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مقدمه :منابع انساني سبز یكي از مباحث مرتبط و زیرمجموعه موضوع توسعه پایدار و مدیریت
محیطزیست دوستانه است که تقریباً از اوایل قرن حاضر موردتوجه محققان ،نهادهای بینالمللي و دیگر
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اس و ونسیم مدل پیشنهادی و سؤاالت ارائهشده در مرحله کیفي موردبررسي قرار گرفتند .جامعه آماری
در بخش کیفي شامل  15نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انساني بودند که به روش گلوله برفي
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جامعهپذیری سبز ،ارتباط کارکنان سبز ،توسعه و پرورش سبز ،مدیریت پاداش سبز ،مدیریت بهداشت
و سالمت سبز ،مدیریت نظم و انضباط سبز و ارزیابي عملكرد سبز ابعاد اکتشاف شده مدیریت منابع
انساني سبز ميباشند و به کمک سناریونویسي الگوی مدیریت منابع انساني سبز در دانشگاه آزاد اسالمي
طراحي و تدوین شد.
نتیجهگیری :به نظر ميرسد الگوی منابع انساني سبز ميتواند بر سالمت و بهداشت جامعه اثرگذار
باشد در این راستا پیشنهاد ميگردد که تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.
کلمات کلیدی :مدیریت منابع انساني سبز ،سالمت ،توسعه پایدار ،مدیریت محیطزیست
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مقدمه
عليرغم برخي موفقیتها در حفظ و نگهداری از

ذخایر آب پشت سدها ،بيتوجهي به تفكیک زباله ،مصرف

محیطزیست ،حقوق زیستمحیطي و مسئولیت نهادهای مختلف

بيرویه منابع انرژی در کشور بهطوریکه پنج برابر میانگین جهاني

دولتي و غیردولتي همچنان زیر سؤال است.در درون این تردیدها

در ایران انرژی مصرف ميشود ( ،)5تفكیک و جداسازی فیزیكي

و مجادالت ،عدم توافق بر سر مسائلي از قبیل ایجاد تعادل میان

ساختمانها و اتاقها در ادارات و سازمانها و عدم وجود یا

هزینهها و منافع توسعه صنعتي ،ارزش حفظ تنوع زیستي و باورها

تنگناهای قوانین و مقررات اداری در استفاده بهینه از منابع و معادن

در مورد بهترین ابزارها برای اداره محیط ،طبیعت و توسعه پایدار

( )6و هشدارهای متعدد اندیشمندان و متولیان امر همه عالئمي از

وجود دارد .کمي پس از جنگ جهاني دوم بالیای زیستمحیطي

بيتوجهي یا بيعملي در مسائل محیط زیستي و توسعه پایدار و

در سراسر جهان نگرانيهایي در مورد اثرات صنعتي سازی بر

مطابق با محیطزیست ميباشد که نشان ميدهد همه و مخصوصاً

روی محیطزیست را برانگیخت ( .)1در نیمه دوم قرن بیستم جهان

سازمانهای ما بهعنوان مصرفکننده اصلي منابع و رویكردهای

به چهار موضوع مرتبط به هم توجه داشت که شامل صلح،

منابع انساني به شیوه کنوني نتوانسته است آنگونه که باید با

استقالل ،توسعه و محیطزیست بود و این موضوع برای اولین بار

محیطزیست و توسعه پایدار همراهي داشته باشد.از استراتژیهایي

توسط محققي بنام راشل کارسون در سال  1966در کتابي به نام

که در چندین سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است

بهار ساکت مطرح شد که بین توسعه اقتصادی و محیطزیست

استاندارهای زیستمحیطي و توجه به توسعه پایدار در عرصه

تضاد مشاهده ميشود.بعداً پژوهشگر دیگری در سال  1972در

جهاني است.عواملي از قبیل تحریمهای مشتریان ،شرط و شروط

کتاب حدی برای رشد به مطلبي در مورد تضعیف محیط پرداخت

آنها و توجه به سالمت خود و محیط و آینده از این دسته

و بیان داشت که در رابطه با توسعه محیط زندگي انسان در حال

محدودیتها به شمار ميرود .ماده  19٠قانون برنامه پنجم توسعه

آسیب دیدن است و باید از آن مراقبت کرد در غیر این صورت

کلیه دستگاههای اجرایي و مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي

آینده بشر درخطر خواهد بود اما این هشدارها در کنفرانسهای

را موظف نموده جهت کاهش اعتبارات هزینهای دولت ،اعمال

بینالمللي نشان داد که متأسفانه به موضوع محیطزیست و مراقبت

سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای

از آن توجه الزم نميشود ( .)2صنعتي شدن و جهانيشدن از علل

برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه

اصلي نگراني محیطزیست ميباشند ،زیرا تمامي منابع طبیعي مثل

و تجهیزات (شامل کاغذ) ،کاهش مواد زائد جامد و بازیافت

هوا ،آب ،مواد معدني ،گیاهان و حیوانات به طرز هشداردهندهای

آنها( در ساختمانها و وسایل نقلیه ) طبق آییننامهای که توسط

در حال اتمام ميباشند .استفاده از منابع طبیعي منجر به مسائل

سازمان حفاظت محیطزیست و معاونت آن و همكاری

جدی مثل تخریب الیه اوزن ،هشدارهای جهاني و افزایش

دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب حیات وزیران خواهد رسید

مونواکسید کربن در هوا شده است.مسائل و موضوعات محیطي

اقدام نمایند ( .)7مدیریت منابع انساني سبز مسئول ایجاد آگاهي،

پیرامون رشد اقتصاد جهاني ،معیارها و استاندارهای محیطي

اطالعرساني و تعامل میان کارکنان سازمان در خصوص محیط و

بینالمللي جدیدی را ایجاد کرده است که نیازمند تمرکز و

عوامل محیطي است و با سیاستگذاری و خطمشيهای سبز

پذیرش استراتژیها و برنامههای محیطي در کسبوکار است.

