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چکيده
یشکدنیایکنونی،دنیایسازمان هااستومتولیاناینسازمان هاانسان هاهستند؛انسان هاییکهدر
ب
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یکی از راه کار های تحقق مدیریت زیست محیطی ،توجه به این موضوع در مدیریت منابع انسانی و یا به
عبارتی،مدیریتمنابعانسانیسبزمیباشد.اینپژوهش،ضمنبررسیمبانینظریمدیریتمنابعانسانی
سبز ،به دنبالشناساییوتعییناولویتاقداماتآنمیباشد.جامعهآماریاینتحقیق،مدیرانوکارکنان
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است.نتایجاینتحقیق،بهعنوانآغازیبرفرآیندپیادهسازیمدیریتمنابعانسانیسبزمیباشدکهبایدبا
برنامهریزینظاممندانجامشود .
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جهاندرقرن  11بارقابتزیاد،توسعهبازارهایجدید،عواملمحیطینامطمئن،رواجتکنولوژیهایبرتروتوسعه
تجارتروبهروشدهاستکه 11اصلجهانیشدن،پیچیدگی،پویایی،تالطم،شتاب،خردگرایی،ارتباطات،همگرایی،مجازی
شدنوضرورتادغامکسبوکارها ازویژگیهایبارزآنبودهاست(مارک.)11112،درعصرجهانیشدنکهناظربرحرکت
درمسیرگسترشهرچهبیشترارتباطاتانسانیدرعرصةجهانیاست،بهباوربسیاریازصاحبنظران،داشتنمنابعانسانی
توانمند،خالق وا رزشآفرینسالحاصلیمدیراندررقابتخواهدبود.درحقیقت،آینده ازآنسازمانیخواهدبودکهبتواند
چنینظرفیتهاییرادرمنابعانسانیخودایجادنماید.درچنینفضایی،نظاممدیریتمنابعانسانی،درایجادمزیترقابتی
پایدارنقشاساسیدارد(هاچودایر .)1112،1ازطرفی،افزایشنگرانیهادرموردهشدارهایمحیطی،تولیدکنندههارامجبور
بهتالشبرایکاربردراهکارهاییدرزمینهمدیریتزیستمحیطیومدیریتسبزنمودهاست.مدیریتسبز،روشیاستکه
سازمانهامحیطشانراباتوسعهاستراتژیهایزیستمحیطی،مدیریتمیکنند(لی.)31112،یکیازقدمهایاساسیبرای
کاهشبحرانهاوحلمسائلزیستمحیطی  ،توجهویژهبهسازمانهاومنابعانسانیسازمانومدیریتکردنصحیحآن
هاست  .مدیریتمنابعانسانیاز جملهمسئولیتهایاصلیمدیریتدر هرسازمانبهشمارمیرودو همهمدیرانسطوح
متعددسازمانبهنوعیازاینمسئولیتبرخوردارهستند.ازاینرو،مدیریتمنابعانسانیرابهرهبرداریازسرمایههایانسانی
شرکتبراینیلبهاهدافسازمانیمیدانند(سیدجوادین.)1331،مدیریتمنابعانسانیسبز،استفادهازسیاستهایمنابع
انسانیبرایاستفادهپایدارازمنابعسازماناست.مدیریتمنابعانسانیسبز،مسئولایجادمحیطکاریسبزیاستکهدرآن
کارکنان ،اهمیت مسائل زیست محیطی را درک کنند(احمد .)21112،این امر منجر به کارآیی باال تر و کاهش هزینه ها در
سطوحفردی،سازمانومحیطیمیشود(رانجانوگوسوامی.)11122،باتوجهبهآنچهبیانشد،شناساییاقداماتمدیریت
منابعانسانیسبزوارزیابیآنهاجهتپیادهسازیدرسازمان،یکیازمسائلاساسیدراینزمینهمیباشدکهدراینپژوهش
بهاینمسالهپرداختهمیشود .

