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چکیده
هدف این پژوهش ،ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فوالد و جامعه
آماری پژوهش ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر
شیوۀ گردآوری اطالعات ،جزء پژوهشهای ترکیبی (کیفی ـ کمی) است .برای طراحی مدل
پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد .بدینمنظور با انجام  22مصاحبه مدل اولیه پژوهش طراحی
شد .برای بررسی روایی در بخش کیفی از روشهای مثلثی ،بررسی اعضا و بررسی زوجی و برای
تأیید پایایی از روش بازآزمون استفاده شد .در بخش کمی برای تأیید مدل طراحیشده براساس
مصاحبهها پرسشنامهای متناسب با مدل طراحی شد و این مدل با استفاده از روش معادالت
ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .در بخش کمی جامعه آماری شامل  987نفر بودند که حجم
نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان 686 ،نفر تعیین شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از
روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفایکرونباخ استفاده شد .نتایج حاصل
از مدل معادالت ساختاری بهوسیله نرمافزار  AMOSتأییدکننده مدل طراحی شده بود .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی ،سازمانی ،گروهی و
باتوجهبه ضرروت درونیشدن و تغییر نگرش کارکنان و مدیران فوالد مبارکه در حوزه مسائل
محیطزیست ،مهمترین راهکار جهت تغییر نگرش در این شرکت آموزش و افزایش دانش در
حوزه محیطزیست است.
كلیدواژهها :مدیریت سبز؛ مدیریت منابع انسانی سبز؛ صنعت فوالد ،مبارکه اصفهان.
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مقدمه
محیطزیست و حفاظت از آن موضوعی است که از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه
بوده است .امروزه وجود مسائل و مشکالتی نظیر آلودگی محیطزیست ،مشکل رفع پسماندهای
صنعتی ،بحران انرژی و غیره ،لزوم توجه به امر حفاظت از محیطزیست ،ازجمله پیششرطهای
الزم برای پایداری برنامههای رشد و توسعه سازمانها تلقی میشود (معینی و همکاران:2764 ،6
.)638
مفهوم سبز ،اصطالح جدیدی در مدیریت سازمانهاست .امروزه از سازمانها و مدیران آنها
انتظار میرود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت نمایند
(جابور .)671 :2766 ،2سازمان سبز ،سازمانی است که مأموریتها ،اهداف و وظایف خود را
بهنحوی محقق میسازد تا هم افراد و سایر سازمانهای موجود و هم نیازهای آیندگان از منابع
محدود مخدوش نشود (سنوبر و فرزند .)67 :2761 ،9برای تبدیلشدن به سازمان سبز نیاز به
مدیریت سبز است (میلر و همکاران .)639 :2761 ،4مدیریت سبز 2بهکارگیری مؤثر و کارآمد همه
امکانات منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیستمحیطی با
هدف ایجاد مقبولیت اجتماعی و حفظ محیطزیست است (سودن .)66 :2766 ،1در حوزه مباحث
مدیریت سبز ،اقدامات مدیریت منابع انسانی ،تحت عنوان مدیریت منابع انسانی سبز ()0GHRM
بهوجود آمده است (آرجا و همکاران.)622 :2762 ،
جابور ( ،)2766سبزنمودن ابعاد عملکردی مدیریت منابع انسانی نظیر :شرح شغل ،استخدام،
گزینش ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداشها را بهعنوان مدیریت منابع انسانی سبز تعریف کرده
است (نورتون و همکاران .)674 :2762 ،8انجام اقدامات مختلف توسط سازمانها در راستای حفظ
1. Moini et al
2. Jabour
3. Sanober and Farzand
4. Miler et al
5. Green Management
6. Sudin
7. Green Human Resource Management
8. Norton
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محیطزیست ازجمله توجه به موضوع مدیریت منابع انسانی سبز در راستای انجام مسئولیتهای
اجتماعی سازمانهاست (استفانو و فیرونتینو.)07 :2764 ،6
جامعه آماری این پژوهش شرکت فوالد مبارکه استان اصفهان است .صنعت فوالد جزء
صنایع آالینده محیطزیست استان اصفهان در سالهای اخیر بوده است که بهعنوان یکی از عوامل
اصلی در آلودگیهای محیطزیست معموالً مورد انتقاد مدیران و مسئوالن استانی و کشوری
بودهاند .مشکالت زیستمحیطی ناشی از فعالیت صنایع مختلف ازجمله صنعت فوالد در استان
اصفهان یک مطالبه عمومی برای کاهش آلودگی ایجاد نموده و فشار عمومی به صنایع آالینده
محیطزیست ازجمله شرکت فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین شرکت فوالد کشور افزایش یافته
است و از این شرکت انتظار میرود که در جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود برای کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی تالش نماید .در راستای پاسخگویی به مطالبات زیستمحیطی از
شرکت فوالد مبارکه این شرکت همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت
محصوالت خود دنبال کاهش آلودگی زیستمحیطی و تبدیلشدن به یک سازمان سبز است و
راهبرد خود را در این زمینه برمبنای تبدیلشدن به سازمان سبز در حوزههای مختلف تدوین نموده
است .این شرکت در حوزههای مختلف برنامههای حفاظت و صیانت از محیطزیست را طراحی
نموده و در حال اجرای آن است .مدیران این شرکت در بخشهای مختلف شرکت ،هدفها و
برنامههایی را برای رسیدن به سازمان سبز مشخص نمودهاند .اما یکی از مشکالت فعلی در شرکت
فوالد مبارکه ،عدم درونیشدن توجه به محیطزیست بین کارکنان و مدیران آن است .مدیران این
شرکت بهتازگی دنبال اجرای سیاستهای محیطزیستی در قالب فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
میباشند .آنها با استقرار مدیریت منابع انسانی سبز درصدد تغییر نگرش کارکنان و دورنیکردن
حفاظت از محیطزیست بین کارکنان و مدیران میباشند .مسئله اصلی که در این شرکت وجود
دارد ،نبود یک مدل جامع در زمینه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سبز است که این پژوهش با
هدف برطرفکردن این مسئله یعنی ارائه یک الگوی مدیریت منابع انسانی سبز انجام شده است.
1. Stefano & Fiorentino
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این پژوهش از این لحاظ دارای ضرورت است که با تدوین و ارائه یک الگوی مدیریت منابع
انسانی با تأکید بر توجه به محیطزیست شرکت فوالد مبارکه و صنایع مشابه قادر خواهند بود
فعالیت زیستمحیطی خود را بهصورت جهتدار و با هدف فرهنگسازی و درونیکردن توجه به
محیطزیست ،برنامهریزی نمایند و با مشارکت فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بهطور هماهنگ با
راهبردهای زیستمحیطی ،شرکت فوالد برای پاسخگویی بهتر به مطالبات اجتماعی اقدام نماید.