موجبات ایجاد مسئولیت اجتماعي در بین آنها شده و بهگونهای

وجود ریز گردها در نقاط مختلف و در استانهای متعدد در ایران،

آنها را هدایت مينماید که آنها به وظایف و تعهداتشان در قبال

خشک شدن دریاچهها ازجمله دریاچه ارومیه ( ،)3فرونشست

محیط عمل نمایند.این فعالیتها عالوه بر اینكه منجر به کارایي و

سرزمیني به خاطر برداشت بيرویه آبهای زیرزمیني ( ،)4کاهش

اثربخشي ،کاهش هزینهها ،ایجاد همكاری در بین کارکنان و

ایرج رشیدی و همکاران
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پایداری ميشود موجب ایجاد یک مزیت رقابتي برای سازمان نیز

واردکردن افرادی با نگرانيهای زیستمحیطي و آموزش

ميگردد .مدیریت منابع انساني استراتژیک در تالش است میان

کارکنان موجود تأکید دارد ( .)12مدلهای مدیریت منابع انساني

استراتژیهای کسبوکار از یکسو و استراتژیهای مدیریت

سبز بیشماری از ابتدا تابحال پایهگذاری شده است ()13-17؛ وجه

منابع انساني سبز از سوی دیگر ،همسویي استراتژیک ایجاد

تمایز این مدل تالش برای پیوند دادن مدیریت استراتژیک منابع

ميکند ( .)8هرگونه تغییر در استراتژی کسبوکار نیازمند تغییر

انساني با مباحث زیستمحیطي اسـت .ایـن مـدل عالوه بر

در نوع رویكرد به مدیریت منابع انساني است تا همسویي مناسب

پرداختن به چالشهای منابع انساني برای هماهنگي بـا فراینـدهای

میان استراتژی کسبوکار و مدیریت منابع انساني سبز محقق

چهارگانـه پایـداری زیستمحیطي ،به هماهنگي عمودی و افقي

گردد ( .)9با توجه به رویكرد اقتضایي ،همسویي میان استراتژی

فعالیتهای منابع انساني با فعالیتهای سـازمان و بومي که در آن

کسبوکار و روشهای مدیریت منابع انساني نیز ضروری

فعالیت ميکند ،پرداخته است.