ادبيات پژوهش
مدیریت منابع انسانی سبز
مدیریتمنابعانسانیسبزواقداماتآن،یکفاکتوراساسیدرتفکرروبهجلودرحوزهکسبوکاردرسرتاسرجهان
میباشد.اصطالح"مدیریتمنابعانسانیسبز"یکمفهومجدیدبرایافرادحرفهایوآکادمیکدرحوزهمدیریتمنابعانسانی
میباشد (اپاتا.)21113،یوسلیزا) 1112(1بیانمیکندکهمفهوممدیریتمنابعانسانیسبزهنوزکامالروشننیستونیازبه
توسعهدارد.مدیریتمنابعانسانی سبز،بهتماماعمالیاشارهداردکهدرتحول،پیگیریواستمراریکسیستمانجاممیشوند
تامنابعانسانیمحیطیکسازماندرزندگیهایحرفهایوخصوصیخوددارایهوشیاریباشند.مدیریتمنابعانسانیسبز
بهمعنیانجاماستراتژیهاییبرایآگاهیازاعمالسبزجهتارتقاوپیگیریفعالیتهایتجاریپایدارمیباشدکهبهسازمان
هادرزمینههدایتیکمحیطصمیمانهکمکمیرساند .بنابراین،مدیریتمنابعانسانیسبزشاملدورویهضروریمیباشد
 :اعمالمدیریتمنابعانسانیبرایهدایتمحیطوپرورشسرمایهدانشی(آگاروالوشارما.)31112،مدیریتمنابعانسانیسبز،
کاربرد سیاست هایی برای ارتقای کاربرد پایدار منابع درون سازمان ها و پایداری زیست محیطی می باشد(آدهیکاری و
مارهاتا .)21113،
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مدیریتمنابعانسانیسبز،مستقیمامسئولایجادمحیطکاریاستکهاقداماتسبزرادرکمیکند،انجاممیدهدو
تکریممیکند وهمچنیناهدافسبزرادرفرآیندمنابعانسانیشاملاستخدام،آموزش،جبرانخدمات،توسعهوپیشبرد
سرمایهانسانیمحافظتمیکند(ماتاپاتی  .)111113،اینموضوعاشارهداردبهسیاستها،اقداماتوسیستمهاییکهکارکنان
یکسازمانبرایمنتفعکردنافراد،جامعه،محیطزیست طبیعیوکسبوکارانجاممیدهند(آرولراجاهواپاتا.)111112،
شایخ) 1111(11درپژوهشخود،تاییدمیکندکهمنابعانسانیسبز،نقشاساسیدرسازمانبرایپشتیبانیازمسائلزیست
محیطیسبزبازیمیکند(رانیومیشرا.)131112،ماندیپ،)1111(12بیانمیکندکهمدیریتمنابعانسانیسبز،اشارهبهبه
کارگیریهرنیرویانسانیبرایارتقایانجاماقداماتزیستمحیطیوپاسخگوییوتعهدکارکناننسبتبهمسائلزیست
محیطی دارد که این اقدامات منجر به کارآیی باال تر ،هزینه های پایین تر و مشارکت و حفظ کارکنان می شود(رانی و
میشرا.)1112،مدیریت منابعانسانیسبز،بستگیبهالگوهایقابلشناساییومنحصربهفردتصمیمگیریورفتاریسبز
مدیرانمنابعانسانیدارد(جکسونوهمکاران .)121111،

