerci & Carollo, 2016و منجر به ادغام
مدیریت منابا انسانی با استراتژیهای پایداری سازمانی میشود

(Esfahani, Hasani & Hosseininei,

) .2018مدیریت منابا انسانی س ز سازمانهایی با ار نان حامی محیطزیست ،متعصد و یالح ایجاد می ند
) (Nejati, Rabiei & ChiappettaJabbour, 2017و شامل روشهایی است ه برای ایجاد نمودن و
تقویت ارزشها و ر تارهای مؤثر در حمایت از محیطزیست در بین ار نان راحی شده است

(Tang,

) .Chen, Jiang, Paille, & Jia, 2018مدیریت منابا انسانی س ز بهیورت استفاده از روشهای مدیریت
منابا انسانی برای رسیدن به اهداف سازمانی س ز تعریف میشود .این مدیریت از ری رایندهای مدیریت
منابا انسانی مانند استخدام ،انتخاب ،آموزش ،عم کرد و پاداش سعی در ایجاد نیروی اری دارد ه
عاالنه در دستیابی به اهداف س ز سازمان تالش نماید ) .(Chaudhary, 2018مدیریت منابا انسانی س ز
اشاره به این موضوع دارد ه میبایست منابا انسانی را بهگونهای باز راحی یا مصندسی مجدد نمود ه
نس ت به قوانین ،سیاستها ،منابا ،یحیح مصرف ردن ،اسراف نکردن و غیره حساس شوند تا بدین ری
موج ات مصرف بصینه و هد مند منابا و اهش آلودگی محیطزیست را راهم آورند

(Shakirian,

) .2018و با ایجاد یک رهنگسازمانی سازگار با محیط ) (Kim, Kim, Choi & Phetvaroon, 2019به
سازمانها در زمینه هدایت یک محیط یمیمانه مک مینماید ) .(Aggarwal & Sharma, 2015هدف
ای ی مدیریت منابا انسانی س ز این است ه ار نان را از پیچیدگیهای مدیریت زیستمحیلی آگاه
سازد تا از این ری موجب بصرهوری بیشتر و بص ود عم کرد زیستمحیلی سازمان گردد

& (Masri
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) .Jaaron, 2017به دلیل اهمیت منابا انسانی س ز در ج وگیری یا اهش گرم شدن ره زمین ،ج وگیری
یا به حداقل رساندن بالیای

یعی مانند بارانهای اسیدی ،بارانهای قرمز ،سونامی ،سیل ،و ان،

خشکسالی ،ج وگیری یا به حداقل رساندن بیماریهای بصداشتی به دلیل آلودگی و ایجاد ا مینان برای
بقای انسانها و سازمانهای تجاری برای مدتزمان والنی ،سازمانها باید برای تحق ایدئولوژی س ز و
باور عمومی به ارزشهای س ز ،مالحظات بسیاری را در عم کرد زیستمحیلی و مدیریت منابا انسانی
خود لحاظ نمایند ) .(Pavithradevi & Shya, 2016ایجاد منابا انسانی س ز دارای ضروریات زیرساختی
است ه هرچند در ابتدا میتواند برای سازمان موجب هزینههایی گردد اما در والنیمدت بهعنوان یک
سرمایهگذاری ب ندمدت میتواند مزایای قابلمالحظهای را داشته باشد

.( SeyedNaghavi & Daroeyon,

)2014

بیان مسئله

در حال حاضر شورهای مخت فی در جصان به استقرار نظام مدیریت س ز پرداختهاند ،ولی میتوان
گفت دو شور انادا و ایران به ور رسمی این نظام را ملرح و در دست اجرا دارند .اما میتوان اذعان
داشت استقرار نظام مدیریت منابا انسانی س ز در شور به ورجدی پیگیری نشده و لزوم اعمال آن و ارائه
راه ارهای مدیریتی یحیح در سلح الن شور و در سلح خرد در نصادها و سازمانها موردتوجه قرار
نگر ته است .این موضوع در حالی است ه اگر ار نان و منابا انسانی از مسائل مصمی چون نون
مدیریت زائد آگاه ن اشند ،اقدامات سازمان در زمینه زیستمحیلی با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد.
در یک الم میتوان گفت ،اگر سازمان از وجود نیروهای آگاه به مقوله محیطزیست بصره ن رد ،احتمال
مو قیت او در این زمینه نس ت به سایر رق ا دچار شکست خواهد شد .بنابراین توجه به مدیریت منابا انسانی
س ز در شور دارای اهمیتی اساسی است .در این راستا به دلیل مشکالت زیستمحیلی ناشی از عالیت
ینایا مخت ف در شصرعهای ینعتی شور از این ینایا نیز انتظار میرود ه بهمنظور انجام مسئولیت
اجتماعی خود برای اهش آلودگیهای زیستمحیلی در جصت مدیریت منابا انسانی س ز تالش نمایند.
شر تهای شصرع ینعتی بیرجند نیز همگام با این نظام در بخشهای مخت ف ،هدفها و برنامههایی را
مشخص نمودهاند .در راستای پاسخگویی به ملال ات زیستمحیلی ،این شر تها همزمان با توسعه می
در ظر یتها و ا زایش تنوع و یفیت محصوالت خود به دن ال اهش آلودگی زیستمحیلی و ت دیل
شدن به یک سازمان س ز هستند و راه رد خود را در این زمینه برم نای ت دیل شدن به سازمان س ز در
حوزههای مخت ف تدوین نمودهاند .این شر تها در حوزههای مخت ف برنامههای حفاظت و ییانت از
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محیطزیست را راحی نموده و در حال اجرای آن هستند .اما مسئ ه ای ی آنها ن ود یک مدل جاما در
زمینه عالیتهای مدیریت منابا انسانی س ز است .لذا تالش برای راحی الگوی مدیریت منابا انسانی س ز
در این شر تها بهگونهای ه منجر به ایجاد سازمانی س ز ،مدیریتی س ز و منابا انسانی س ز ،در تحق
اهداف زیستمحیلی شود ،امری ضروری میباشد .بنابراین پژوهش حاضر دریدد است با ارائه مدل
مدیریت منابا انسانی س ز ،عالیت زیستمحیلی این شر تها را بهیورت جصتدار و با هدف
رهنگسازی و درونی ردن توجه به محیطزیست ،برنامهریزی نماید تا با مشار ت عالیتهای مدیریت
منابا انسانی به ور هماهنگ با راه ردهای زیستمحیلی ،شر تهای شصرع ینعتی بیرجند برای
پاسخگویی بصتر به ملال ات اجتماعی اقدام نمایند.
چارچوب نظری تحقیق

س ز شدن یک چشمانداز برای جصان پایدار است و به تمام بخشهای سازمان بهخصوص بازاریابی،
تولید ،منابا مالی و انسانی مک مینماید .با تدوین و نصادینه ردن ارزشهای س ز در سازمان در بعد
راسازمانی موجب عش و عالقه و تغییر س ک زندگی شخصی ار نان شده و در بعد سازمانی موجب
اهش هزینههای داخ ی ،بص ود برند ار رمایی و جذب متقاضیان دوستدار محیطزیست میشود
يMohammad NejadShoorakai, SeyyedJavadin, Shah Hosseini & Haj Karimi, 2016ا .باه
دن اال برگازاری اجاالس زمین در سال  1992میالدی ،مدیریت س ز در بخشهای مخت ف در شورهای
توساعه یا تاه و درحالتوسعه استقرار یا ته و توجه شورها را به خود ج ب نموده است .رویکرد مدیریت
س ز برآمده از توجه به توسعه پایدار و بهت ا آن ،پایداری سازمانی نیز ،توأم با رویکردهای اجتماعی و
انگیزههای اقتصادی ،سالمت و ایمنی جامعه ،ار نان و نیز نشر تصویر عمومی مل وب سازمان در ا
زمانی ب ندمدت است .به همین خا ر سازمانها باید برای تحق ایدئولوژی س ز و باور عمومی به ارزشهای
س ز ،مالحظات بسیار زیستمحیلی را در مدیریت زیستمحیلی خود لحاظ نموده
) hya, 2016و زیر چتر ارزشهای س ز اجتماعی با مدیریت س ز ،سازمان س ز را خ