ادبیات پژوهش
مدیریت منابع انسانی سبز
امروزه افزایش توسعه جوامع ،سبب استفاده بیرویه از منابع طبیعی ،تخریب محیطزیست،
ایجاد آلودگیهای گوناگون و ...شده که این عامل خود تهدیدی برای توسعه پایدار این جوامع
است .ازاینرو ،ضروری است سازمانها بهعنوان بزرگترین اعضای جوامع ،اثرات رفتارهای خود
را بر محیطزیست شناخته و در جهت کاهش اثرات منفی این رفتارها بر اکوسیستمهای طبیعی
اقداماتی را اتخاذ کند (واگنر .)442 :2762 ،6سازمانها در راستای کمک به محیطزیست به سمت
سبزشدن گرایش پیدا کردهاند (رنویک و همکاران .)9 :2769 ،2سازمان سبز ،9سازمانی است که
مأموریتها ،اهداف و وظایف خود را براساس حفظ و صیانت از محیطزیست و منابع کمیاب و
محدود محیطی تعریف مینماید تا استفاده از آنها بهطور بهینه صورت پذیرد (استفانو و فیرونتینو ،
.)02 :2764
بین بخشهای مختلف یک سازمان سبز ،مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان ابزاری قوی که
هدایت عوامل انسانی را به عهده دارد ،میتواند به سازمانها کمک شایانی نماید .سازمانها در راه
تبدیلشدن به سازمان سبز میتوانند از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی برای تحریک کارکنان
خود استفاده نمایند (چاربل و لوپز .)6821 :2761 ،4کارکردهای مدیریت منابع انسانی باید به چند
1. Wagner
2. Renwick et al
3. Green Organization
4. Charbel & Lopes
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دلیل در تالشهای زیستمحیطی سازمان مشارکت داشته باشد؛ نخست اینکه منابع انسانی در
پیادهسازی مؤثر راهبردهای سازمان تخصص دارند .دوم ،نظام اجتماعی داخلی و خارجی ازجمله
اهداف کلیدی تالشهای زیستمحیطی هستند .مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت اجتماعی
مؤثری برای تغییر انرژی کارکنان و هماهنگیهای الزم برای ایجاد مشارکت در جهت پایداری
زیستمحیطی دارند .سوم ،مرکزیت کارکردهای منابع انسانی و جایگاهش برای طراحی نقشها و
پستها در راستای پایداری زیستمحیطی ،باعث میشود که یک کارکرد منابع انسانی روی
کارکرد دیگر واحدها اثر بگذارد .درنهایت اینکه مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعهد و تعلق
کارکنان در راستای پیادهسازی اهداف زیستمحیطی ،اهمیت بهسزایی دارد (محمدینژاد
شورکایی و همکاران.)134 :6932 ،
مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سبزشدن منابع انسانی به اهداف راهبردی سازمان در جهت
سبزشدن سازمان کمک میکند (مارکوس و فرمت .)63 :2762 ،6یکی از مهمترین نقشهای
مدیریت منابع انسانی سبز کمک به سازمان در جهت ایجاد و عملینمودن تفکر سبز در کارکنان
است (اوپتا و آرجا.)672 :2764 ،2
مدیریت منابع انسانی سبز ،دنبال استفاده بهینه از منابع کمیاب محیطی است و تأکید آن بر
فلسفه ،خطمشی و فعالیتهایی است که سازمانها را در رسیدن به هدفهای سبز یاری میکند
(اولسون و همکاران .)63 :2764 ،9مدیریت منابع انسانی سبز به معنی تدوین و اجرای راهبردهایی،
برای آگاهی کارکنان و مدیران از اعمال سبز جهت ارتقا و پیگیری فعالیتهای پایداری محیطی
میباشد که به سازمانها در ایجاد یک سازمان سبز یاری میرساند (داگالس و همکاران:2769 ،4
 .)9مدیریت منابع انسانی سبز یعنی ،استفاده مناسب و صحیح از منابع انسانی برای بهبود و ارتقای
اقدامات زیستمحیطی سازمان و ایجاد تعهد و آگاهی بیشتر در کارکنان نسبت به مسائل

1. Marcus & Fremeth
2. Opatha& Arulrajah
3. Olson et al
4. Douglas et al
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زیستمحیطی (لوید و همکاران .)268 :2761 ،6بهطورکلی ،مدیریت منابع انسانی سبز اشاره به این
موضوع دارد که میباید منابع انسانی را بهگونهای بازطراحی یا مهندسی مجدد نمود که نسبت به
قوانین ،سیاستها ،منابع ،درستمصرفکردن ،اسرافنکردن و ...حساس شوند و بدین طریق
موجب مصرف بهینه و هدفمند منابع و کاهش آلودگی محیطزیست شوند (رانی و میشرا،2
 .)9192 :2762در سازمانهای سبز یکی از مهمترین نقشها برای ایجاد تفکر سبز بین کارکنان
سازمان ،نقش مدیران و کارشناسان منابع انسانی است که میباید کارکنان را به افرادی متعهد به
مسائل زیستمحیطی تبدیل کند .برای کسب اهداف زیستمحیطی باید مسائل زیستمحیطی در
سیاستهای مختلف مدیریت منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و
پاداش تعریف و اجرایی شود (نوترون و همکاران.)667 :2762 ،
این فعالیتها عالوهبر اینکه منجر به کارایی و اثربخشی ،کاهش هزینهها ،ایجاد همکاری بین
کارکنان و پایداری میشود ،موجب ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بین آحاد جامعه و کسب
پذیرش و مشروعیت اجتماعی میشود (استفانو و فورینتینو.)02 :2764 ،

مدل اولیه پژوهش
9

از دیدگاه رن و همکاران ( )2760پژوهشگران تاکنون در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز
همانند سایر موضوعات در مباحث مدیریت به مدل جامعی که دارای مقبولیت باشد ،دست
نیافتهاند .اما آنچه بین صاحبنظران حوزه مسائل زیستمحیطی در بخش منابع انسانی مدنظر است
و در پژوهشهای مختلف بر آنها تأکید شده است ،این است که در بخش مدیریت منابع انسانی
سبز ،درنظرگرفتن مواردی همچون :ذینفعان ،سیاستها و راهبردهای حوزه مدیریت منابع انسانی،
توجه به نتایج اقدامات مدیریت منابع انسانی ،عوامل زمینهساز در توجه به موضوع محیطزیست و
برقراری ارتباط بین راهبردهای سازمانی و راهبردهای مدیریت منابع انسانی مهم است .کرامر