است.نظریۀ اقتضایي تأکید ميکند که روشهای مدیریت منابع

بررسي اولیه و مطالعه برخي دستورالعملها و کتابچههای

انساني با نوع استراتژی کسبوکار تعیین ميشود .تحقیقات نشان

قوانین نشان داده که در خصوص موضوع توجه واضح و روشني

ميدهد سازمانهایي که استراتژی کسبوکار خود ر ابا اقدامهای

در دانشگاه آزاد اسالمي به سبز بودن یا منابع انساني سبز نشده

مدیریت منابع انساني سبز خود همسو ميکنند ،نسبت به دیگران

است و موردتوجه قرار نگرفته است .این تحقیق به تبیین عوامـل

به عملكرد برتری ميرسند ( .)1٠رنویک و همكارانش ( )11پس

مـؤثر بـر سبز بودن فعالیتهای سازماني و فردی در محدودهی

از مطالعه گزارشها ،مقالهها ،کتابها و مطالعات موردی بین

وظـایف مدیریت منابع انساني پرداخته است .با توجه به نقش

سالهای  1988تا  ،2٠٠8مدلي فرایندی از فعالیتهای مدیریت

عوامل انساني در توسعه و اینكه برای بهبود محیطزیست و توسعه

منابع انساني سبز ارائه دادند .آنها برای تشریح فعالیتهای سبز

پایدار باید مفاهیم مربوط در میان اهداف کاری بلندمدتتر منظور

مدیریت منابع انساني ،از تئوری توانایي ـ انگیزش ـ

فرصت1

شوند و همچنین به دلیل وابستگي متقابل محیط و سالمت و توسعه

بهعنوان مبنای فعالیتهای مدیریت منابع انساني استفاده کردند .بر

پایدار الزم است همه سازمانها و مخصوصاً سازمانهای آموزشي

اساس این مدل ،مدیریت منابع انساني سبز در سه حوزه ایجاد

که در توسعه بلندمدت نقش اساسي دارند نیز بهموقع وارد عمل

فرصتهای سبز ،انگیزش کارکنان سبز و توسعه توانایيهای سبز،

شده و زیربناهای الزم آموزشي و پژوهشي را به وجود بیاورند و

ميتواند مداخله کند .در ایجاد فرصتهای سبز ،سازمان به دنبال

به چنین بحثهایي ارزش الزم را بدهند ،بر همین اساس این

ایجاد فضایي حمایتي و مشارکتي برای رعایت مسائل

پژوهش به دنبال بررسي موضوع دریكي از مراکز بزرگ و

زیستمحیطي است .در اینجا به نقش اتحادیهها بهعنوان ترویج

غیردولتي دانشگاهي بوده و این سؤال را بررسي ميکند که

کننده فرهنگ سبز بین کارکنان نیز توجه شده است .انگیزش

مدیریت منابع انساني سبز در سازمان( دانشگاه آزاد اسالمي ) باید

کارکنان سبز ،به فعالیتهایي اشاره دارد که موجب ایجاد انگیزه

حائز چـه ویژگيهای نظاممندی شـود ؟ تا بتواند رسالت خود در

برای رعایت مسائل سبز در سازمان ميشود .در اینجا بیشتر بر

ایجاد بستر و فرهنگ حفاظت از محیطزیست و ایجاد توسعه

سازوکارهای مدیریتي نظیر مدیریت عملكرد ،هدفگذاری،

پایدار را بهخوبي دنبال کند و الگوی مناسب برای توجه به

تخصیص مزایا ،تعیین پاداش و تنبیه تأکید ميشود در ادامه ،توسعه

مدیریت منابع انساني سبز در دانشگاه آزاد اسالمي چیست ؟

توانمندیهای سبز ،بر تقویت مدیریت منابع انساني سبز از طریق
- AMO

1
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مطالعات در مورد مدیریت منابع انساني سبز اهمیت دارد زیرا

آلودگي محیطي ميتواند بهعنوان خطری برای سالمت انسانها و

شاخهای از فلسفهی مدیریت سبز است که نقش رفتار انسان در

کارکنان سازمان تلقي شود ازاینرو ضروری است تا این

مدیریت زیستمحیطي را بررسي ميکند ( )18و توسعه پایدار

آلودگيها از طریق اقدامات گوناگون متوقفشده و یا کاهش

مدیریت منابع انساني سبز را با عنوان سیاستها و شیوههای یک

پیدا کنند .وجود تقاضا از سوی مردم و دولتها برای حفظ منابع

سازمان سبز توضیح ميدهد ( .)1٠علوم سبز ارتباط انسان با محیط

طبیعي در راستای محافظت از منابع برای نسلهای آینده و بهبود

اطراف خود و نیز اثر وی بر سایر اکوسیستمهای کره زمین را

شرایط زندگي در حال حاضروایجاد تصویر بهتری از سازمان

بررسي ميکند و گستره وسیعي از علوم جوی ،شیمي تا

بهعنوان یک شهروند سازماني خوب که باعث قدرداني مردم

طراحيهای سبز برای محیطزیست ،میكروبیولوژی و...را شامل

جامعه و بهتبع آن وفاداری مشتریان و کارکنان مي شودکه این

ميشود ( .)19بهطورکلي و در بعد جهاني ضرورتهای مدیریت

خود عاملي است باعث سهولت در کسب درآمد برای سازمان

منابع انساني سبزعبارتند از جلوگیری از افزایش دمای عمومي

( .)18به دنبال بررسي ضرورت توجه به محیطزیست هر سازماني

کرهی زمین ،حذف یا کاهش بالیای طبیعي که ناشي از اقدامات

ملزم به اجرای مدیریت سبز و اتخاذ اهداف زیستمحیطي است،

انسانها است مثل بارانهای اسیدی ،خشكسالي ،سونامي ،سیل

در این راستا مدیریت منابع انساني ناگزیر است که عملیاتي را

و ،...جلوگیری از استفادهی بيرویه ،غیرقانوني و حریصانه از منابع

فراهم کند که به اجرای موفقیتآمیز برنامههای زیستمحیطي

طبیعي ،کاهش و یا حذف صدمه زدن به حیوانات.گیاهان و سایر

کمک مينماید (.)22

موجودات طبیعي ،ایجاد اطمینان از وجود تعادل در ارتباط بین

مطالعات مختلفي به ارزیابي و رتبهبندی موانع و محرکهای

انسانها ،گیاهان ،حیوانات و دیگر عوامل محیط زیستي ،اطمینان

مدیریت منابع انساني سبز در سازمانها پرداختهاند .در بین

از بقای حیات انسانها و سازمانها برای یک دورهی طوالني

محرکهای ارزیابيشده ،شیوههای مدیریت منابع انساني سبز،

( .)2٠این عوامل درواقع دالیل مهم بهکارگیری مفهوم سبز در

هزینه اجرای برنامه بهعنوان مهمترین موانع تعیین گردیده است

جامعه و در سطح جهاني ميباشد .همچنین از بعد عملي سیستم

همچنین بر اساس نتایج پژوهشها عملكرد زیستمحیطي بهتر

منابع انساني سبز چنانچه بهخوبي اجرا شود ميتواند باعث :

سازمان ،مهمترین پیامد ادراکشده مدیریت منابع انساني سبز،

افزایش صرفهجویي ،تمرکز سبز بر روی مسئولیت اجتماعي

معرفي گردیده است (.)23-25

سازمان و بهبود تصویر اجتماعي سازمان گردد ( )21اما از دیدگاه

دیلي و هانگ ( ،)26پژوهشي با عنوان"دستیابي به پایداری

خاص سازماني وجود مسئولیتهای اجتماعي زیستمحیطي

زیستمحیطي از طریق توجه به عاملهای منابع انساني در مدیریت

شرکت مهمترین عامل در بهکارگیری مدیریت منابع انساني سبز

زیستمحیطي انجام دادند.آنان عوامل مدیریت منابع انساني از

است .در این زمینه کرتو مسئولیت اجتماعي شرکت را وظیفهای

قبیل حمایت مدیریت ارشد ،آموزش زیستمحیطي،

مدیریتي ميداند که سازمان را ملزم به اتخاذ اقداماتي در جهت

توانمندسازی کارکنان ،کارگروهي و نظام پاداش را بهعنوان

حفظ یا بهبود محیطزیست مينماید و در این رابطه چهار دلیل را

عوامل اصلي فرایند اجرای سیستم مدیریت زیستمحیطي

برای این مسئولیت عنوان ميدارد  :سازمانها بزرگترین

شناسایي کردند.