& (Pavithradevi

نمایند .مدیریت س ز

رآیندی سازمانی برای استفاده از نوآوری جصت دستیابی به پایداری ،اهش ضایعات ،مسئولیت اجتماعی
و مزیت رقابتی از ری آموزش مداوم و با در نظر گر تن اهداف و استراتژیهای زیستمحیلی است .در
ایران ،قانون مدیریت س ز در سال  1382تصویب گردید ،اما متأسفانه هنوز قدمهاای اولیاه در جصات
استقرار و اجرای این نظام مفید و ضروری یورت نگر ته است .به ور ی چالشها و موانا موجود را
میتوان از سه جن ه مشکالت و موانا مدیریتی ،نی و رهنگی موردبررسی قرار داد .میتوان اذعان داشت،
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استقرار نظام مدیریت س ز در شور به ورجدی پیگیری نشده و لزوم اعمال آن و ارائاه راهکارهای
مدیریتی یحی ح در سلح الن شور و در سلح خرد در نصادها و ارگانها موردتوجه قرار نگر ته اسات.
از نظر نی قدان دانش موردنیاز در زمینههای بصینهسازی مصرف مواد و انرژی بهویژه در بخش اجارا و
همچناین ن ود متخصصین ا ی در این زمیناه ازجم ه محادودیتهاای مصام باه نظار مایرساد .درنصایت
قادان دیاد و مسئولیتپذیری مدیران در رابله با لزوم حفظ منابا و ذخائر شور و نیز نداشتن آگاهیها و
آموزشهای ضروری در استقرار نظام مدیریت س ز نقش مصمی در عدم دسترسی به اهداف ذ ر شده
دارند .سایر عوام ی نظیار وجاود نظاام ناعادالنه پرداخت یارانهها ،گسترده بودن ساختار دولت و لزوم
خصوییسازی بخاشهاای مخت اف ازجم ه عوامال غیرمستقیمی هستند ه در این عدم تو ی نقش مصمی
را ایفا مینمایند ) .(Abbaspour & Khadivi, 2006مدیریت منابا انسانی س ز ه به مدیریت پایدار
استفاده از سرمایه انسانی در جصت مشار ت و توجه به حفظ محیطزیست سالم اشاره دارد ،در حال حاضر
در حوزه سبو ار دارای اهمیت راوان میباشد ) .(Ghaffari, 2018اهمیت نقش مدیریت منابا انسانی
در بص ود عم کرد محیلی و پیامدهای مث ت آن بر عم کرد زیستمحیلی بهتدریج موردبررسی قرار گر ت
و بسیاری از تکنیکهای منابا انسانی شامل استخدام ،انتخاب ،ارزیابی ارایی ،آموزش ،پاداش،
رهنگسازمانی ،ار تیمی و تفویض اختیار به ور مؤثر جصت بصرهگیری از ایدئولوژیهای س ز شناسایی
شدند ) .(Masri & Jaaron, 2017مدیریت منابا انسانی س ز به معنای استفاده از نیروی انسانی برای ارتقاء
اقدامات زیستمحیلی سازمان و ا زایش آگاهی و تعصد ار نان نس ت به مسائل زیستمحیلی است
) .(Ahmad, 2015با وجود ملالعات اخیر روی مدیریت سرمایه انسانی س ز هنوز حجم ار تحقیقاتی در
این حوزه بسیار محدود است ) .(Jabbour, 2017; Dumont, Shen & Deng, 2017ادبیات مربوط به
مدیریت منابا انسانی س ز م تنی بر هماهنگی شیوههای مدیریت معمول منابا انسانی با اهداف زیستمحیلی
سازمان است .بنابراین ،ار نان باید در تصمیمگیری در زمینه اهش اثرات شر تها در محیطزیست،
بص ود آگاهی محیطزیست و ترویج ر تارهای سازگار با محیطزیست شر تها درگیر شوند
) .(Siyambalapitiya, Zhang & Liu, 2018سازمانهایی ه مدیریت منابا انسانی س ز را اجرا ردهاند،
از اجرای آن سود برده و ار نانشان دارای روحیه بصتری شدهاند .ا زایش روش ،معا یتهای مالیاتی،
اهش ضایعات ،بص ود محیط اری ،ا زایش رضایت مشتری ،پایداری و بص ود برند سازمانی نیز ازجم ه
مزایایی است ه برای آن ذ ر میشود ) .(Jeong & Park, 2017مدیریت منابا انسانی س ز در ا زایش
پایداری محیطزیستی سازمانی نقش یک اتالیزور را ایفا می ند و این امر بر عالیتهای روزانه ار نان
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تأثیر میگذارد ) .(Yusliza, Othman & Chiappetta Jabbour, 2017به ور ی مشخصههای منابا
انسانی س ز شامل موارد زیر است -1 :اعتقادات و مفروضات :چشمانداز محیلی مشترع و رهنگ س ز؛
 -2عاملهای استراتژیک :ا راد ،اتخاذ و پیگیری عالیتهای س ز؛  -3مسیر مدیریت :ره ری و پشتی انی از
سیاستها ،رابله دو ر ه ،تعصد مدیریتی ،ار تیمی ،ارمندیابی س ز ،ارزیابی و پاداش س ز ،آموزش و
توسعه و یادگیری س ز ) ..(Fayyazi, ShahbazMoradi, Afshar & Shahbaz Moradi, 2014به ور ی
رویکردها به مدیریت منابا انسانی س ز میتواند در یک دستهبندی مشتمل بر چصار دیدگاه رانقشی
ي رامأموریتی و را ار ردیا ،تجاری يم تنی بر تعقل ابزاریا ،راه ردی و عم یاتی يوظیفهای و
ار ردیا قرارگیرد .دیدگاه رانقشی در پی تحق ارزشهای همزیستی مسالمتآمیز سازمان با محیط
است .دیدگاه تجاری م تنی بر موجه ج وه دادن مأموریتهای سازمان با اتخاذ رویکرد س ز است .دیدگاه
راه ردی در ملالعات مدیریت منابا انسانی س ز ،تخصیص جایگاه راه ردی به مفصوم س ز در راه ردهای
سازمان است و دیدگاه عم یاتی ،سعی در انعکاس مفاهیم س ز در عم کرد ،نقشها و وظایف منابا انسانی
دارد ) .(Tavakoli, 2018از ر ی بهغیر از مزایا ،منابا انسانی س ز با محدودیتها و چالشهایی نظیر-1 :
سخت بودن توسعه رهنگ منابا انسانی س ز در ل سازمان؛  -2مشکل بودن اندازهگیری میزان اثرگذاری
روشهای منابا انسانی س ز روی ر تار ار نان؛  -3نیاز به سرمایهگذاری باال در مرح ه اولیه و ند بودن
نرخ بازگشت آن؛  -4سخت بودن تغییر ر تار ار نان در یک زمان وتاه و مشکل بودن استخدام
ار نان س ز با استعداد باال ،مواجه است ) .(Aggarwal & Sharma, 2015عوامل منابا انسانی س ز شامل
این موارد است -1 :تعصد مدیران ارشد؛  -2ارت ا ات و همکاریهای زیستمحیلی ار نان؛  -3آموزش
زیستمحیلی ار نان؛  -4ار گروهی؛  -5مشار ت ار نان؛  -6پاداش زیستمحیلی ار نان؛ -7
برنامههای س ز ه این برنامهها در راستای حفظ محیطزیست با استفاده ارآمد منابا بهمنظور بص ود
عم کرد زیستمحیلی میباشد .بهع ارتدیگر برای رسیدن به هدفهای زیستمحیلی الزم است ه
سازمان برنامههایی را در این رابله در نظر گیرد و به اجرا در آورد