پيشينه تحقيق
در ادامه تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز ،ارائه شده است.
سیدجوادینوهمکاران()1322درمقالهخودباعنوان"مدیریتمنابعانسانیسبز،یکرویکردسرمایهگذاریوتوسعهپایدار"،
ضمنمعرفیسرمایهانسانیبهعنوانعاملکلیدیدرتوسعهپایدارکهموجباتتوسعهاقتصادیاست،الگویمدیریتمنابع
انسانیسبزرانیزبهعنوانمسالهاصلی تحقیق،مدنظرقرارمیدهند.دراینپژوهش،برایاینمنظوربااستفادهازروشفرا
ترکیبومراحلهفتگانهاینروشبهمطالعهتجربیاتگذشتهمحققیندرسالهای 1111تا 1112پرداختهشدهاست.
فیاضی()1322درمقالهخودباعنوان"آموزشسبزمنابعانسانیدرصنعتنفت"،به بررسییکیازاقداماتمدیریتمنابع
انسانیسبزیعنیآموزشبااستفادهازرویکردکیفیوانجاممصاحبهپرداختهاست.نتایجتحلیلمحتوادراینتحقیقنشانمی
دهدکهاجرایموثرآموزشهایسبزنیازبهفرهنگسازیوایجادزیرساختهاوبسترهایالزمدارد.ضمناآموزشها باید
برمبنایچارچوبیمتناسبباصنعتنفتطراحیشود.یونگویوسف)1112(12درمقالهخودباعنوان"مطالعهتاثیرقابلیت
هایمنابعانسانیاستراتژیکبررویپذیرشاقداماتمدیریتمنابعانسانیسبز"،برایدستیابیبههدفخود،رویکردکمی
رادربین31نفرازمتخصصانمن ابعانسانیازشرکتهایتولیدیوخدماتیمالزیبهکارگرفتند.نتایجاینتحقیقنشانداد
که قهرمان تغییر و موقعیت یابی استراتژیک رابطه معنا داری با اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز دارند .احمد( )1112در
پژوهشیباعنوان"مدیریتمنابعانسانیسبز:خطمشیهاواقدامات"،ضمنتشریحمفهوممدیریتمنابعانسانیسبز،به
بررسیاقداماتسبزدرحوزهمنابعانسانیدرسراسرجهانمیپردازد.ضمنااینپژوهش،جهتگیریآیندهمدیریتمنابع
انسانیسبزراموردبررسیقرارمیدهدونهایتاتعدادیازاقداماترابرایسازمانهایسبزپیشنهادمیدهد .آراهراجاو
همکاران)1112(11درمقالهایتحتعنوان"اقداماتمدیریتمنابعانسانیسبز:یکبازنگری"،بهبررسیاقداماتمربوطبه
مدیریتمنابعانسانیسبزبرمبنایمبانینظریموجودپرداختند.نتایجاینتحقیقنشاندادکهتحقیقاتپیشینتنهاروی
تعدادمحدودیازاقد اماتمدیریتمنابعانسانیسبزتمرکزمیکردند.دراینتحقیق،اقداماتمدیریتمنابعانسانیسبزدر
حوزههایمختلفبهطورجامعیموردشناساییوبررسیقرارگرفتهاند.شایخ(،)1112درپژوهشخودباعنوان"مدیریتمنابع
انسانی سبز ،ضرورت قرن ،"11به بررسی تئوری مدیریت منابع انسانی سبز می پردازد و ضمن بیان تاثیر صنعتی شدن بر
محیطزیست،درراستایسبزشدنبهبرخیمشخصههایبرجستهسبزاشارهمیکند .
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رانیومیشرا(،)1112درمقالهایباعنوان" مدیریتمنابعانسانیسبز:اقداماتوپیادهسازیاستراتژیکدرسازمان
ها"،بهدنبالبهکار گیریاقداماتمدیریتمنابعانسانیسبزبهمنظورارتقایعملکردپایدارمیباشند.همچنیندراین
تحقیقبیانمیشودکهضرورتزیادیبرایترکیبمدیریتمنابعانسانیسبزاستراتژیکومدیریتزیستمحیطیوجود
دارد.اوپاسا()1113درمقالهخودباعنوان"مدیریتمنابعانسانیسبز:یکمعرفیساده"،بهمعرفیسادهمدیریتمنابعانسانی
سبز به عنوان یک مفهوم جدید می پردازد .این پژوهش روی حوزه هایی شامل دالیل سبز شدن ،مفهوم ضرورت و وظایف
مدیریتمنابعانسانیسبزوهمچنیننتایجودستآوردهایتحقیقاتانجامشدهدراینحوزهتمرکزمیکند .رنویکو
همکاران )1113(13در مقاله ای با عنوان"مدیریت منابع انسانی سبز :باز نگری و بحث روز تحقیقات" ،ضمن بررسی ادبیات
موجود،نقشیراکهمدیریتمنابعانسانیسبزدراقداماتمدیریتبازیمیکند،بررسیمیکنند.نتایجاینتحقیقنشانمی
دهدکهاقداماتمدیریتمنابع انسانیسبزبررویانگیزشکارکنانبرایمشارکتدرفعالیتهایسبزموثرهستند .

اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز
مدیریت منابع انسانی سبز در بر گیرنده   1حوزه اصلی است :اقدامات منابع انسانی سبز و حفاظت از سرمایه
انسانی(دوتا.)121111،اقداماتمنابعانسانی،کلیهبرنام هها،فرآیندهاوتکنیکهایحقیقیمنابعانسانیاستکهدرسازمانیا
شرکتپیادهسازیمیشود(هوسلیدوبکر .)111111،بهصورتمشابهی،اقداماتمدیریتمنابعانسانیسبز،برنامهها،فرآیند
هاوتکنیکهاییاستکهبهمنظورکاهشاثراتمنفیزیستمحیطییاتقویتاثراتمثبتزیستمحیطیسازمانهاانجام
می شوند .هدف نهایی اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز ،بهبود عملکرد پایدار زیست محیطی می باشد(آراهراجا و
همکاران.)1112،درجدول، 1تعدادیازاقداماتمدیریتمنابعانسانیسبزکهدراینتحقیقموردبررسیقرارمیگیرد،ارائه
شدهاست .
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پیشبینیتعدادونوعنیرویانسانیموردنیازجهتپیادهسازیاقداماتوبرنامههایمدیریتزیستمحیطی
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arulrajah et al,2015