مصرفکنندگان منابع طبیعي ازجمله آب ،هوا ،مواد اولیه و..

در مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای انجامشده باید

هستند پس وظیفهی اصلي در حفاظت از این منابع هم بر عهدهی

اذعان کرد که این تحقیق ،بر طراحي الگوی منابع انساني سبز در

آنها است- .سازمانها مسئول آلودگي محیطزیست هستند

دانشگاه آزاد اسالمي تأکید دارد درحاليکه به نظر ميرسد ،سایر

(آلودگي هوا ،آلودگي آب ،آلودگي صوتي و ) ..که این

پژوهشها از توجه به الگوی منابع انساني سبز غافل ماندهاند .با

ایرج رشیدی و همکاران
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توجه به اینکه الگوی مدیریت منابع انساني سبز در دانشگاه آزاد

سنجههای پژوهش استفادهشده و از روشهای کمي برای تأیید مدل

اسالمي بهطور جامع تبیین نشده است و نظریههایي در این

مفهومي استفادهشده است مراحل انجام تحقیق در شكل شماره1

خصوص وجود ندارد و با توجه به خأل تحقیقاتي به نظر ميرسد

آمده است.

اجرای این پژوهش ضروری است و ميتواند خأل تحقیقاتي
موجود درزمینهٔ موضوع تحقیق در دانشگاه آزاد اسالمي را

الف) روش تحقیق مرحله کیفی

اندکي جبران نماید.

در این مرحله از تحقیق از جامعه آماری شامل کلیه
صاحبنظران و خبرگان مدیریت منابع انساني در دانشگاه آزاد
اسالمي استفادهشده که در اینجا با روش نمونهگیری نظری و

روش کار
این تحقیق باهدف طراحي الگوی مدیریت منابع انساني سبز در

انتخاب هدفمند اطالعرسانان کلیدی بر اساس اطالعات خاصي

دانشگاه آزاد اسالمي و با استفاده از روش آمیخته (کمي و کیفي )

که از موضوع پژوهش دارند بوده است .از ویژگيهای گروه

اجراشده است.این پژوهش ازلحاظ رویكرد پژوهشي از روش

خبرگان آشنایي کامل به مدیریت منابع انساني ميباشد .با توجه به

پژوهشي آمیخته از نوع اکتشافي استفاده کرده است .بنابراین

پانل تخصصي ،نمونهای به تعداد  15نفر انتخاب شدند .که این

رویكرد این پژوهش ترکیبي از رویكردهای کیفي و کمي (آمیخته)

پانل شامل  8نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمي و  7نفر از مدیران

است که در آن از روشهای کیفي مقتضي ازجمله روشهای

عالي دانشگاه آزاد اسالمي بودند.

مصاحبه باخبر گان و دلفي جهت استخراج مؤلفهها و همچنین

شکل  .1مراحل مدلسازی پویاییهای سیستم

در این مرحله با استفاده از روش دلفي جهت شناسایي مقولهها و
استخراج شدند.

در این مرحله تحقیق بیش از  4٠مقاله داخلي و خارجي مرتبط
با موضوع و چاپشده در سازمانها و کشورهای مختلف مطالعه
و پس از به دست آوردن شاخصها و ابعاد مندرج و مرتبط با

ب) روش تحقیق مرحله کمی

بحث پرسشنامهای با  31سؤال استخراج شد این فاکتورها و
پرسشنامه مبنای استفاده در ادامه کار قرار گرفت.
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خبره با توجه به نقطه نظرات سایر اعضای گروه مجدداً به سؤاالت
تجزیهوتحلیل دادهها