4

1. Lloyd et al
2. Rani & Mishra
3. Ren et al
4. Kramar
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( )2764معتقد است چون مدل جامعی برای مدیریت منابع انسانی سبز بهدلیل جدیدبودن موضوع
آن وجود ندارد ،یکی از پیشنهادات برای تدوین مدل در حوزه منابع انسانی سبز ،استفاده از
مدلهای معمول در حوزه مدیریت منابع انسانی است .براساس پیشنهادات رن و همکاران ()2760
و کرامر ( )2764که در باال به آن اشاره شد ،با بررسی بین مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی،
بهدلیل جامعیت و تأیید مدل هاروارد توسط پژوهشهای متعدد ،این مدل بهعنوان مدل مبنا در این
پژوهش مدنظر قرارگرفت .یکی از مدلهای منابع انسانی که میتواند بهعنوان مدلی جامع بین
راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع انسانی در راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان ارتباط
دوسویه برقرار کند ،چارچوب هاروارد است .هال و لنگنیک )6388( 6در تدوین راهبرد منابع
انسانی این الگو را توصیه میکنند که بین تدوین راهبرد سازمان و تدوین راهبرد منابع انسانی یک
مسیر دوطرفه و رابطه متقابل وجود دارد (آرمسترانگ .)6934 ،مهمترین ویژگی مدل هاروارد
برقراری ارتباط دوطرفه بین راهبردهای سازمان و راهبردهای مدیریت منابع انسانی و همچنین
دربرگیرنده اکثر مؤلفههای مدلهای مدیریت منابع انسانی است (عالمه و صالحزاده)27 :6932 ،
که در این پژوهش از این چارچوب استفاده شده است .چارچوب اولیه پژوهش براساس مدل
هاروارد در شکل شماره یک نشان داده شده است .براساس پژوهش آرمان و جوشقانی ()6934
آنچه دغدغه اصلی مدیران منابع انسانی را تشکیل میدهد ،شـناخت صـحیح فراینـدهـای
گوناگون مدیریت منابع انسانی و طراحی سامانههای مناسب برای هریک از آنها و حصول اطمینان
از صحت طراحی و عملکرد فرایندهاست .فرایندهای منابع انسانی طبق مدل هاروارد در چهار
حوزه کلی شامل :جذب و استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش ،قابلطبقهبندی است که
دربرگیرنده سایر سیاستهای مدیریت منابع انسانی است (صفری.)62 :6937 ،
باتوجهبه شکل یک در مدل پیشنهادی اولیه پژوهش طبق الگوی هاروارد فعالیتهای
مدیریت منابع انسانی در قالب فعالیتهای جذب و استخدام ،آموزش ،پاداش و ارزیابی عملکرد
درنظرگرفته میشود .الزمبهذکر است که در مدل هاروارد دستاوردهای فعالیتهای مدیریت منابع
1. Hal and Lengnick
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انسانی در قالب دو دستاورد درونی داخل سازمان و دستاوردهای بلندمدت تقسیمبندی شدهاند ،اما
در مدل پیشنهادی اولیه نتیجه دستاوردهای منابع انسانی در قالب تأثیر بر سه بخش فردی ،گروهی
و سازمانی درنظرگرفته شدهاند .البته تالش پژوهشگران بر این است که این مدل را در حوزه منابع
انسانی سبز ارتقا و بهبود بخشند که در بخش نتیجهگیری به آن اشاره خواهد شد.

استراتژی سازمان

پیامدهای
بلندمدت)سازمانی(

پیامدهای
بلندمدت)گروهی(

پیامدهای مدیریت منابع
انسانی)فردی(

انتخاب سیاست های منابع
انسانی بر اساس استراتژی
های منابع انسانی در حوزه
های
جذب و استخدام
آموزش
پاداش
ارزیابی عملکرد

ذی نفعان

عوامل موقعیتی

شکل  .9چارچوب اولیه مدل پژوهش براساس مدل هاروارد

پیشینۀ پژوهش
6

سیرام و سوابا ( )2760پژوهشی باعنوان تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر اثربخشی سازمان
انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز منجر به افزایش تعهد
کارکنان و تغییر نگرش آنها خواهد شد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد ،اقدامات مدیریت
منابع انسانی سبز به بهبود اثربخشی و عملکرد مالی سازمانها منجر خواهد شد.
میلر و همکاران )2761( 2پژوهشی تحت عنوان منابع انسانی سبز :مقایسه کیفی در یک
شرکت چندملیتی در ایاالتمتحده انجام دادند .در این پژوهش ،محققان از روش مصاحبه
نیمهساختاریافته استفاده نمودند که نظرات 27نفر از مدیران در این مطالعه مورد بررسی قرار

1. Sriram and Suba
2. Miler et al
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گرفت .نتایج مصاحبهها نشان داد که اقدامات وسیعی توسط این زیرمجموعهها در راستای حفظ
محیطزیست انجام شده است .انجام اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در حوزههای پاداش و
ارزیابی عملکرد در این شرکتها به ایجاد تعهد سبز در کارکنان منجر شده است .چربل و لوپز

6

( )2761پژوهشی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز انجام دادند.
آنها بیان میکنند که مدیریت منابع انسانی ،نقش کلیدی را در کارایی سازمانی و در اتخاذ فنهای
سازمانی ایفا میکند .مدیریت منابع انسانی سبز با رجوع به فنهای منابع انسانی (استخدام دوباره،
انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداشها) و عوامل انسانی که اساس هرگونه تغییر سازمانی را
با پشتیبانی از پایداری تشکیل میدهد ،مانند فرهنگسازمانی ،کار گروهی و اصول و ارزشهای
سبز شرکت تقویت میکند .احمد )2762( 2پژوهشی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی سبز،
سیاستها و شیوهها انجام داد .در این پژوهش بیان میشود افزایش آگاهی در جوامع کسبوکار
موجب تغییر نگرش سازمانها به سمت سبزشدن و اتخاذ فنهای مختلف مدیریت محیطزیست
شده است .در کنار توجه به اقدامات محیطزیستی ،فعالیتهای مدیریت منابع انسانی ،نقش کلیدی
در سبزنمودن سازمان ایفا میکند .براساس این پژوهش برای موفقیت در مدیریت منابع انسانی سبز
سیاستها و شیوهها باید در چهار حوزه استخدام ،آموزش ،جبران خدمات و روابط کار تدوین
شود .آرواجا و همکاران ( )2762پژوهشی تحت عنوان تکنیکهای مدیریت منابع انسانی سبز
دادند .آنها بیان میکنند که بسیاری از پژوهشهای گذشته روی عملکردهای اندکی از مدیریت
منابع انسانی نظیر استخدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و مدیریت پاداش در مدیریت
زیستمحیطی یکپارچه با مدیریت منابع انسانی تمرکز کردهاند ،لذا مدیریت منابع انسانی توان
بالقوه و قلمرو بیشتری را در ارتقای عملکرد زیستمحیطی سازمان دارد.