(Boraghani, Photovat & Khadem,

).2017
پیشینه تحقیق

نمونهای از پژوهشهای داخ ی و خارجی یورت پذیر ته در زمینه مدیریت منابا انسانی س ز به شرح
زیر میباشد :شا ریان در پژوهشی تحت عنوان شناسایی و تعیین اولویت اقدامات مدیریت منابا انسانی س ز
با استفاده از تکنیک تاپسیس ازی به شناسایی و اولویتبندی اقدامات مدیریت منابا انسانی س ز پرداخت.
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نتایج پژوهش نشان داد سه اقدام :ادغام اهداف و هدفگذاری زیستمحیلی شر ت با سیستم ارزیابی
عم کرد ،گنجاندن شایستگیهای زیستمحیلی بهعنوان یک بعد ویژه در مشخصات شغل و ایجاد برنامه
آموزشی نظاممند جصت تأمین مصارت ,دانش و نگرش زیستمحیلی موردنیاز در هر یک از ار نان
دارای باالترین اولویت هستند ) .(Shakirian, 2018بورقانی و همکاران در پژوهشی با عنوان اثرات عوامل
منابا انسانی س ز بر عم کرد محیلی سازمانهای تولیدی نشان دادند ه ضریب تأثیر تعصد مادیریت ارشاد
به مدیریت محیطزیست ،آموزشهای محیلی ار نان ،ار گروهی ار نان ،مشار ت ار نان،
پااداش زیستمحیلی به ار نان و برنامههای زیستمحیلی بار عم کارد تأثیر مث ات و معنادار دارد .اما
تأثیر ارت ا ات و همکاریهای زیستمحیلی ار ناان بار عم کرد سازمان معنادار نیست

(Boraghani et

) .al., 2017رجب پور در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر مدیریت منابا انسانی بر توسعه زیستی مدیریت
محیلی به بررسی تأثیر مدیریت منابا انسانی در اتخاذ و پیادهسازی مدیریت زیستمحیلی پرداخت .نتایج
پژوهش نشان داد شر تهایی ه از لحاظ ار ردهای مدیریت منابا انسانی ارآمدتر و مؤثرتر هستند در
پیادهسازی و اتخاذ نظامهای مدیریت زیستمحیلی تواناتر خواهند بود ) .(Rajabpour, 2017یاضی و
همکاران در پژوهش مدیریت منابا انسانی س ز ،ابزاری نوین در خدمت اچ اس ای ینعت نفت اذعان
داشتند ه گسترش مواد و تکنولوژی نوین گرچه ر اه را ا زایش میدهد اما بهموازات خود مخا رات
جدیدی را نیز پیش روی بشر قرار میدهد ه غ ه بر آن نیازمند احساس مسئولیت همگانی در اجرای
برنامههای بصداشت ،ایمنی و محیطزیست اچ اس ایی ،برای محا ظت از جان انسانها ،محیطزیست و
سرمایههای م ی میباشد .همچنین ،سازمانها میتوانند از راههای گوناگونی ،به نترل ریسکهای محیلی
یکی از اجزای ای ی برنامه اچ اس ایی پرداخته و یکی از این راهها ،پیادهسازی مدیریت منابا انسانی س ز
است ) .(Fayyazi et al., 2014یم و همکاران در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت منابا انسانی س ز بر
ر تار سازگار با محیطزیست ار نان هتل به بررسی چگونگی بص ود ر تار سازگار با محیطزیست
ار نان و عم کرد زیستمحیلی هتلها از ری مدیریت منابا انسانی س ز پرداختند .یا تههای پژوهش
نشان داد ه مدیریت منابا انسانی س ز ،تعصد سازمانی ار نان ،ر تار سازگار با محیطزیست آنها و
عم کرد زیستمحیلی هتل را تقویت می ند .این ملالعه نشان داد ه مدیریت ارشد هتل و مدیران منابا
انسانی بصتر است به اتخاذ خطمشیهای مدیریت منابا انسانی س ز م ادرت ورزند

).(Kim et al., 2019

میشرا در پژوهشی با عنوان مدیریت منابا انسانی س ز :چارچوبی برای توسعه سازمانی پایدار در یک اقتصاد
نوظصور ،به بررسی وضعیت ارهای س ز منابا انسانی مانند آموزش محیطزیست ،استخدام س ز ،ارزیابی

138

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

عم کرد ،مشار ت ار نان و ج ران خسارت پرداختند .یا تههای پژوهش نشان داد ه زمینههای بیشتری
برای استفاده از پتانسیل امل مدیریت منابا انسانی س ز برای تشوی ر تار محیلی در سازمانها وجود دارد.
همچنین دادهها نشان داد ه حمایت از مدیریت و یادگیری متقابل میان بخشها برای تسصیل ر تارهای س ز
در میان ار نان حیاتی است ) .(Mishra, 2017می ر و همکاران در مقالهای با عنوان منابا انسانی س ز با
مقایسه یفی در یک شر ت چندم یتی در ایاالتمتحده به این نتیجه دست یا تند ه انجام اقدامات
مدیریت منابا انسانی س ز در حوزههای پاداش و ارزیابی عم کرد در این شر تها به ایجاد تعصد س ز در
ار نان منجر شده است ) .(Millar, Ch&ana, Michael & Müller, 2016احمد در پژوهش خود تحت
عنوان مدیریت منابا انسانی س ز ،سیاستها و شیوهها اعتقاد دارد ه برای مو قیت در مدیریت منابا انسانی
س ز سیاستها و شیوهها ،باید در چصار حوزه استخدام ،آموزش ،ج ران خدمات و روابط ار تدوین شود
) .(Ahmad, 2015ادهی ری و دیمر در پژوهشی با عنوان مدیریت منابا انسانی س ز و پایداری به تأثیر
منابا انسانی س ز در رایند استخدام و ابتکار عملهای س ز در ایجاد ضایی اخالقی و و ادار ه در حفظ
رهنگ مؤثر بوده و موج ات اهش هزینه و سودآوری بیشتر میشود اشاره رده و آینده مدیریت منابا
انسانی س ز را برای دخالت و همراهی ار نان و سصامداران و مدیران امیدوار ننده میداند

& (Adhikari

) .Dimr, 2013با توجه با ملالب بیان شده بهمنظور تدوین چصارچوب مفصومی پژوهش حاضر و ساخت و
تعریف ارت ا ات بین مفاهیم از مدل سهشاخگی اهرنجانی ) (MirzaiAhranjani&Sarlak, 2007و مدل
سه بعدی اثر بخشی رنسیس لیکرت استفاده شده است .لیکرت معتقد است برای سنجش اثربخشی ،بسیاری
از مدیران توجه خود را بر مفصوم بازده یا غایی معلوف میدارند ،حال آنکه به اعتقاد وی متغیرهای غایی
حایل برآیند متغیرهای ع تی و میانجی است.
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متغیرهای غایی

متغیرهای

متغیرهای میانجی

علتی
• درآمدها

• انتظارات

• ساخت سازمانی

• هزینهها

• گرایشها

• هدفهای

• روش

• نیروهای انگیزشی

سازمانی

• و غیره

• و غیره

• تکنولوژی
• و غیره

شکل  :1رابطه بین متغیرهای علتی ،میانجی و غایی بر اساس مدل لیکرت

با توجه به این مل ب ،و ازآنجصت ه دستهبندی وق در ساخت مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای
مدیریت منابا انسانی س ز به مک محققان در پژوهش حاضر آمده است به تعریف مختصر این سه دسته
از متغیرها میپردازیم.
متغیرهای ع تی :ع ارتاند از آن عوام ی ه در جریان رشد و توسعه درون یک سازمان و نتایج و حایل
ار آن تأثیر میگذارد .این متغیرها ،آن متغیرهای مستق ی هستند ه بهوسی ه سازمان و مدیریت آن
میتوانند تغییر یا تعدیل پیدا نند .راه ردها ،مصارتها و ر تار ره ری ،تصمیمات مدیریت ،خطمشیها و
ساخت سازمان مثالهای متغیرهای ع تی است.
متغیرهای میانجی :راه ردها ،مصارتها و ر تار ره ری و سایر متغیرهای ع تی بر منابا انسانی یا متغیرهای
میانجی یک سازمان اثر میگذارند .بهزعم لیکرت ،متغیرهای میانجی وضا جاری شرایط درونی سازمان را
بیان می نند و در ویژگیهای آن نظیر مصارتها ،وظیفهشناسی ،تعصد به هدفها ،انگیزشها ،ارت ا ات،
تصمیمگیری و قاب یت برای تعامل اثربخش ،منعکس میشود .متغیرهای میانجی با ساختن و توسعه دادن
سازمان ربط دارند و هدفهای درازمدت محسوب میشوند .بازسازی متغیرهای میانجی یک گروه در
یک سازمان وچک ممکن است یک تا سه سال وقت بگیرد و در سازمانهای بزرگ این ار تا هفت
سال میتواند

ول بکشد.