مشارکتدرتصمیماتاستراتژیکدرفعالیتهایزیستمحیطی 

arulrajah et al,2015

گنجاندنمعیارهایزیستمحیطیدرآگهیهایاستخدامی 

opatha,2013

انتقالدادندغدغههایزیستمحیطیکارفرمادرفعالیتهایاستخدامی 

opatha,2013

انعکاساستراتژیهاوسیاستهایزیستمحیطیسازماندرخطمشیهاوسیاستهایاستخدامی 

arulrajah et al,2015

بیانارزشهایزیستمحیطیسازماندرآگهیهایاستخدامیمانندمعرفیشرکتبهعنوانکارفرمایمتعهد
بهمسائلاجتماعیوزیستمحیطی 

arulrajah et al,2015

درنظرگفتندغدغههاوعالیقزیستمحیطیداوطلبانبهعنوانمعیارانتخاب 

renwick et al,2013

گنجاندنسواالتزیستمحیطیدرفرآیندمصاحبهوانتخابداوطلبان 

revill,2000
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ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبناي معيار ها

اگرارزیابیگزینههابرمبنایمعیارهابهوسیلهنظرخواهیازیکگروهدارای kعضوانجامگیردوارزیابیفازیk
اّمینتصمیمگیرنده
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دادهماکزیمماست.باتوجهبهاینکه هافازیهستندمسلما  هانیزفازیخواهدبود.اگراعدادفازیبهصورتمثلثی
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آلترناتیوهاییکهدر و  قراردارندبهترتیبنشاندهندهگزینههایکامالبهتروکامالبدترهستند.پساز
هابهمحاسبهفاصلهامتیازهرآلترناتیوازایدهآلخودشپرداختهومجموعفاصلههاطبقفرمولزیرمحاسبه


محاسبهایدهآل
میگردد :

بهصورتزیرمحاسبه

اگراعدادبهصورتفازیمثلثیباشند،فاصلهدوعددمثلثی
خواهدشد :

درپایانبااستفادهازمقادیربهدستآمده،شاخصشباهت(ضریب)cciرابرایهرگزینهمشخصمینماییم.شاخص

شباهتازرابطهزیرمحاسبهمیشود :

باتوجهبهمقدارشاخصشباهت،گزینههارتبهبندیمیشوندبهطوریکهگزینهایکهcciبزرگتریداشتهباشد

مطلوبتراستورتبهباالتریبهدستمیآورند .


تجزیه و تحليل داده ها
پسازتهیهپرسشنامهتحقیق،پرسشنامهبینمدیرانوکارشناسانشرکتسیموکابلیزدپخششد.تعدادپاسخ
دهندگاناینتحقیق11،ن فربودکهبراساسفرمولکوکرانمحاسبهشدهاست.برایفازینمودنپرسشنامه،ابتدادادههای
جمعآوریشدهبراساسطیفلیکرتمطابقجدول1بهاعدادفازیمثلثیتبدیلمیشوند:

جدول  :2اعداد فازي مثلثی(لی)2002،
متغیرزبانی

متغیرعددی

خیلیزیاد

2

2

1

زیاد

2

1

2

متوسط

1

2

3

کم

2

3

1

خیلیکم

3

1

1

دراینتحقیق،بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاواولویتبندیاقدامات،ازتکینکتاپسیسفازیاستفادهشدهاست.به
منظورتشکیلماتریستصمیم،اقداماتمدیریتمنابعانسانیسبزبهعنوانگزینهوپاسخدهندگانبهعنوانمعیارباوزن
یکساندرنظرگرفتهشدهاند.پسازجمعآوریپرسشنامهها،دادههایحاصلبهمنظورتجزیهوتحلیلآنهاگردآوریو
یکپارچهشدند.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلدادههاباروشتاپسیسفازیدرجدول3ارائهشدهاست .

جدول  :3نتایج رتبه بندي اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز با تکينک تاپسيس فازي
رتبه

ردیف 

اقداماتسبز 

1

گنجاندنتعدادیازوظایفومسئولیتهایزیستمحیطیدرهرشغل 

 cci
 12  1/111

1

گنجاندنالزاماتفنی،شخصی،زیستمحیطیواجتماعیدرشرحشغلوشرایطاحرازشغلتاحدامکان 

 12  1/111

3

بهکارگیریکارتیمیوتیمهایچندوظیفهایدرطراحیشغلبهمنظورمدیریتمسائلزیستمحیطی 

1/222

33
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گنجاندنشایستگیهایزیستمحیطیبهعنوانیکبعدویژهدرمشخصاتشغل 

1/332
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2

طراحیواستقرارشغلهاوپستهایجدیدمنحصراجهتتمرکزبرجنبههایزیستمحیطیسازمان 

1/312

2

2

پیشبینیتعدادونوعنیرویانسانیموردنیازجهتپیادهسازیاقداماتوبرنامههایمدیریتزیستمحیطی(ایزو،12111تولیدپاکو )...