روش پژوهش
هدف این پژوهش ،ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فوالد است .این
1. Charbel and Lopes
2. Ahmad
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پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی و جزء پژوهشهای ترکیبی (کیفی ـ کمی) است .جامعه آماری
این پژوهش شرکت فوالد مبارکه اصفهان است .برای طراحی مدل و دستیابی به مؤلفههای مختلف
آن از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد .در بخش کیفی با  22نفر از کارکنان ،مدیران و
سرپرستان در بخشهای مختلف ازجمله واحد مدیریت سرمایه انسانی ،HSE ،خطوط مختلف
تولید و ستاد مرکزی مصاحبه انجام شد .بعد از انجام  22مصاحبه پژوهشگران به مطلب جدیدی
دست نیافتند ،ولی برای اطمینان ،مصاحبهها تا  22مورد ادامه یافت .برای بررسی روایی در بخش
کیفی از سه روش زیر استفاده شد:
 .6روش مثلثی :در این روش چند محقق ،چند منبع داده ،یا چند روش برای تأیید دادههای
در حال ظهور مورد استفاده قرار میگیرد .در این پژوهش با انتخاب روش آمیخته ،تالش شده
است تا اعتبار مدل بهدستآمده افزایش یابد .2 .روش بررسیهای اعضا :در این روش از
پاسخدهندگان پرسیده شد که آیا نتایج بهدستآمده از تحلیل تم مورد پذیرش آنها است؟ . 9
بررسی زوجی :در این روش از اساتید دانشگاه و برخی خبرگان صنعت فوالد درخواست شد تا بر
یافتههای بهدستآمده یادداشت گذاشته و انتقادهای خود را بیان کنند .بنابراین براساس سه روش
باال روایی بخش کیفی مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی در بخش کیفی از روش
بازآزمایی استفاده شد .برای انجام روش بازآزمایی ،هشت مصاحبه انتخاب شده و هرکدام از آنها
دو بار در یک فاصلۀ زمانی بیستروزه بهوسیله پژوهشگران کدگذاری شدند .سپس با استفاده از
رابطۀ ( )6درصد پایایی بازآزمون برابر  7/01محاسبه شد که از حداقل قابلقبول ،یعنی 7/ 17
بیشتر بود (کی وال.)6331 ،
رابطه  6ـ  (*%677تعداد کل کدها/تعداد توافقات* =) 2درصد پایایی بازآزمون
در این پژوهش ،از روش تحلیل تم برای تحلیل مصاحبهها استفاده شد که این کدها در قالب
 22مفهوم قرار گرفتند و این مفاهیم در قالب  67تم طبقهبندی شدند .از دیدگاه براون و کالرک
( )2771تحلیل تم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تمها) موجود درون دادههاست .این
روش دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میکند ،اما میتواند از این فراتر رفته و
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جنبههای مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند .رویکردهای کیفی بسیار متنوع ،پیچیده و ظریف
هستند و تحلیل تم باید بهعنوان یک روش اساسی برای تحلیل کیفی درنظر گرفته شود .تحلیل تم
نخستین روش تحلیل کیفی است که محققان باید فرابگیرند؛ زیرا این روش ،مهارتهای اصلی که
برای اجرای بسیاری از روشهای دیگر تحلیل کیفی الزم است را فراهم میآورد .آنها معتقدند
تحلیل تم در مورد پژوهشهایی که در آن از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده ،یکی از
بهترین روشهای تحلیل است (براون و کالرک .)2771 ،بنابراین ،چون در این پژوهش بخش
کیفی بهصورت مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شده است ،از تحلیل تم در بخش کیفی استفاده
شده است .مراحل تحلیل تم به شرح زیر است:
مرحله  .6آشنایی با دادهها :برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود
الزم است که خود را در آنها تااندازهای غوطهور سازد .در این مرحله پژوهشگران متنهای
مصاحبه را پیادهسازی نموده و نسبت به آنها آشنایی اولیه پیدا نمودند.
مرحله  .2ایجاد کدهای اولیه :مرحله دوم زمانی شروع میشود که محقق دادهها را خوانده و
با آنها آشنایی پیدا کرده است .این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از دادههاست .در این مرحله
درمجموع  627کد اولیه استخراج شد .نمونههایی از کدهای اولیه استخراج شده که برخی از آنها
در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول  .9نمونههای كدگذاری اولیه
كدگذاری اولیه

متن مصاحبه
اینکه سازمانها به سمت مسائل زیستمحیطی و توجه به آن حرکت میکنند ،ناشی از برخی

فشارهای سیاسی ،قوانین و مقررات

فشارهای سیاسی ،قوانین و مقررات و دولت است.

و دولت سازمان را به سمت حفاظت
از محیطزیست سوق میدهد.

گاهی اوقات خطمشیهای داخلی سازمان حمایت از محیطزیست است که این خطمشی

تفکرات مدیران ،فشارهای کارکنان

میتواند برگرفته از تفکرات مدیران یا فشارهای گروههای داخلی سازمان باشد.

از درون سازمان باعث توجه به
محیطزیست میشود.

اینکه چگونه بتوانیم برای توجه به محیطزیست انگیزه در کارکنان ایجاد کنیم ،نیاز به یک

مشوقهایی برای ایجاد انگیزه

مشوق داریم .مشوقها میتواند بهعنوانمثال درصدی از سود ناشی از صرفهجویی در مصرف
انرژی یا کاهش ضایعات باشد.