متغیرهای بازده یا غایتی :ع ارتاند از متغیرهای وابستهای ه دستاوردهای سازمان را منعکس می نند.
شاید بیش از  90درید مدیران ،در ارزشیابی اثربخشی سازمانها قط به سنجش بازده توجه دارند .ازاینرو
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اثربخشی یک مدیر بازرگانی غال اً بهوسی ه سود خالص تعیین میشود ،اثربخشی یک استاد دانشگاه بهوسی ه
تعداد مقاالت و تابهایی ه چاپ رده معین میشود و اثربخشی یک مربی بسکت ال با تعداد برد و
باختهای تیم او تعیین میگردد ). (Hersie & Blanchard, 1988
در پژوهش حاضر عالوه بر مدل لیکرت از مدل سه شاخگی اهرنجانی

(Mirzai Ahranjani & Sarlak,

) 2007نیز بهعنوان چارچوبی برای مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز مک گر ته
شده است .ع ت نامگذاری مدل این است ه ارت اط بین عوامل ساختاری ،ر تاری و زمینهای به نحوی
است ه هیچ پدیدهای نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه انجام گیرد .در واقا ،رابله میان این سه
شاخه یک رابله تنگاتنگ ناگسستنی است ه در عمل از هم جداییناپذیرند .به ع ارتی بین سهشاخه به
هیچ وجه سهگانگی حا م نیست .تمایز و تشخیص این سه جن ه یر اً نظری و بهمنظور تجزیهوتح یل و
شناخت مفاهیم پدیدههاست .بهزعم نگارندگان مدل سه شاخگی این سه شاخه ع ارتاند از:
 -1عوامل ساختاری :دربرگیرنده تمام عنایر ،عوامل و شرایط یزیکی و غیرانسانی سازمان است ه با
نظم ،قاعده و ترتیب خاص و بههمپیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنه یزیکی و مادی سازمان را
میسازد؛ بنابراین تمام منابا مادی ،مالی ،ا العاتی و نی ه با تر یب خایی در بدنه ی سازمان جاری
میشوند ،جزء شاخه ساختاری قرار میگیرند.
 -2عوامل زمینهای :شرایط و عوامل محیلی برونسازمانی هستند ه محیط سازمان را احا ه می نند ،با
سازمان تأثیر متقابل دارند و خارج از نترل سازمان هستند .هر نظام یا سازمانی در جایگاه ویژه خود
همواره با نظامهای محیلی در نش و وا نش دائمی است .ازاینرو ،همه ع ل و عوام ی ه امکان
برقراری ،تنظیم و وا نش بهموقا و مناسب سازمان نس ت به سایر نظامها را راهم میآورند ،زمینه یا محیط
نامیده میشوند.
 -3عوامل ر تاری :شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است ه هنجارهای ر تاری ،ارت اط غیررسمی
و الگوهای ویژه بههمپیوسته و محتوای ای ی سازمان را تشکیل میدهند .هرگونه عوامل و متغیرهایی ه
به ور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشند ،در این شاخه قرار میگیرند

(Mirzai Ahranjani & Sarlak,

).2007
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی -اربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توییفی -پیمایشی
میباشد .جصت انجام پژوهش از روش آمیخته ي یفی و میا استفاده شده است.
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جامعه و نمونه تحقیق

در مرح ه یفی جامعه آماری پژوهش خ رگان عال در مدیریت منابا انسانی و محیطزیست بودند ه با
بصرهگیری از روش گ وله بر ی ده نفر آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جامعه آماری مرح ه می تر ی ی
از ارشناسان و مدیران ارشد شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند در نظر گر ته شد ه در
بخشهای مخت ف ینعت مشغول به ار هستند .با توجه به جدول مورگان نمونه آماری  130نفر تعیین و
این تعداد به روش نمونهگیری قهای به شرح جدول  3انتخاب شد.
جدول ( :)3جامعه آماری پژوهش
شرکت

جامعه

نمونه

طاق بیست

13

8

مهراس

14

9

سامان

22

14

دان و علوفه

21

13

فرزاد

43

27

آیدا

29

18

نیلوفر فاز 1

27

17

نیلوفر فاز 2

26

16

ماهدیس

13

8

فرآیند انجام تحقیق

مرح ه یفی -گام اول :استخراج ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز :در این گام با ملالعه مدلها و
ملالعات ملرح شده در حیله موضوع پژوهش در بین بازه زمانی سالهای  1997تا  2018میالدی و 1394
تا  1397شمسی ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز ملاب جدول  1استخراج گردید:
جدول ( :)1ابعاد و مؤلفههای استخراج شده مدیریت منابع انسانی سبز
ابعاد

نهادهای
قانونگذار
فشار مشتری
فشار

مؤلفهها

 -1فشار قانونی نهادهای قانونگذار به شرکتهای فعال در صنعت
 -2حمایت قانونی نهادهای قانونگذار از شرکتهای دوست دار
محیطزیست
 -3جهتگیری زیستمحیطی عمده مشتریان

منبع

شورکایی وهمکاران
1395

 -4حمایت مشتریان از ابتکارات زیستمحیطی کشور

ماکرو گراچی وهمکاران
2015

 -5مطابقت محصوالت این شرکت با مقررات زیستمحیطی بسیاری

ماکرو گراچی و همکاران
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مزیت رقابتی
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از کشورها
 -6کنترل عدم استفاده از مواد خطرناک در صنعت با توجه به مقررات
زیستمحیطی شدید
 -7به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق مسئولیتهای اجتماعی
شرکت
 -8به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق تضمین شیوههای مدیریت
سبز
 -9اطالع فروشنده از امکان کسبوکار در این محصوالت

خرید سبز

جذب سبز

 -10خرید مواد و محصوالت (کامپیوتر) از شرکتهایی که از مواد
بازیافت شده استفاده میکنند.
 -11واردکردن معیارهای زیستمحیطی در فرایند جذب نظیر انتخاب
افراد دوستدار محیطزیست
 -12توجه به معیارهای زیستمحیطی در آگهیهای استخدامی

طراحی
مشاغل

مدیریت
پاداش

 -13طراحی شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز بر
جنبههای زیستمحیطی سازمانها
 -14اجرای شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز بر جنبههای
زیستمحیطی سازمانها
 -15در نظر گرفتن پاداشهای ماهانه برای ایدههای خوب کارکنان
در مورد مدیریت زیستمحیطی
 -16دادن پاداش برای ابتکارات یا عملکرد خالقانه محیطی
 -17در نظر گرفتن پاداش مالی برای عملکرد زیستمحیطی خوب
کارکنان
 -18انتخاب متقاضیان آگاه به مسائل زیستمحیطی