ارائهشده پاسخ دادند.با توجه به دیدگاههای ارائهشده در مرحله

با توجه به کیفي بودن پژوهش حاضر و اینكه کار اندازه-

اول و مقایسه آن با نتایج این مرحله ،درصورتيکه اختالف بین

گیری دادهها که بهصورت کلمات ،مفاهیم و جمالت در

دو مرحله کمتر از حد آستانه  ٠/2باشد؛ در این صورت فرآیند

پرسشنامهها و سؤاالت ميباشند در طول فرآیند جمعآوری

نظرسنجي متوقف ميشود .همانگونه که جدول فوق نشان

اطالعات انجام ميشود.مفاهیمي که بعد از اظهارنظر خبرگان و

ميدهد ،در برخي از مؤلفهها ،اعضای گروه خبره به وحدت نظر

مطالعات ادبیات و پیشینه به دست میایند درنهایت تبدیل به الگویي

رسیدهاند و میزان اختالفنظر در مراحل اول و دوم کمتر از حد

خواهند شد که مدل و الگوی موردنظر پژوهش را به وجود

آستانه  ٠/2بوده است .لذا نظرسنجي در خصوص مؤلفههای فوق

خواهند آورد و با توجه به استقرایي بودن پژوهش ،در ابتدا دادهها

متوقف گردید .از بین مؤلفههای اشارهشده ،مؤلفههایي که

را جمعآوری نموده و پس از بررسي سؤاالت و نظرها ،مدل

میانگین غیرفازی شده نظرات خبرگان کمتر از  9باشد ،از مدل

مفهومي آن در انتهای پژوهش ارائه داد.با توجه به بررسي و

مفهومي تحقیق حذف گردید .در این مرحله  23مؤلفه متوقف

اطالعات اولیه ميتوان برای مفاهیم مدیریت منابع انساني سبز و

گردیده و نظرسنجي در مورد  3مؤلفه باقیمانده باید صورت بگیرد

مدیریت محیط زیستي که از مباني و کلمات کلیدی موضوع

که در مرحله سوم انجام ميشود.

تحقیق هستند طرحهای زیر را مدنظر قرارداد و اجزای موردنظر



در ادامه کار را برای دو مفهوم گفتهشده با توجه به جداول ادامه

در این مرحله ضمن اعمال تغییرات الزم در مؤلفههای مدل،

موردتوجه قرارداد.

پرسشنامه سوم تهیه گردیده و همراه با نقطهنظر قبلي هر فرد و
میزان اختالف آنها با میانگین دیدگاه سایر خبرگان ،مجدداً به

نتایج

خبرگان ارسال گردید نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم کمتر

الف ) نتایج بخش کیفي
در این مرحله از روش دلفي استفاده شد و سه دور روش دلفي
اجرا شد و نتایج زیر به دست آمد.


نظرسنجی مرحله سوم

نظرسنجی مرحله نخست

در این مرحله مدل مفهومي ارائهشده همراه با شرح زیر
معیارها به اعضای گروه خبره ارسال گردیده و میزان موافقت
آنها با هرکدام از معیارها اخذشده و نقطه نظرات پیشنهادی و
اصالحي آنها تقسیمبندی شده است .میانگین قطعي بهدستآمده
نشاندهنده شدت موافقت خبرگان با هرکدام از معیارهای
پژوهش ميباشد
نظرسنجی مرحله دوم
در این مرحله پرسشنامه دوم تهیه گردیده و همراه با نقطهنظر
قبلي هر فرد و میزان اختالف آنها با دیدگاه سایر خبرگان ،مجدداً
به اعضای گروه خبره ارسال گردید .در مرحله دوم اعضای گروه

از حد آستانه  ٠/2ميباشد و لذا نظرسنجي در این مرحله متوقف
ميشود .و مدل نهایي دارای  31مؤلفه گردید.
الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه آزاد
اسالمی چگونه است ؟
برای طراحي مدل نیاز به شناسایي عوامل و زیر عوامل
ميباشد .بهمنظور شناسایي عوامل اثرگذار ،از مقاالت مختلف و
طي جلسات با خبرگان ،شاخصها استخراج گردید.به دلیل اینکه
تعداد متغیرها شناسایيشده زیاد ميباشد و بهمنظور شناسایي
متغیرها و کاهش ورودیها و همچنین تعیین اهمیت ورودیها
نسبت به هم ،محدودیت وزني در مدل اعمال شد .برای انجام این
کار پرسشنامهای با  31سؤال (که هر سؤال بیانگر یک متغیر
ميباشد) طراحي گردید و  15پرسشنامه به تعداد پاسخدهندگان
خبره ،در اختیار آن ها قرار گرفت که تمام پرسشنامه ها جامع و
کامل به دست آمد .این پرسشنامه ها به صورت کیفي و بر اساس

ایرج رشیدی و همکاران
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طیف  7درجه ای لیكرت از خیلي کم تا خیلي زیاد قید شده است.

مرسوم است به ازای متغیرهای مساله ،پویایي مربوطه نیز معرفي

بعد از پخش و جمع آوری پرسشنامه ،جهت تعیین مهمترین عوامل

گردد .براساس عناوین پویایي های مد نظر در سیستم مدیریت

از روش دلفي فازی استفاده شد.

منابع انساني سبز ،به شرح زیر در نظر گرفته مي شود:

نتایج بخش کمی

 )1پویایي ناشي از جذب و استخدام

در این پژوهش داده های گردآوری شده با استفاده از نرم

 )2پویایي ناشي از آموزش و توسعه
 )3پویایي ناشي از نگهداری

افزار  Vensimتجزیه و تحلیل شد.

 )4پویایي ناشي از بكارگیری.

به محض این که مساله طي یک افق زماني مناسب شناسایي و
مشخص گردید ،مدلسازان باید شروع به تدوین نظریه ای به نام
فرضیه پویا به منظور شرح رفتار مساله نمایند .در فرایند مدلسازی

آموزش و توسعه

نگهداری

نرخ تقویت 3

نرخ افزایش
ایمنی در کار

سازماندهی محیط کار

خدمات رفاهی
پیشگیری از آل ودگی

مدیریت عملکرد

تغییر و بهبود سبز
بیمه و بازنشستگی

خودکنترلی
ساختار منعطف

نظام های زیست محیطی
حفاظت منابع طبیعی

بروکراسی زائد

رعایت مقررات

آموزش نامتناسب

تفکر مدرن

ناآگاهی
مدیریت منابع انسانی سبز

تضعیف

انگیزه

تقویت

عدم تمایل مدیران به مدیریت
منابع انسانی سبز

جذب و استخدام
نرخ تقویت2

برنامه ریزی سبز
طراحی شغل

بکارگیری
توسعه پایدار
دوست دار محیط زیست

مسئولیت اجتماعی

کار تیمی
رهبری سبز
رفتار شهروندی

بهره وری

ارتباطات سبز

مدیریت پاداش
مدیریت پسماند

انگیزش فردی

ساختار تیمی

کاهش هزینه
تولید سبز

نمودار جریان مدل  SDران شده مدیریت منابع انسانی سبز در حالت مرجع
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با توجه به این که رفته رفته سازمان ها با منابع محدود تری روبرو