برای ایجاد فرهنگ سبز در سازمان باید از همان ابتدای ورود افراد به سازمان تالش شود که

فرآیند ورود افراد به سازمان (جذب

آنها با نگرش سبز وارد شوند و به این موضوع برسند که در این سازمان مسائل محیطزیستی

و استخدام)

دارای اهمیت است.
خود شرکت باید در ایجاد تفکر سبز در کارکنان پیشقدم باشد تا سبزگرایی در شرکت رواج آزمون استخدامی الکترونیک
یابد .مثالً تالش کنند هنگام نیاز به نیرو بهجای برگزاری آزمون کتبی و هزینهکردن زیاد برای
انجام فرایند جذب به روشهایی بپردازد که کمتر برای شرکت هزینه داشته باشد و همچنین در
حفاظت از محیطزیست مؤثر باشد؛ مثالً برگزاری آزمون استخدامی بهصورت الکترونیکی
میتواند موجب کاهش مصرف کاغذ شود.
اگر مدیران شرکت به موضوع محیطزیست توجه کنند و در این زمینه سرمایهگذاری کنند،

کاهش فشارهای سیاسی و اجتماعی

قطعاً نتیجه آن را در بلندمدت و کوتاهمدت خواهند دید .مثالً کاهش فشارهای سیاسی و

ـ ایجاد مقبولیت در جامعه

اجتماعی میتواند از نتایج کوتاهمدت و ایجاد مقبولیت در جامعه از پیامدهای بلندمدت باشد.
شرکت فوالد مبارکه برای ایجاد نگرش سبز و مقیدنمودن کارکنان به رعایت مسائل

فرایندهای شغلی سبز

زیستمحیطی ،میتواند ،در فرایندهای شغلی آنها مواردی را درنظر بگیرد که آنها در کار
خود این موضوع را رعایت کنند؛ مثالً وظایف سبز برای کارکنان تعریف شود.
ما اگر بخواهیم هر رفتار محیطزیستی را مورد تشویق قرار دهیم ،ممکن است که این تشویقها رفتارهای داوطلبانه سبز
بهمرور اثر خود را از دست بدهد .بهنظر میرسد که ما باید فقط به رفتارهایی را مورد تقدیر
قرار دهیم که خارج از شرح شغل افراد باشد.

مرحله  .9جستجوی تمها :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب تمهای
بالقوه ،و مرتبکردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تمهای مشخص شده است.
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در این مرحله براساس کدهای اولیه و بازبینی آنها درمجموع  22تم مشخص شد .تمهای
استخراجشده در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2نمونه شکلگیری مفهوم از كدهای اولیه مرتبط
تمها

ردیف

تمها

ردیف

6
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دورههای مستمر تخصصی آموزشی
0

کارکنان ،مدیران و سهامداران از موضوع توجه محیطزیست بهره
میبرند.
اهالی بومی منطقی ،خانواده کارکنان ،دولت و کل جامعه از
موضوع توجه محیطزیست بهره میبرند.
کارکنان و گروههای داخلی عامل توجه به محیطزیست
فشارهای سیاسی ،قوانین و مقررات ،دولت ،جرائم مالی ،گروههای
اجتماعی و معاهدات بینالمللی عامل توجه به محیطزیست.
نتیجه توجه به محیطزیست برای کارکنان (کاهش بیماری و

27

افزایش سالمتی ،رفتار شهروندی سبز ،افزایش نشاط ،سفیرسبزشدن
و کاهش استرس)

پاداش سبز براساس رفتارهای داوطلبانه
8

نتیجه توجه به محیطزیست برای گروههای درون سازمان
26

(برندشدن گروه ،افزایش وابستگی ،کسب پاداش و تمایل به
افزایش عضویت در گروه)

پاداش براساس درصدی از سود حاصل از
3

صرفهجویی

نتیجه توجه به محیطزیست برای سازمان (بهبود برند ،کسب
22

مشروعیت ،انجام مسئولیت اجتماعی ،کاهش جرائم ،سازمان پیشرو
شدن ،جذب مشتری ،افزایش درآمد و بهبود بهرهوری)

پاداش براساس درصدی از سهم بهرهوری
67

نتیجه توجه به محیطزیست برای جامعه (کاهش بیماری و افزایش
29

سالمتی ،کاهش آلودگی ،گسترش سبک زندگی سبز،
صرفهجویی در مصرف منابع و انرژی)

66

معیار ارزیابی عملکرد ،کاهش انرژی

62

معیار ارزیابی عملکرد سبز ،کاهش ضایعات

69

معیار ارزیابی عملکرد سبز ،تعداد پیشنهادات سبز

24
22

سنجش اثربخشی نتایج دورههای آموزشی براساس شواهد
سنجش نگرش سبز در هنگام جذب و استخدام
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مرحله  .4بازبینی تمها :مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تمها را
ایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار میدهد .در این مرحله پژوهشگران مجموع  22تم
استخراجشده در مرحله سوم را در دو مرحله بررسی نموده و درنهایت آنها را مورد تأیید قرار
دادند.
مرحله  .2تعریف و نامگذاری تمها :مرحله پنجم زمانی شروع میشود که یک نقشه
رضایتبخش از تمها وجود داشته باشد .محقق در این مرحله ،تمهایی را که برای تحلیل ارائه
کرده است ،تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار میدهد .در این مرحله پژوهشگران تمهای
استخراجشده را در قالب  67مفهوم کلی و  68زیرمجموعه نامگذاری نمودند .در این مرحله
تمهای استخراجشده در قالب  67مفهوم کلی شامل ذینفعان ،عوامل موقعیتی ،جذب و استخدام،
آموزش ،ارزیابی عملکرد ،پاداش ،پیامدهای فردی ،پیامدهای گروهی ،پیامدهای سازمانی و
پیامدهای فراسازمانی نام گذاری شدند 68 .زیرمجموعه تمهای نامگذاری در جدول  9نشان داده
شدهاند.
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جدول  .0نامگذاری تمهای استخراجشده
ردیف

نام اصلی تم

6

ذینفعان

2

عوامل موقعیتی

9

جذب و استخدام

4

پاداش

2

آموزش

زیرمجموعههای تمها

ردیف

نام اصلی تم

1

ارزیابی عملکرد

0

پیامدهای فردی

ذینفعان داخلی
ذینفعان خارجی
عوامل داخلی
عوامل بیرونی

زیرمجموعههای تمها
شاخصهای ارزیابی عملکرد
نحوه ارزیابی عملکرد

روش کارمندیابی
روش آزمون استخدامی
8

روش مصاحبه

پیامدهای گروهی

شرح شغل

پیامدها دارای زیرمجموعه
نبوده و آیتمهای مربوط به

سنجش نگرش سبز

پیامدها در مدل نهایی

معیار اعطای پاداش

3

روش اعطای پاداش

پیامدهای سازمانی

بیان شده است.