انتخاب

تجزیهوتحلیل
شغل

مدیریت
قوانین
خالقیت در
برنامه منابع

2015

 -19انتخاب متقاضیانی که در زندگی شخصی بهعنوان یک شهروند،
رفتارهای سبز را به کار میگیرند.
 -20اضافه کردن بعد زیستمحیطی بهعنوان یک وظیفه در شرح
شغل
 -21در نظر گرفتن شایستگی سبز بهعنوان یک شایستگی خاص در
مشخصات شغل
 -22تدوین و انتشار قوانین رسمی مبتنی بر مفاهیم سبز مسائل
زیستمحیطی
 -23ایجاد و توسعه سیستمهای قانونی برای تنبیه و تشویق کارکنان
بر مبنای عملکرد سبز آنها
 -24خالقیت در اقدامات زیستمحیطی سازمان
 -25نوآوری در برنامههای منابع انسانی در مورد مسائل

سجاد حسین و همکاران
2016

سیریم و همکاران ،2016
جابور و جابور2015
الریچ وهمکاران ،1997
اوپاتا وآلروجا2014

اوپاتا 2013

رنویک ،2012
آنتون آرولراجاوهمکاران
2015

اوپاتا  ،2013رنویک
وهمکاران2013

رمضانی و خلیلآبادی
1394

رمضانی و خلیلی آبادی
1394
شورکایی وهمکاران
1395
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انسانی
توانایی
مدیریت
تغییر

زیستمحیطی سازمان
 -26توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد و مدیریت تغییرات
درون سازمان
 -27توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد حس ضرورت و اهمیت
مسائل زیستمحیطی در سازمان
 -28تدوین و نهادینهسازی ارزشهای سبز در سازمان

فرهنگ سبز

آموزش سبز

 -29ایجاد فضای کاری سبز و گل و گیاه در محیط کار بهعنوان نماد
فرهنگ
 -30انتقال دانش و مهارت درست در مورد مفهوم سبز برای
بهکارگیری و حل مسائل در این زمینه
 -31تحلیل و نیازسنجی برای شناسایی نیازهای سبز کارکنان
 -32آشنا کردن کارکنان جدید با تالشهای سازمان برای سبز شدن

القاء سبز

انگیزه
کارکنان
برند
کارفرمایی
معتبر
کاهش
هزینههای
داخلی
سازمان
سود پایدار
سازمان

ابتکارات سبز

 -33نشان دادن توسعه برنامههای القاء رفتار شهروندی سبز کارکنان
فعلی
 -34دادن انگیزههای ملموس به کارکنان در رابطه با برنامههای
زیستمحیطی
 -35دادن انگیزههای غیر ملموس به کارکنان
مانند کاشت درخت برای هر کارمند
 -36میزان بهبود برند شرکت درنتیجه توجه به مسائل زیستمحیطی
 -37جذابیت شرکت برای مشتریان درنتیجه توجه به مسائل سبز

شورکایی وهمکاران
1395

شورکایی وهمکاران
1395
رمضانی و خلیلآبادی
 ،1394اوپاتا2013
اوپاتا  ،2013اوپاتا
وآلروجا2014

ماکرو گراچی و
همکاران2015،

شورکایی وهمکاران
 ،1395مریم خان2015

 -38کاهش هزینههای شرکت به دلیل کاهش مصرف انرژی و مواد
 -39رسیدن به سطح مطلوب با استفاده از شیوههای مدیریت منابع
انسانی سبز برای به حداکثر رساندن منابع طبیعی خود از طریق
استفاده از ضایعات
 -40سودآوری پایدارتر سازمان به دلیل توجه به اهداف بلندمدت فرا
سازمانی
 -41کاهش خستگی کارکنان ،غیبت و گردش مالی با ایجاد محیط
کار مطلوب
 -42ارائه دوچرخه رایگان به کارکنان برای آمدن به محل کار بهجای
رانندگی

شورکایی وهمکاران
 ،1395مریم خان2015

شورکایی وهمکاران
1395
شئب احمد
 ،2015دملو
وهمکاران2016
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مرح ه یفی -گام دوم :در این گام ابعاد و شاخص های استخراج شده از گام یک در قالب مدل لیکرت
مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح شکل  2میباشد:
مرح ه یفی -گام سوم :در این گام ابعاد و شاخصهای استخراج شده از گام یک در قالب مدل اهرنجانی
مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح شکل  3میباشد.
مرح ه اول -گام چصارم :در این گام ابعاد و شاخصهای استخراج شده از گام یک در قالب مدل تر ی ی
لیکرت و اهرنجانی مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح جدول  2میباشد.

•
•
•
•
•

متغیرهای غایی
کاهش هزینههای داخ ی
سود پایدار سازمان
آموزش س ز
برند ارآ رینی معت ر
ابتکارات س ز

•
•
•
•
•
•

متغیرهای میانجی
انگیزش ار نان
رهنگ س ز
آموزش س ز
توانایی مدیریت تغییر
القا س ز
خالقیت در برنامه منابا
انسانی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

متغیرهای علتی
خرید س ز
مزیت رقابتی
نصادهای قانونگذار
شار مشتری
شارگروههای ذی نفا
جذب س ز
مدیریت پاداش
انتخاب س ز
مدیریت قوانین
راحی مشاغل
تجزیه و تح یل شغل

شکل  :2مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل لیکرت
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عوامل رفتاری

عوامل ساختاری

عوامل زمینهای

انگیزه ار نان

جذب س ز

خرید س ز

رهنگ س ز

انتخاب س ز

مزیت رقابتی

آموزش س ز

مدیریت پاداش

نصادهای
قانونگذار

توانایی مدیریت
تغییر

مدیریت قوانین

شار مشتری

القای س ز

راحی شغل

شار گروههای
ذینفا

خالقیت در
برنامه منابا

تجزیه و تح یل
سز

انسانی

شکل  :3مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل اهرنجانی

جدول ( :)2مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل لیکرت و اهرنجانی
مقوله

ابعاد

نهادهای
قانونگذار

عوامل علی _زمینهای سبز

فشار مشتری
فشار
گروههای
ذینفع

مزیت رقابتی

مؤلفهها

 -1فشار قانونی نهادهای قانونگذار به شرکتهای فعال
در صنعت
 -2حمایت قانونی نهادهای قانونگذار از شرکتهای
دوست دار محیطزیست
 -3جهتگیری زیستمحیطی عمده مشتریان
 -4حمایت مشتریان از ابتکارات زیستمحیطی کشور
 -5مطابقت محصوالت این شرکت با مقررات
زیستمحیطی بسیاری از کشورها
 -6کنترل عدم استفاده از مواد خطرناک در صنعت با
توجه به مقررات زیستمحیطی شدید
 -7به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق مسئولیتهای
اجتماعی شرکت
 -8به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق تضمین

منبع

شورکایی وهمکاران 1395

ماکرو گراچی وهمکاران 2015

ماکرو گراچی و همکاران 2015

سجاد حسین و همکاران 2016
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شیوههای مدیریت سبز
 -9اطالع فروشنده از امکان کسبوکار در این محصوالت
خرید سبز

جذب سبز

طراحی
مشاغل

 -10خرید مواد و محصوالت (کامپیوتر) از شرکتهایی
که از مواد بازیافت شده استفاده میکنند.
 -11واردکردن معیارهای زیستمحیطی در فرایند جذب
نظیر انتخاب افراد دوستدار محیطزیست
 -12توجه به معیارهای زیستمحیطی در آگهیهای
استخدامی
 -13طراحی شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور
تمرکز بر جنبههای زیستمحیطی سازمانها
 -14اجرای شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز
بر جنبههای زیستمحیطی سازمانها

سیریم و همکاران  ،2016جابور
و جابور2015

الریچ وهمکاران  ،1997اوپاتا
وآلروجا2014

اوپاتا 2013

عوامل علی _ساختاری سبز

 -15در نظر گرفتن پاداشهای ماهانه برای ایدههای
خوب کارکنان در مورد مدیریت زیستمحیطی
مدیریت
پاداش