1/312

2
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1/212

31

 11

بررسیوتعییننیازهایآموزشیکارکناندرمسائلزیستمحیطی 

1/212

31

 13
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1/333
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 12

ارائهپاداشمادیوغیرمادیبهعملکردزیستمحیطیکارکنان 

1/122

12

 12

تعریفپاداشبرایعملکردواقداماتنوآورانهزیستمحیطی 

1/123

2

 11

تعریفپاداشبرایکسبمهارتهایسبز 

1/213

12
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ایجاداطمیناندرایمنیمحیطکاریسبزبرایهمه 

1/221

32
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ایجاداقداماتزیستمحیطیبرایکاهشاسترسوبیماریهایشغلیناشیازخطراتمحیطکاری 

1/312

3

 31
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1/123
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اعمالتنبیههاییبرایعدمدستیابیبهاهدافمدیریتزیستمحیطی 

1/232

11

 33

اعمالمجازاتیااخراجبراینقضمدیریتزیستمحیطی 

1/231

13

 32

تدوینوانتشارقوانینزیستمحیطی 

1/313

1

 32

پیادهسازیمدیریتانضباطیبهعنوانیکابزارخودکنترلیدرفعالیتهایزیستمحیطی 

1/121
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بحث و نتيجه گيري
امروزهافزایشتوسعهجوامع،سبباستفادهبیرویهازمنابعطبیعی،تخریبمحیطزیست،ایجادآلودگیهایگوناگون
و...شده،کهاینعاملخودتهدیدیبرایتوسعهپایداراینجوامعاست.ازاینرو،ضروریاستتاسازمانهابهعنوانبزرگ
تریناعضایجوامعاثراترفتارهایخود رابرمحیطزیستشناختهودرجهتکاهشاثراتمنفیاینرفتارهابراکوسیستم
هایطبیعیاقداماتیرااتخاذکند.دراینراستامدیریتمنابعانسانیسبزبهعنوانابزاریقویکهنقشعواملانسانیرابه
عهدهدارد.میتواندبهسازمانهابرایانجاممسئولیتهایاجتماعیخویشدرراستایحفظمحیطزیستکمکشایانی
نماید.ت اکیدمدیریتمنابعانسانیسبزبرفلسفه،خطمشیوفعالیتهاییاستکهسازمانبهمنظورمدیریتمحیطازآنها
پیرویمیکند.بهطورکلی،مدیریتمنابعانسانیسبز اشارهبهاینموضوعداردکهمیبایستمنابعانسانیرابهگونهایباز
طراحییامهندسیمجددنمودکهنسبتبهقوانین،سیاستها،منابع،صحیحمصرفکردن،اسرافنکردنو...حساسشوندو
بدینطریقموجباتمصرفبهینهوهدفمندمنابعوکاهشآلودگیمحیطزیسترافراهمآورند.هدفازانجاماینپژوهش،
شناساییواولویتبندیاقداما تمدیریتمنابعانسانیسبزبود.اینتحقیقضمنشناساییاقداماتمدیریتمنابعانسانیسبز
کهبهنوعیپایهواساسپیادهسازیآنراتشکیلمیدهند،بهمنظورتعییناولویتاهمیتوپیادهسازیایناقدامات،بهرتبه
بندیآنهاپرداخت .
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استخدام،برنامهمنابعانسانیسبز،حوزهتجزیهوتحلیلوطراحیشغلسبز2اقدامدر32،درمرحلهشناساییاقدامات
مدیریتایمنیوبهداشتسبزومدیریتانضباط،مدیریتپاداشسبز،آموزشسبز،ارزیابیعملکردسبز،انتخابسبز،سبز
نتایج.اولویتبندیشدند،دادههایحاصلازپرکردنپرسشنامههاباتکینکتاپسیسفازی،پسازآن.سبزشناساییشدند
"گنجاندن،" اقدام" ادغاماهدافوهدفگذاریهایزیستمحیطیشرکتباسیستمارزیابیعملکرد3تحقیقنشاندادکه
شایستگی های زیست محیطی به عنوان یک بعد ویژه در مشخصات شغل" و "ایجاد برنامه آموزشی نظام مند جهت تامین
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