نیازسنجی آموزش
نحوه آموزش
سنجش اثربخشی آموزش

67

پیامدهای
فراسازمانی

نوع دورهها

مرحله  .1تهیه گزارش :مرحله ششم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تمهای
کامالً آبدیده در اختیار داشته باشد .این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است .در این
مرحله پژوهشگران مدل تدوینشده را مجدداً مورد بررسی قرار دادند و برایناساس ،مدل مدیریت
منابع انسانی سبز را در قالب شکل  2تدوین نمودند.
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ت::
ط ززییسست
ت ففووالالدد ممببااررککهه ددرر ححووززهه ممححییط
ی ششررککت
ااسستتررااتتژژی
تتببددییلل ششددنن ببهه سسااززمماانن سسببزز

ی
ی ففررددی
پپییااممددههاای
س،،
ش ااسستتررس
ش سسالالممتتیی ،،ککااههش
ی وو ااففززااییش
ش ببییمماارری
ککااههش
ش
ش وو تتببددییلل ششددنن ببهه سسففییرراانن سسببزز ،،ااففززااییش
تتغغیییررننگگررش
ی سسببزز
د
ن
و
ر
ه
ش
ر
ا
ت
ف
ر
و
ط و رفتارشهروندی
ننششااط

ی
ی گگررووههی
پپییااممددههاای
ت ببییششتترر گگررووهه ددرر سسااززمماانن،،
ب ششههررت
ببررننددششددنن وو ککسسب
ت ددرر
ضووییت
ش ووااببسستتگگیی ببهه گگررووهه ،،تتممااییلل ببییششتترر ببهه ععض
ااففززااییش
ش
ب پپااددااش
گگررووهه ،،ککسسب

ی
ی سسااززممااننی
پپییااممددههاای
ش ججرراائئمم
ت ااججتتممااععیی ،،ککااههش
ب ممششررووععییت
ببههببوودد ببررنندد ،،ککسسب
ت ااججتتممااععیی ،،تتببددییلل ششددنن ببهه
ممااللیی ،،ببههببوودد ممسسئئووللییت
ی وو ددررآآممدد،،
ب ممششتترری
ش ججذذب
سسااززمماانن پپییششرروو ،،ااففززااییش
ی سسااززممااننیی
ش ههززییننهه وو ببههببوودد ببههررهه وورری
ککااههش

ی
ی ففرراا سسااززممااننی
پپییااممددههاای
ف
صررف
ش ممص
ت ممححییططیی ،،ککااههش
ی ززییسست
ش آآللووددگگیی ههاای
ککااههش
گ
ک ببهه ااییججاادد ففررههننگ
ت ،،ککممک
ممننااببعع ممووججوودد ددرر ططببییععت
ی ههاا ددرر سسططحح ججااممععهه
ش ببییمماارری
ززننددگگیی سسببزز وو ککااههش

ی سسببزز
ع ااننسسااننی
ت ممننااببع
ت ممددییررییت
ت ههاا وو اا دداامماات
سسییااسست
خدداامم سسببزز
ب وو ااسستتخ
ججذذب
ی االلککتتررووننییککیی
ش ههاای
ش ککااررممننددییااببیی ::ااسستتففااددهه اازز ررووش
ررووش
ت االلککتتررووننییککیی وو
ی آآززمموونن ببهه صصووررت
ش آآززمموونن ::ببررگگززاارری
ررووش
ی آآززمموونن
ت ممححییططیی ددرر ممححتتوواای
صیی ززییسست
صص
ت تتخخص
گگننججااننددنن سسووااالالت
ط
ص ددرر ححووززهه ممححییط
صص
صااححببهه ::ااسستتففااددهه اازز ااففرراادد ممتتخخص
ش ممص
ررووش
صااححببهه
ت ددرر تتییمم ممص
ززییسست
ی
ش گگررووهه ککااننووننیی ،،آآززمموونن ههاای
ش سسببزز ::ااسستتففااددهه اازز ررووش
ش ننگگررش
سسننججش
ط
ممررتتببط
ت ممححییططیی ععممووممیی وو
ف ززییسست
ت سسااززممااننیی ::گگننججااننددنن ووظظااییف
ااققدداامماات
صیی ددرر ششررحح ششغغلل ککااررککنناانن
صص
تتخخص
ش سسببزز
ممووززش

ن
ی ننففععاان
ی
ددااخخللیی ::ککااررککنناانن ،،ممددییرراانن وو
سسههااممدداارراانن
خخااررججیی ::ااههااللیی ببووممیی ممننططققهه ،،خخااننووااددهه
ت وو ععمموومم ججااممععهه
ککااررککنناانن ،،ددووللت

ب بباا ههرر ششغغلل
ننییااززسسننججیی ::ااننججاامم ننییااززسسننججیی آآممووززششیی ممتتننااسسب
ش ::ححیینن ککاارر وو ممببتتننیی ببرر ششووااههدد
ننححووهه آآممووززش
س ششووااههدد ععییننیی ببااششدد..
ش ااثثررببخخششیی ::ببرر ااسسااس
سسننججش
صیی ببااششدد..
صص
ت تتخخص
ددووررهه آآممووززششیی ::دداائئممیی وو ممسستتممرر وو ببهه صصووررت
ش سسببزز
پپااددااش
ی ددااووططللببااننهه
ش ::ررففتتااررههاای
ی پپااددااش
ممععییاارر ااععططاای
ی اازز سسوودد ححااصصلل اازز
س ددررصصددی
ش ببرر ااسسااس
ش ددههیی ::پپااددااش
ش پپااددااش
ررووش
ی
ش ببههررهه وورری
صصررففهه ججوویییی وو تتققسسییمم سسههمم ااففززااییش
ش
ی
ف
ر
د
ز
ب
س
ش
ا
د
ا
پ
م
ت
ی
آ
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ر
د
و
ز
ب
س
ه
ز
ی
ا
ج
ه
ن
ال
ا
س
ی
ااععططاای ساالنه جایزه سبز و درج آیتم پاداش سبز در فیش
ححققووققیی
ی ععممللککرردد سسببزز
ااررززییااببی
صیی وو ععممووممیی ااررززییااببیی ممااننندد ممییززاانن
صص
ی تتخخص
ص ههاای
ططررااححیی ششااخخص
ت سسببزز
ت ،،تتععدداادد پپییششننههاادداات
ش ضضااییععاات
ی ،،ککااههش
ف ااننررژژی
صررف
ش ممص
ککااههش
ش سسببزز
ت ددااننش
ی وو ممددییررییت
ککااررببررددی
س ششووااههدد ععییننیی
 360ددررججهه وو ببرر ااسسااس
ننححووهه ااررززییااببیی ::ااررززییااببیی 360

ی
ل مموو ععییتتی
ععووااممل
ی ددااخخللیی
ددررووننیی ::ککااررککنناانن وو گگرروو هه ههاای
ی سسییااسسیی ،،ققووااننیینن وو
ببییررووننیی ::ففششااررههاای
ت ،،ججرراائئمم ممااللیی ،،گگررووهه
ت ،،ددووللت
ممققرررراات
ت ببیینن االلمملللیی
ی ااججتتممااععیی وو ممععااههدداات
ههاای