 -16دادن پاداش برای ابتکارات یا عملکرد خالقانه
محیطی

رنویک ،2012
آنتون آرولراجاوهمکاران 2015

 -17در نظر گرفتن پاداش مالی برای عملکرد
زیستمحیطی خوب کارکنان
 -18انتخاب متقاضیان آگاه به مسائل زیستمحیطی
انتخاب

تجزیهوتحلیل
شغل

مدیریت
قوانین

عوامل میانجی _رفتاری سبز

خالقیت در
برنامه منابع
انسانی
توانایی
مدیریت
تغییر

 -19انتخاب متقاضیانی که در زندگی شخصی بهعنوان
یک شهروند ،رفتارهای سبز را به کار میگیرند.
 -20اضافه کردن بعد زیستمحیطی بهعنوان یک وظیفه
در شرح شغل
 -21در نظر گرفتن شایستگی سبز بهعنوان یک
شایستگی خاص در مشخصات شغل
 -22تدوین و انتشار قوانین رسمی مبتنی بر مفاهیم سبز
مسائل زیستمحیطی
 -23ایجاد و توسعه سیستمهای قانونی برای تنبیه و
تشویق کارکنان بر مبنای عملکرد سبز آنها

اوپاتا  ،2013رنویک
وهمکاران2013

رمضانی و خلیلآبادی 1394

رمضانی و خلیلی آبادی 1394

 -24خالقیت در اقدامات زیستمحیطی سازمان
 -25نوآوری در برنامههای منابع انسانی در مورد مسائل
زیستمحیطی سازمان
 -26توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد و مدیریت
تغییرات درون سازمان
 -27توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد حس

شورکایی وهمکاران 1395

شورکایی وهمکاران 1395
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ضرورت و اهمیت مسائل زیستمحیطی در سازمان
 -28تدوین و نهادینهسازی ارزشهای سبز در سازمان
فرهنگ سبز

آموزش سبز

القاء سبز

انگیزه
کارکنان

برند
کارفرمایی
معتبر

پیامدهای سبز

کاهش
هزینههای
داخلی
سازمان

سود پایدار
سازمان

ابتکارات سبز

 -29ایجاد فضای کاری سبز و گل و گیاه در محیط کار
بهعنوان نماد فرهنگ
 -30انتقال دانش و مهارت درست در مورد مفهوم سبز
برای بهکارگیری و حل مسائل در این زمینه
 -31تحلیل و نیازسنجی برای شناسایی نیازهای سبز
کارکنان
 -32آشنا کردن کارکنان جدید با تالشهای سازمان
برای سبز شدن
 -33نشان دادن توسعه برنامههای القاء رفتار شهروندی
سبز کارکنان فعلی
 -34دادن انگیزههای ملموس به کارکنان در رابطه با
برنامههای زیستمحیطی
 -35دادن انگیزههای غیر ملموس به کارکنان مانند
کاشت درخت برای هر کارمند
 -36میزان بهبود برند شرکت درنتیجه توجه به مسائل
زیستمحیطی
 -37جذابیت شرکت برای مشتریان درنتیجه توجه به
مسائل سبز
 -38کاهش هزینههای شرکت به دلیل کاهش مصرف
انرژی و مواد
 -39رسیدن به سطح مطلوب با استفاده از شیوههای
مدیریت منابع انسانی سبز برای به حداکثر رساندن منابع
طبیعی خود از طریق استفاده از ضایعات
 -40سودآوری پایدارتر سازمان به دلیل توجه به اهداف
بلندمدت فرا سازمانی
 -41کاهش خستگی کارکنان ،غیبت و گردش مالی با
ایجاد محیط کار مطلوب
 -42ارائه دوچرخه رایگان به کارکنان برای آمدن به
محل کار بهجای رانندگی
 -43استفاده کمتر از کاغذ و انتشار و ضبط اطالعات
بهصورت آنالین

شورکایی وهمکاران 1395

رمضانی و خلیلآبادی ،1394
اوپاتا2013

اوپاتا  ،2013اوپاتا
وآلروجا2014

ماکرو گراچی و همکاران2015،

شورکایی وهمکاران ،1395
مریم خان2015

شورکایی وهمکاران ،1395
مریم خان2015

شورکایی وهمکاران 1395

شئب احمد
 ،2015دملو وهمکاران2016

148

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

مرح ه یفی -گام پنجم :در این گام ن دلفی برای دریا ت نظر خ رگان به شرح زیر انجام شد :در دور
اول مقوالت و ابعاد استخراج شده در قالب یک پرسشنامه به خ رگان داده شد و از خ رگان سؤال شد ه
آیا هر یک از این ابعاد برای مقوالت مورد نظرشان تناسب دارند؟ اگر جواب ب ه است آیا این ابعاد
جامعیت دارد؟ از اعضای پنل خواسته شد به ابعاد امتیاز یک تا پنج بدهند و ابعادی هم ه به نظرشان در
پرسشنامه نیامده اضا ه نمایند .همه اعضای پانل با امتیاز باال ابعاد را تأیید رده و بعضی نظراتی اضا ه
نمودند ه پس از بررسی مع و م شد این نظرات در ابعاد موجود مستتر است ،بنابراین حذف شدند .در دور
دوم ابعاد همراه با شاخصها در قالب پرسش نامه به اعضای پانل داده شد و از ایشان خواسته شد ه بیان
نمایند ه آیا هر شاخص با بعد مورد نظرش تناسب دارد؟ اگر دارد مؤلفه جامعیت دارد؟ از اعضای پانل
خاسته شد به هر شاخص امتیاز یک تا پنج بدهند .و شاخصهای مورد نظر خود را نیز اضا ه نمایند .یک
شاخص در مدیریت تغییر و یک شاخص در تجزیهوتح یل شغل اضا ه شد ه این شاخصها پس از سؤال
مجدد از خود خ ره ر ا ابصام و حذف شد .در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل ،از
ضریب هماهنگی ندال استفاده شد .ضریب ندال برای پاسخ اعضا درباره مقولهها و ابعاد باالی 0/818
بود ه نشان از توا

باال در بین اعضای پانل دلفی است .در دور دوم دلفی عدد بدست آمده از ضریب

ندال  /67بود ه حا ی از توا اعضای پانل دلفی است .پس از انجام ن دلفی و نظرخواهی از خ رگان
مدل مفصومی پژوهش با توجه به مدل لیکرت و اهرنجانی به شرح زیر ترسیم و ملاب با مدل رضیات
پژوهش تدوین گردید.
ملاب مدل مفصومی« ،عوامل ع ی _ساختاری س ز» و «عوامل ع ی _زمینهای س ز» بهعنوان متغیر مستقل،
«عوامل میانجی_ ر تاری س ز» بهعنوان متغیر میانجی و پیامدهای س ز بهعنوان متغیر وابسته موردبررسی و
سنجش قرار گر ت .با توجه به مدل مفصومی رضیات پژوهش به شرح زیر تدوین گردید.
رضیه اول :عوامل ع ی -زمینهای س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه دوم :عوامل ع ی -ساختاری س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
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عوامل علی –
زمینهای سبز
• خرید س ز

• مزیت رقابتی

•

اهش
داخ ی

عوامل میانجی
– رفتاری سبز

هزینههای

• سود پایدار سازمان

• برند ار رمایی معت ر
• ابتکارات س ز

پیامدهای سبز

•
•
•
•
•
•

انگیزه ار نان
رهنگ س ز
آموزش س ز
توانایی
تغییر

مدیریت

القا س ز
خالقیت در برنامه
منابا انسانی

• نصادهای قانونگذار
• شار مشتری

• شار گروههای ذینفا
• جذب س ز

• انتخاب س ز

• مدیریت پاداش
• مدیریت قوانین

•
• تجزیهوتح یل س ز
راحی مشاغل

عوامل علی -
ساختاری سبز

شکل  :4مدل مفهومی پژوهش

رضیه سوم :عوامل ع ی -زمینهای س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد.
رضیه چصارم :عوامل ع ی -ساختاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی
بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه پنجم :عوامل میانجی -ر تاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی
بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه ششم :عوامل میانجی _ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی زمینهای س ز و پیامدهای س ز بهعنوان
متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
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رضیه هفتم :عوامل میانجی_ ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی ساختاری س ز و پیامدهای س ز بهعنوان
متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
در مرح ه می مدل مفصومی آزمون شد و رضیات تدوین شده براساس مدل مفصومی در جامعه آماری
بررسی گردید .با بصرهگیری از شاخصهای بدست آمده از مرح ه یفی ،پرسشنامه پژوهش در قالب 43
سؤال تنظیم گردید.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