همین منظور در این سناریو میزان ساختار منعطف از  ٠/15به ٠/3

مي شوند و با این روند ممكن است که در آینده نزدیک توان

افزایش داده شده است.این میزان تاثیر باعث بهبود تا  11/5586در

رقابت با توجه به منابع محدود را نداشته باشد از این رو این افزایش

مدیریت منابع انساني سبز شده است .به عبارت دیگر در حالت

قابل قبول نیست و باید با استفاده از سناریوهای مختلف در

مرجع مدیریت منابع انساني  1٠/3648بود و با بهبود میزان ساختار

جستجوی راهي برای افزایش میزان مدیریت منابع انساني بود تا از

منعطف این میزان به  11/5586رسیده است (افزایش  11درصد).

این طریق دانشگاه توان رقابت با رقبا را داشته باشد .از این رو

سناریو :3بهبود همزمان ساختار منعطف و انگیزه

سناریو های زیر در نظر گرفته مي شود ومشخص شده است که

کارکنان

کدام سناریو بهترین حالت ممكن را ایجاد میكند.

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان

سناریو :1بهبود انگیزه کارکنان

ساختار منعطف و انگیزه کارکنان ،مدیریت منابع انساني سبز را

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود میزان انگیزه،

افزایش داد .به همین منظور در این سناریو میزان ساختار منعطف

مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد .به همین منظور در این

از  ٠/15به  ٠/3و انگیزه کارکنان از  ٠/18به  ٠/36افزایش داده

سناریو میزان انگیزه از  ٠/18به  ٠/36افزایش داده شده است.این

شده است .این میزان تاثیر باعث بهبود تا  12/٠311در مدیریت

میزان تاثیر باعث بهبود تا  11/٠397در مدیریت منابع انساني سبز

منابع انساني سبز شده است .به عبارت دیگر در حالت مرجع

شده است .به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت منابع انساني

مدیریت منابع انساني  1٠/3648بود و با بهبود همزمان ساختار

سبز  1٠/3648بود و با بهبود میزان انگیزه این عدد به 11/٠497

منعطف و انگیزه کارکنان این میزان به  12/٠311رسیده است

رسیده است (افزایش  7درصد).

(افزایش  19درصد).

سناریو :2بهبود ساختار منعطف در سازمان
در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود میزان ساختار

سناریو :4بهبود همزمان افزایش آگاهی و کاهش

منعطف در سازمان ،مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد .به

بروکراسی های زائد

ایرج رشیدی و همکاران
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در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود مدیریت

افزایش آگاهي و کاهش بروکراسي زائد ،مدیریت منابع انساني

عملكرد کارکنان ،مدیریت منابع انساني را افزایش داد .به همین

سبز را افزایش داد .به همین منظور در این سناریو میزان ناآگاهي

منظور در این سناریو میزان مدیریت عملكرد کارکنان از  ٠/19به

در سازمان از  ٠/48به  ٠/18کاهش و بروکراسي های زائد نیز از

 ٠/38افزایش داده شد .این میزان تاثیر باعث بهبود تا  12/2353در

 ٠/35به  ٠/15کاهش داده شده است .به عبارت دیگر در حالت

مدیریت منابع انساني سبز شده است .به عبارت دیگر در حالت

مرجع مدیریت منابع انساني سبز  1٠/3648بود و با بهبود همزمان

مرجع مدیریت منابع انساني سبز  1٠/3648بود و با بهبود مدیریت

آگاهي و بروکراسي سازماني این میزان به  1٠/996رسیده است

عملكرد کارکنان این میزان به  12/2353رسیده است (افزایش

(افزایش  6درصد).

تقریبا 18درصد).

سناریو : 5بهبود رفتارهای شهروندی

سناریو :8بهبود طراحی شغل

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود میزان

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود طراحي

رفتارهای شهروندی در سازمان ،مدیریت منابع انساني سبز را

شغلي کارکنان ،مدیریت منابع انساني سبز را افزایش داد .به همین

افزایش داد .به همین منظور در این سناریو میزان رفتارهای

منظور در این سناریو میزان طراحي شغلي کارکنان از  ٠/39به

شهروندی  2برابر شده است .این میزان تاثیر باعث بهبود تا

 ٠/78افزایش داده شد .این میزان تاثیر باعث بهبود تا  1٠/8535در

 11/7942شده است .به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت

مدیریت منابع انساني سبز شده است .به عبارت دیگر در حالت

منابع انساني سبز  1٠/3648بود و با بهبود میزان رفتارشهروندی

مرجع مدیریت منابع انساني سبز  1٠/3648بود و با بهبود طراحي

این میزان به  11/7942رسیده است (افزایش  14درصد).

شغلي کارکنان این میزان به  1٠/8535رسیده است (افزایش تقریبا
5درصد).