شکل  .2مدل پژوهش براساس تحلیل مصاحبهها

بعد از استخراج مدل از طریق تحلیل تم ،ضرروی است که مدل استخراجشده ازلحاظ کمی
نیز مورد بررسی قرار بگیرد تا مدل از این طریق تأیید شود .برای تأیید مدل بر اساس مصاحبههای
انجامشده ،از روش معادالت ساختاری به کمک نرمافرار  AMOSاستفاده شد .بدین منظور
براساس مؤلفههای مدل اولیه پرسشنامهای طراحی شد .این پرسشنامه دربرگیرنده  44سؤال بود که
در جدول  4سؤاالت مربوط به هرگویه نشان داده شده است .جامعه آماری در بخش کمی شامل
کارکنان و مدیران بخشهای مختلف معاونت مدیریت سرمایه انسانی ،محیطزیست HSE ،و خط
تولید به تعداد  987بودند .جهت تعیین حجم نمونه از جدول گرجسی و مورگان استفاده شد که
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برایناساس ،حجم نمونه  686نفر بهدست آمد که از این تعداد پرسشنامه توزیعشده درنهایت 608
پرسشنامه قابلتحلیل جمعآوری شد .برای تأیید روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا براساس
نظرات خبرگان و اساتید برای تأیید پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شدکه نتایج آن در
جدول  4نشان داده شده است .قبل از استفاده از روش معادالت ساختاری برای اطمینان از
بهنجاربودن (نرمالبودن) دادهها از آزمون گلموگروف ـ اسمینیروف استفاده شد که نتایج آن در
جدول  4نشان داده شده است.
در بخش کمی از بین پاسخدهندگان  %32آنها مرد و  %2زن بودند .ازنظر سنی %28
پاسخدهندگان بین  47-92سال و  %18پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس بودند .همچنین ازنظر
سابقه کاری  %42پاسخدهندگان بین  67-4سال سابقه داشتند.
جدول  .4ضرایب لفای كرونباخ و زمون بهنجار (نرمال) بودن دادهها
ضریب پایایی

مقدار زمون

لفای كرونباخ

K-S

مدیریت منابع انسانی سبز

9/02

7/246

27

7/82

2/92

7/73

جذب و استخدام سبز

9/12

7/629

2

7/87

6/29

7/788

آموزش سبز

9/38

7/246

2

7/84

-6/622

7/26

ارزیابی عملکرد سبز

9/21

87/226

2

7/88

6/226

7/738

پاداش سبز

9/24

7/1962

2

7/08

2/922

7/721

ذینفعان

9/28

7/268

4

7/00

-6/126

7/69

عوامل موقعیتی

9/13

7/912

4

7/09

6/046

7/262

پیامدهای فردی

9/08

7/426

4

7/01

2/392

7/720

پیامدهای گروهی

9/18

7/912

4

7/02

متغیرهای پژوهش

میانگین انحراف معیار تعداد سؤاالت

سطح معناداری

7/713

پیامدهای سازمانی

9/08

7/04

4

7/00

2/66

7/784

پیامدهای فراسازمانی

9/32

7/623

4

7/00

6/06

7/71

باتوجهبه جدول  4بهنجاربودن دادههای جمعآوریشده مورد تأیید قرارگرفت .بعد از تأیید
بهنجاربودن دادهها میتوان از روش معادالت ساختاری برای تأیید مدل طراحیشده در بخش
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کیفی استفاده نمود .مدل معادالت ساختاری پژوهش در شکل 9نشان داده شده است.

ee77

ی
ی ففررددی
پپییااممددههاای

0/54

ee66

ee55

ی ععممللککرردد سسببزز
ااررززییااببی

خدداامم سسببزز
ب وو ااسستتخ
جذذب
ج

0/35

ee88

ی
ی گگررووههی
پپییااممددههاای

0/44
0/47
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ت
اا دداامماات
ع
ت ممننااببع
ممددییررییت
ی سسببزز
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0/41

ee99

ی
ی سسااززممااننی
پپییااممددههاای

0/51

0/65

ee55

0/61
0/55

ن
ی ننففععاان
ی

ee11

0/44

0/62

0/52

ee10
10

ی
ی ففرراا سسااززممااننی
پپییااممددههاای

0/49

ش سسببزز
پپااددااش

ش سسببزز
ممووززش

ee44

ee33

ی
ل مموو ععییتتی
ععووااممل

ee22

شکل  .0مدل معادالت ساختاری پژوهش

معیارهای برازش یک مدل یکی از مهمترین مراحل در تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری
است که مهمترین آنها در جدول  2آمده است.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل كلی پژوهش
مبنای تصمیمگیری

مقدار شاخص در الگوی موردنظر

شاخصهای

)(CMIN

-------

622/633

نوع شاخص

شاخصها

برازش مطلق

Value -P

بیشتر از 7/72

7/701

شاخص برازش

CFI

≤7/3

7/322

تطبیقی

TLI

≤7/3

7/392

PNFI

بزرگتر از 7/2

7/173

شاخص برازش

PCFI

بزرگتر از 7/2

7/282

مقتصد

RMSEA

≥7/78

7/702

CMIN/DF

کمتر از 2

9/422

باتوجهبه مقادیر بهدستآمده در جدول  2میتوان بیان کرد که مدل از برازش خوبی
برخوردار است و مدل پیشنهادی در بخش کیفی مورد تأیید قرار میگیرد .باتوجهبه مدل پژوهش
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چهار سؤال اصلی و سه سؤال فرعی مطرح شد .سؤاالت اصلی عبارتند از :آیا اقدامات مدیریت
منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی تأثیر دارد؟ آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای
گروهی تأثیر دارد؟ آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای سازمانی تأثیر دارد؟ آیا
اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فراسازمانی تأثیر دارد؟ همچنین سه سؤال فرعی
عبارتند از :آیا پیامدهای فردی بر پیامدهای گروهی تأثیر دارد؟ آیا پیامدهای گروهی بر پیامدهای
سازمانی تأثیر دارد؟ آیا پیامدهای سازمانی بر پیامدهای فراسازمانی تأثیر دارد؟
برای آزمون معنیداری سؤاالت از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی  CRو  Pاستفاده شده
است .جدول  ،1نتایج آزمون سؤالهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .6نتایج حاصل از زمون سؤالهای پژوهش
ضریب مسیر مقدار بحرانی  P-valueنتیجه