روایی پرسشنامه تحقی در مرح ه یفی از ری نظر سنجی از خ رگان تعیین شد و پایایی پرسشنامه
نیز در مرح ه می از ری آلفای رون اخ آزمون گردید.
شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

برای تح یل دادهها ازنرم ا زار  SPSSنسخه  14و  smart plsاستفاده گردیده است
نتایج تحقیق

در ابتدا با توجه به محدودیتهای موجود به ور خالیه به ا العات توییفی پرداخته شده و در ادامه
به تح یل نتایج حایل از آزمون رضیهها اشاره میگردد.
آمار توصیفی

نتایج حایل از آمار توییفی بدین شرح بود :بررسی راوانی آزمودنیها نشان داد ه  84/6درید از
پاسخدهندگان ،مرد و  15/4درید زن 19/2 ،درید ،مجرد و  73/8درید متأهل بودند .بیشتر
پاسخدهندگان بین رده سنی  31تا  40سال قرار داشتند .از نظر میزان تحصیالت ،ا ثر ا راد نمونه ،دارای
تحصیالت لیسانس و از نظر سابقه خدمت بیش از  93درید نمونه دارای سابقه خدمت متر از  15سال
بودند.
آمار استنباطی

در مرح ه آمار است ا ی ق ل از آزمون رضیات به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری
پرداخته شد .برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از دو مورد پایایی و روایی استفاده شد .همان ور ه در
جدول چصارم مشاهده میشود ،مقادیر شاخصهای وق نشان از برازش مناسب شاخصهای مورد سنجش
دارد.
برای برازش بخش ساختار از اعداد معناداری  tاستفاده شد .در یورتی ه مقدار این اعداد از  1/96بیشتر
شود ،نشان از یحت رابله بین سازهها و در نتیجه تأیید رضیههای پژوهش در سلح ا مینان  95درید
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دارد .ال ته باید توجه داشت ه اعداد  tقط یحت رابلهها را نشان میدهند و شدت رابله بین سازهها را
نمیتوان با آنها سنجید.
جدول ( :)4مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و مقدار میانگین واریانس استخراج شده

بزرگتر از /7

بزرگتر از /7

بزرگتر از /5

مقادیر اشتراکی

/86

0/57

0/57

0/51

0/51
0/50
0/51

ردیف

مقدار آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

متغیر

1

عوامل علی_زمینهای سبز

/8

2

عوامل علی_ساختاری سبز

/81

/85

3

عوامل میانجی_رفتاری سبز

/76

/84

0/50

4

پیامدهای سبز

/76

/83

0/51

شکل  :5آمارههای  tمربوط به ضرایب مسیر بین متغیرهای اصلی پژوهش
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در مرح ه آزمون رضیات به بررسی هفت رضیه پژوهش با بصرهگیری از خروجی آماره  tو خروجی
ضرایب مسیر پرداخته شد .ه نتایج آن به شرح زیر است.

شکل  :6ضرایب مسیر بین متغیرهای اصلی پژوهش

رضیه اول :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر عوامل ر تاری برابر با
 1/125میباشد ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل زمینهای بر
عوامل ر تاری با توجه به شکل ششم  0/090گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری
مستقیم و خی ی ضعیف میباشد.
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رضیه دوم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر عوامل ر تاری برابر با
 17/219شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ساختاری بر
عوامل ر تاری با توجه به شکل ششم  0/812گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری
مستقیم و خی ی قوی میباشد.
رضیه سوم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر پیامدها برابر با  0/707شده
است ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل زمینهای بر پیامدها با
توجه به شکل ششم  0/033گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و خی ی ضعیف
میباشد.
رضیه چصارم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر پیامدها برابر با 2/220
شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ساختاری بر پیامدها با
توجه به شکل ششم  0/194گزارش شده است ه از نظر آماری نشان دهنده تأثیری مستقیم و ضعیف می-
باشد.
رضیه پنجم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ر تاری بر پیامدها برابر با  6/588شده
است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ر تاری بر پیامدها با توجه
به شکل ششم  0/563گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و متوسط میباشد.
رضیه ششم :با توجه به شکل پنجم آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل زمینهای برعوامل ر تاری  1/125شده
است ه متر از  1/96است و آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل زمینهای بر پیامدها  /707شده است ه از
 1/96متر میباشد .لذا تأثیر عوامل زمینهای به عوامل ر تاری از نظر آماری معنیدار نمیباشد و میتوان
گفت ه عوامل زمینهای از ری عوامل ر تاری تأثیر معنیداری بر پیامدها ندارد .در واقا عوامل ر تاری
نمیتواند بهعنوان یک متغیر میانجی بین عوامل زمینهای و پیامدها در نظر گر ته شود.
رضیه هفتم :با توجه به شکل پنجم آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل ساختاری به عوامل ر تاری 16/727
شده است و آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل ر تاری به پیامدها  6/588شده است ه هر دو از  1/96بیشتر
بوده و م ین معنیداری ضریب مسیر مربو ه میباشد .لذا میتوان گفت ه عوامل ساختاری از ری
عوامل ر تاری تأثیر معنی داری بر پیامدها دارد .از ر ی ضریب مسیر عوامل ساختاری به عوامل زمینهای
 0/812شده است و ضریب مسیر عوامل زمینهای به پیامدها  0/563شده است ه میتوان نتیجه گر ت
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میزان تأ ثیر عوامل ساختاری بر پیامدها از ری متغیر میانجی عوامل ر تاری  0/457است ه از نظر جصت
مستقیم و از نظر شدت متوسط محسوب میشود.
بحث و نتیجهگیری

نقش روزا زون توسعه پایدار و راتر از همه ،جن ه ا ولوژیکی آن ،در توسعه حاشیه رقابتی شر تهای
مدرن منجر به متداول شدن پرسش ادغام ارهای زیستمحیلی در حوزه سیاستگذاری منابا انسانی و
شکلگیری مدیریت منابا انسانی س ز شد ) .(Marciniuk-Kluska & Bombiak, 2018یک ارمند عالوه
بر زندگی اری ،دارای زندگی خصویی نیز میباشد و ر تار سازگار با محیطزیست در هر دو حوزه
برای او سودمند است ) .(Opatha & arulrajah, 2014سازمانی ه دارای ار نانی است ه دوستدار
محیطزیست بوده و از شرایط حفظ و نگصداری آن آگاهند و عم کرد آنان موجب اهش ضایعات و
تخریبهای محیلی است ،از مدیریت منابا انسانی س ز برخوردارند .ایجاد منابا انسانی س ز دارای
ضروریات زیرساختی است ه هرچند در ابتدا میتواند برای سازمان موجب هزینههایی گردد اما در
والنیمدت بهعنوان یک سرمایهگذاری ب ندمدت میتواند شامل

(Seyed Naghavi & Daroeyon,

) 2014مزایای قابلمالحظهای از ق یل حفظ مسئولیت اجتماعی ،سب مصارت و مدیریت ،ا زایش روحیه
ار نان ،مک به حفظ ار نان ،اهش گردش نیروی ار ،مک به ساخت یک تصویر زی ا از
شر ت برای جذب منابا انسانی ارا ،نمایش تصویر بصتری از برند در بازار و غیره باشد