سناریو : 6بهبود همزمان ساختار منعطف ،انگیزه و رفتار
شهروندی سازمانی

سناریو :9بهبود تعهد وپشتیبانی مدیران به استفاده از

 .در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود همزمان

مدیریت منابع انسانی سبز

ساختار منعطف ،انگیزه و رفتار شهروندی سازماني ،مدیریت

در این سناریو فرض بر این است که مي توان با بهبود تمایل

منابع انساني سبز را افزایش داد .به همین منظور در این سناریو

مدیران به استفاده از مدیریت منابع انساني سبز ،مدیریت منابع

میزان ساختار منعطف  ٠/15به  ٠/3و انگیزه کارکنان از  ٠/18به

انساني سبز را افزایش داد .به همین منظور در این سناریو میزان

 ٠/36و رفتار شهروندی نیز به دو برابر افزایش داده شد .این

تمایل مدیران به استفاده از مدیریت منابع انساني سبز تا  2برابر

میزان تاثیر باعث بهبود تا  13/3696در مدیریت منابع انساني سبز

افزایش داده شد .این میزان تاثیر باعث بهبود تا  1٠/8824در

شد ه است .به عبارت دیگر در حالت مرجع مدیریت منابع انساني

مدیریت منابع انساني سبز شده است .به عبارت دیگر در حالت

 1٠/3648بود و با بهبود همزمان ساختار منعطف ،انگیزه و رفتار

مرجع مدیریت منابع انساني سبز  1٠/3648بود و با بهبود طراحي

شهروندی سازماني این میزان به  13/3696رسیده است (افزایش

شغلي کارکنان این میزان به  1٠/8535رسیده است (افزایش تقریبا

 29درصد).

5/5درصد).

سناریو :7بهبود مدیریت عملکرد

بحث ونتیجه گیری
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هدف از این تحقیق طراحي الگوی منابع انساني سبز با تأکید

انساني سبز در خدمت محیط زیست و با هدف محافظت از آن

بر بهداشت و سالمت در دانشگاه آزاد اسالمي بود .نتایج این

بهکار گرفته ميشوند .نتایج یافته های این تحقیق نشان مي دهد که

تحقیق با نتایج برخي تحقیقات در ارتباط با الگو و متغیرهای مورد

دستیابي به این هدف به هیچ عنوان موضوعي تک بعدی نیست و

نظر همراستا بود ( )28 ,27 ,14در این پژوهش با مرور مباني نظری

نمي توان با توجه صرف به یک مقوله ،موفقیت در مدیریت منابع

و انجام سه دوره تكنیک دلفي ،متغیرهای الزم(طراحي شغل سبز،

انساني سبز را تضمین کرد .این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع

برنامه ریزی منابع انساني سبز ،استخدام و انتخاب سبز ،تغییر و

انساني سبز با توجه همزمان به موضوع ساختار منعطف ،انگیزه و

بهبود سبز ،آموزش و بهسازی سبز ،مدیریت عملكرد سبز ،ایمني

رفتارشهروندی سازماني مي تواند در بلند مدت مسیر دستیابي به

درکار ،مدیریت پاداش سبز ،بیمه وبازنشستگي ،خدمات رفاهي

مدیریت منابع انساني سبز را از طریق توجه به چشماندازی متناسب

سبز ،رهبری سبز ،ارتباطات سبز ،بهره وری ،کارتیمي،

با محیط زیست و اشاعهی فرهنگ سازماني حامي محیط زیست،

رفتارشهروندی ،تولید سبز ،نظام های زیست محیطي ،پیشگیری از

توجه به نیروی کارِ آگاه به اهداف محیط زیستي و ایجاد مزیتهای

آلودگي محیط زیست ،کاهش هزینه ها و مصرف منابع ،مدیریت

رقابتي مبتني بر توجه به محیط زیست ،توجه به ساختار سیستمها از

پسماند ،رعایت مقررات ،توسعه پایدار ،ساماندهي محیط کار،

طریق تشریک مساعي و ایجاد ارتباطات باز و آزاد برای نیروها و

حفظ منابع طبیعي ،تفكر مدرن ،خود کنترلي ،انگیزش فردی،

توجه به تعهد نسبت به محیط زیست و کار تیمي در اینباره ،جذب

ساختار تیمي ،دوستدار محیط زیست ،مسئولیت اجتماعي) برای

نیرو ،پاداشدهي ،توسعهی فردی و آموزش کارکنان در راستای

ترسیم سیستم پویای مدیریت منابع انساني سبز گردآوری شد.