& (Aggarwal

) .Sharma, 2015از اینرو پژوهش حاضر با هدف ی ارائه مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای
مدیریت منابا انسانی س ز در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند انجام شد .در مرح ه اول پژوهش مدل
پژوهش تدوین گردید و در مرح ه دوم مدل تدوین شده ،در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند آزمون
شد .در مرح ه تدوین مدل چندین عامل بهعنوان ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز شناسایی شدند
ه در چصار مقوله ی عوامل ع ی زمینهای س ز ،عوامل ع ی -ساختاری س ز ،عوامل میانجی -ر تاری س ز
و پیامدهای س ز جای گر تند .عوامل ع ی زمینهای س ز شامل :نصادهای قانونگذار ،شار مشتری ،شار
گروههای ذینفا ،مزیت رقابتی و خرید س ز بود .شار نصادهای قانونگذار بیان میدارد ه نصادهای قانون-
گذار باید به سازمانها رعایت مسائل زیستمحیلی را الزام نمایند و سازمانهای عال در این زمینه را نیز
مورد حمایت قرار دهند .عالوه بر نصادهای قانونگذار مشتریان و گروههای ذینفا نیز میباست در این
زمینه هوشمندانه عمل نمایند و در ملال ات خود از سازمانها توجه به مسائل زیستمحیلی را مدنظر قرار
دهند .در مورد خرید س ز باید گفت سازمانها همواره باید در خریدهای خود به قابل بازیا ت بودن
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محصوالت خریداری شده توجه نمایند و محصوالتی را خریداری نمایند ه قابل بازیا ت باشد .در زمینه
عوامل ع ی ساختاری در مدل تدوین شده عاملهای جذب س ز ،راحی مشاغل ،مدیریت پاداش ،انتخاب
و تجزیهوتح یل شغل ملرح شد .سازمانها میبایست با در نظر گر تن پاداشهای ماهانه برای ایدههای
خوب ار نان در مورد مدیریت زیستمحیلی و دادن پاداش برای ابتکارات یا عم کرد خالقانه
زیستمحیلی به تقویت اندیشه س ز مک نمایند .همچنین میبایست در سازمانها شغلهای جدید به-
منظور تمر ز بر جن ههای زیستمحیلی راحی و به شغلهای موجود بعد زیستمحیلی اضا ه گردد .در
زمینه جذب س ز باید عنوان داشت ه سازمانها میبایست در مرح ه استخدام به بحث مدیریت منابا انسانی
س ز توجه نمایند و ار نانی را استخدام نند ه عالقمند به بحث حفظ محیطزیست هستند .حتی میتوان
اذعان داشت ذ ر عالقمندی به حفظ محیطزیست در آگاهیهای استخدامی خود منجر به نوعی ت یغ و
تشوی جصت تحریک ذهن مخا ان به بحث حفظ محیطزیست گردد .در مدل تدوین شده خالقیت در
برنامه های منابا انسانی ،توانایی مدیریت تغییر ،رهنگ س ز ،آموزش س ز ،القای س ز و انگیزه ار نان
بهعنوان عوامل میانجی ر تاری س ز دستهبندی شدند .از اینرو سازمانها میبایست به آموزش ار نان در
راستای مسائل زیستمحیلی همت گمارند و به نیازسنجی ار نان در این زمینه توجه نند .همچنین در
اقدامات زیستمحیلی به خالقیت و نوآوری توجه نمایند .رهنگ سازمان میبایست حفاظت از
محیطزیست را ترویج نماید .محیط داخ ی سازمان میبایست با مدیریت تغییر مناسب به سمت ایجاد حس
ضرورت و اهمیت مسائل زیستمحیلی حر ت نماید و به ار نان برای توجه به این مسائل انگیزه دهد.
ار نان جدید میبایست با تالشهای یورت گر ته برای مدیریت س ز آشنا شوند .سرانجام برند
ار رمایی معت ر ،اهش هزینههای داخ ی سازمان ،سود پایدار سازمان و ابتکارات س ز بهعنوان پیامدهای
س ز دستهبندی شدند .ملاب این عوامل اگر سازمان ها به مدیریت منابا انسانی س ز توجه نمایند برند شر ت
معت رتر و جذابتر میشود .هزینههای داخ ی سازمان به دلیل اهش مصرف انرژی و مواد و استفاده از
ضایعات اهش مییابد .بهدلیل اهش خستگی و غی ت ار نان ،سود سازمان پایدار میگردد و
ابتکارات س ز مانند دادن دوچرخه و استفاده متر از اغذ نیز در سازمان نمود میبابد .ملاب آنچه گذشت
پس از مرح ه تدوین مدل ،مرح ه آزمون مدل در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند انجام شد و
رضیات تدوین شده در قالب مدل پژوهش آزمون شدند .ملاب نتایج تجزیهوتح یل دادهها رضیه اول
پژوهش م نی بر اینکه عوامل ع ی -زمینهای س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در
شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید نشد .زیرا مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر
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عوامل ر تاری برابر با  1/125بود ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .رضیه دوم
پژوهش م نی بر این ه عوامل ع ی -ساختاری س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر
در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر
عوامل ر تاری برابر با  17/219شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر
مربو ه  0/812است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و خی ی قوی میباشد .رضیه سوم
پژوهش م نی بر این ه عوامل ع ی -زمینهای س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید نشد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر پیامدها برابر
با  0/707شده است ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .رضیه چصارم پژوهش
م نی بر اینکه عوامل ع ی-ساختاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .ه تأیید شدن این رضیه نشاندهنده مجدد اهمیت عوامل ع ی -ساختاری
در مدیریت منابا انسانی س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند است .رضیه پنجم پژوهش
م نی بر اینکه عوامل میانجی_ر تاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ر تاری بر پیامدها برابر با  6/588شده
است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .رضیه ششم پژوهش ملاب نتایج بدست آمده
تأیید نشد ولی رضیه هفتم پژوهش م نی بر این ه عوامل میانجی_ ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی
ساختاری س ز و پیامدهای س ز بهعنوان متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند مؤثر
است ،تأیید شد و نتایج نشان داد ه عوامل ع ی _ساختاری س ز از ری عوامل میانجی _ ر تاری س ز
تأثیر غیر مستقیم و متوسط بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند دارد .با توجه
به آنچه گذشت پنج رضیه از هفت رضیه ای ی این پژوهش مورد تأیید قرار گر ت ،و ملاب نتایج
بدست آمده توجه به عوامل ع ی-ساختاری و میانجی -ر تاری در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند
اهمیتی اساسی دارد .از اینرو به مدیران پیشنصاد میگردد در برنامهریزی استراتژیک خود توجه ویژهای به
بعد زیستمحیلی شر ت داشته باشند .قرار گر تن بعد زیستمحیلی در بیانیه چشمانداز و مأموریت و
لیست ارزشهای شر ت منجر به اهمیت یا تن این موضوع میگردد .و در نصایت شر تها برای رسیدن به
این اهداف استراتژیک زیستمحیلی خود میبایست به دو موضوع توجه نماید :ا .بازبینی رآیندهای
خود :ه یکی از این رآیندها رایندهای مربوط به منابا انسانی شر تهاست .در بازبینی این رایندها
شر تها میبایست در رآیند پاداشدهی ،جذب ،راحی و تجزیهوتح یل شغ ی خود به بعد
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- در این زمینه مدیریت منابا انسانی شر تها می: موضوع رشد و یادگیری.2 .زیستمحیلی توجه نمایند
 به ار نان انگیزه داده.بایست با مدیریت تغییر مناسب توجه ار نان را به بعد زیستمحیلی ج ب نمایند
 شر ت میبایست در این زمینه آموزشهای الزم را به.و خالقیت ایشان را در این زمینه تحریک نمایند
ار نان ارائه و همچنین عالیتهای یورت گر ته درون شر ت در مورد مسائل زیستمحیلی را به
.ار نان جدید القا نمایند
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