اهداف محیط زیستي سازمان تضمین نماید .نتایج این پژوهش نشان

برای طراحي الگوی پویا مدیریت منابع انساني سبز در دانشگاه

داد که جذابترین سناریو برای مدیریت منابع انساني سبز مبتني بر

آزاد اسالمي در مجموع  46متغیر (  5متغیر حالت 6 ،متغیر نرخ و

توجه همزمان به  3متغیر انگیزه ،ساختار منعطف و رفتار شهروندی

 35متغیر کمكي) تشخیص داده شد که بر همین اساس محدوده

سازماني است .البته باید توجه کرد که این یافته در درون یک

سیستم مشخص گردید .داده های گردآوری شده در نرم افزار

سیستم با مرزهای مشخص شده بدست آمده است ،بنابراین در این

 Vensimوارد شد و بعد از تجزیه و تحلیل ،نتایج به شرح زیر

سیستم طراحي شده باید توجه به حلقه ها و همچنین متغیرهای تاثیر

حاصل گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انساني

گذار بر روی آن ها در ارائه پیشنهادات مد نظر باشد .همانطور که

سبز در دانشگاه آزاد اسالمي شامل  4حلقه کلي از عوامل که

مشخص است حلقه کاهنده بیشترین تاثیر را بر روی سیستم دارد .به

شامل جذب و استخدام ،آموزش و توسعه ،نگهداری و بكارگیری

این صورت که در این حلقه کنترل و بهبود عواملي مانند توجه به

سبز مي شود .در حلقه جذب و استخدام فرض بر این بود که

ساختار منعطفي ،آموزش های نامناسب ،بي انگیزه بودن کارکنان،

طراحي شغل و مسئولیت اجتماعي باعث مي شود که برنامه ریزی

تمایل کم مدیران در دستیابي به مدیریت منابع انساني سبز ،ناآگاهي

سبز تقویت شود .مسئولیت اجتماعي از طریق متغیر دوستدار

کارکنان و مدیران و بروکراسي های زائد؛ مي تواند وضعیت

محیط زیست تقویت مي گردد.مدیریت منابع سازماني سبز تلفیقي

مدیریت منابع انساني سبز را در چشم انداز  2٠ساله بطور قابل

است از اهداف مدیریتي پیرامون محیط زیست و فرایندهایي

مالحظه ای افزایش دهد .از این رو پیشنهادات زیر برای دستیابي به

جذب نیرو ،توصیف و شرح شغل ،آموزش و توسعهی نیروها،

این چشم انداز ارائه ميگردد:

سالمت و امنیت شغلي ،مدیریت عملكرد ،ارزیابي ،مدیریت

برای کاهش بروکراسي (بروکراسي های زائد) در سازمان،

استعداد ،پاداشدهي و برنامه ریزی حرفهای و شغلي و…مفاهیم و

توجه به ساختارهای منعطف در سازمان افزایش یابد .هر چند این

ابزارهای گذشته موجود در مدیریت منابع انساني در مدیریت منابع

اقدام در ابتدا هزینه زا است اما سازمان با پرداخت این هزینه مي
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تواند در آینده نزدیک از مزایای آن برخوردار خواهد شد .افزایش

این رو پیشنهاد مي شود که سازمان متناسب با نیاز خود هر یک از

یادگیری سازماني ،افزایش خالقیت در حل مسائل ،افزایش

برنامه های مزایای انعطاف پذیر ،تفویض اختیارهای اصولي ،ایجاد

رفتارهای فراسازماني ،به حداقل رسیدن تعارضات در استفاده از

توازن بین درآمد و هزینه های زندگي را به صورت تكي و یا

سیستم های جدید مدیریت در سازمان ،افزایش رضایت ،کارایي و

ترکیبي از آن ها را برای افزایش انگیزه کارکنان به اجرا درآورد.

کاهش هزینه های سازماني از پیامدهای مطلوب این اقدام است.


در جهت افزایش آگاهي در بین کارکنان پیشنهاد مي

تشکر و قدردانی

شود که آموزش های نامناسب و بي کیفیت از طریق عارضه یابي

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری دانشــگاه آزاد اســالمي

آموزشي به حداقل کاهش پیدا نماید .سازمان با عارضه یابي

واحد واحد علوم وتحقیقات مي با شد .نوی سنده از ا ساتید راهنما و

آموزشي مي تواند متناسب با نیاز سازمان در هر زمینه و مقوله ای

مشـــاور و تمامي کســـاني که در این راســـتا با محقق همكاری

خدمات مناسب را برای افزایش سطح آگاهي کارکنان خصوصا

نمودندکمال تشكر را دارد.

در عرضه مدیریت منابع انساني سبز ارائه دهد.


نتایج نشان داد که انگیزه کارکنان در مدیریت منابع

انساني سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .داشتن انگیزه خوب
هم آگاهي را افزایش مي دهد و هم مي تواند میل مسئوالن را برای
دستیابي به مدیریت منابع انساني سبز در سازمان افزایش دهد .از

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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Abstract
Introduction: Green human resources is also one of the relevant topics and a
subset of the topic of sustainable development and friendly environmental
management, which has been considered by researchers, international
institutions and other organizations since the beginning of this century.
Ignoring it causes irreparable damage to organizations. This research has been
conducted with the aim of designing a green human resource management
model in Islamic Azad University and using a mixed method (quantitative and
qualitative).
Methods: In the qualitative part, Delphi method was used. In this part, the
research model was compiled by performing three rounds of Delphi method.
In the quantitative part, using the scenario method and in SPSS and Vansim
software environment, the proposed model and questions Presented in the
qualitative stage were examined. The statistical population in the qualitative
section included 15 experts in the field of human resource management who
were selected by snowball method.
Results: The results showed that green analysis and design, green human
resource planning, green employment, green selection, green socialization,
green staff communication, green development, green reward management,
green health management, discipline management Green and green
performance evaluation are the explored dimensions of green human resource
management. In this research, with the help of scenario writing, the green
human resource management model was designed and compiled in Islamic
Azad University.
Conclusion: It seems that the pattern of green human resources can affect the
health of the community. In this regard, it is suggested that more research be
done.
Keywords: Green Human Resource Management, Health, Sustainable
Development, Environmental Management
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