ردیف

مسیر مستقیم

6

مدیریت منابع انسانی سبز >---پیامدهای فردی

7/24

2/168

7/779

تأیید

2

مدیریت منابع انسانی سبز >---پیامدهای گروهی

7/40

9/990

7/776

تأیید

9

مدیریت منابع انسانی سبز  >---پیامدهای سازمانی

7/16

2/272

7/772

تأیید

4

مدیریت منابع انسانی سبز  >---پیامدهای فراسازمانی

7/43

2/622

7/777

تأیید

2

پیامدهای فردی  >---پیامدهای گروهی

7/92

2/922

***

تأیید

1

پیامدهای گروهی  >---پیامدهای سازمانی

7/46

9/192

***

تأیید

0

پیامدهای سازمانی  >---پیامدهای فراسازمانی

7/22

9/688

7/772

تأیید

باتوجهبه جدول  1میتوان بیان کرد که سؤاالت پژوهش مورد تأیید قرار گرفتهاند.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت فوالد مبارکه
انجام شد تا بتواند با ارائه یک الگوی مشخص به نقش مدیریت منابع انسانی در انجام
مسئولیتهای زیستمحیطی این شرکت کمک نماید .براساس نتایج مصاحبهها عواملی در محیط
درونی و بیرونی سازمان وجود دارند که موجب میشوند سازمانها مجبور به رعایت الزامات
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زیستمحیطی شوند .این عوامل را میتوان در قالب دو عامل درونی و بیرونی تقسیمبندی کرد.
براساس نتایج بخش کیفی عوامل دورنی عبارتند از :کارکنان و گروههای داخلی در شرکت
فوالد مبارکه .کارکنان این شرکت باتوجهبه مشکالت جسمی و روانی بهعلت آلودهبودن محیط
کار ،در سالهای گذشته اقدام به تشکیل گروههای کاری غیررسمی نموده و بهصورت خودجوش
به مدیران در جهت رفع آلودگیهای زیستمحیطی محل کار کمک نموده و پیشنهادات الزم را
در این زمینه به آنها ارائه مینمایند .عوامل خارجی که موجب توجه به مسائل زیستمحیطی از
طرف شرکت فوالد مبارکه شدهاند ،عبارتند از :فشارهای سیاسی ،قوانین و مقررات ،دولت ،جرائم
مالیاتی و معاهدات بینالمللی .شرکت فوالد مبارکه در سالهای اخیر به علت عدم رعایت برخی
اصول محیطزیستی از سوی سازمان محیطزیست با جریمههای زیادی مواجه شده که باعث شده،
مدیران این شرکت به دنبال برنامهریزی بلندمدت برای حفاظت و صیانت از محیطزیست باشند.
این یافته با پژوهش لوید ( )2761که فشارهای دولت و قوانین ،گروههای داخلی و ترس از جرائم
سنگین مالی را ،جزء عوامل اصلی توجه به مسائل زیستمحیطی میداند ،مطابقت دارد .به مدیران
این شرکت پیشنهاد میشود برای بهبود در بخش محیطزیست ،به گروههای فشار ازجمله،
کارکنان ،معاهدات بینالمللی و قوانین و مقررات داخلی کشور نیز توجه نماید و از مشارکت
داوطلبانه کارکنان در این موضوع استفاده نماید و برای مشارکت آنها پاداشهایی را درنظر
بگیرند.
در بحث توجه به مسائل زیستمحیطی براساس یافتههای این پژوهش ،ذینفعان را میتوان به
دو دسته ذینفعان داخلی (کارکنان ،مدیران و سهامداران) و ذینفعان خارجی (خانواده کارکنان،
اهالی بومی منطقه و عموم افراد جامعه) تقسیم کرد .در چشمانداز زیستمحیطی موجود شرکت
فوالد مبارکه که براساس راهبرد تبدیلشدن به سازمان سبز است ،ذینفعان شناسایی شده و
تدوینکنندگان آن ،ذینفعان کلیدی را که شامل کارکنان ،مدیران و سهامداران و همچنین
مشتریان و عموم جامعه است ،را شناسایی و درنظر گرفته و برنامه بلندمدت زیستمحیطی شرکت
را براساس منافع آنها تدوین نمودهاند .این یافته پژوهش با مطالعات میلر و همکاران ( )2761و
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چربل و لوپز ( )2761که معتقدند ،با اجرای دقیق مقررات زیستمحیطی و توجه به آن ،عموم
افراد جامعه و بهخصوص کارکنان و اهالی بومی منطقه از نتایج مثبت این کار سود خواهند برد،
همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش نشان داد ،اقدامات مدیریت منابع انسانی در جهت ایجاد تفکر سبز در
کارکنان میتواند در چهار حوزه شامل جذب و استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش
برنامهریزی شود که این موضوع با پژوهش چربل و لوپز ( )2761مطابقت دارد .در بحث جذب و
استخدام درنظرگرفتن چند گام ،ضروری است :اولین گام ،روش کارمندیابی است که یافتههای
پژوهش نشان داد بهتر است بهصورت الکترونیکی انجام شود که این موضوع در پژوهش رن و
همکاران ( )2760نیز عنوان شده است .یکی دیگر از گامهای مهم در جذب و استخدام ،روش
برگزاری آزمون اولیه استخدامی و مصاحبههای ورودی به شرکت فوالد مبارکه است که نتایج
نشان داد بهتر است آزمونهای استخدامی بهصورت الکترونیکی برگزار شود همچنین نتایج
پژوهش نشان داد در بخش جذب و استخدام ،برای سنجش میزان اطالعات زیستمحیطی
سؤاالت مرتبط با محیطزیست در آزمونها گنجانده شود .این یافتۀ پژوهش با مطالعات سیرام و
سوبا ( )2760و احمد ( )2762همخوانی دارد .برای ایجاد نگرش سبز بهنظر میرسد ،با گنجاندن
وظایفی در شرح شغل کارکنان میتوان به این هدف دست یافت .این موضوع با یافتههای پژوهش
جابور ( ،)2766دیشوال ( )2762و لوید ( )2761مطابقت دارد .باتوجهبه یافتههای پژوهش در
بخش جذب و استخدام ،در حال حاضر در شرکت فوالد مبارکه در بخش جذب و استخدام با
رویکرد سبز روش کارمندیابی تلفیقی از روش الکترونیکی و دیگر روشها ازجمله ثبت آگهی و
مراجعه به مراکز دانشگاهی است .همچنین آزمونهای استخدامی بهصورت حضوری برگزار می-
شود و در آزمونهای کتبی مسائل زیستمحیطی جزء موارد آزمون نیست .در مصاحبههای
استخدامی نیز سؤاالت زیستمحیطی پرسیده نمیشود و نگرش سبز داوطلبان مورد بررسی قرار
نمیگیرد .برایناساس ،برای بخش جذب و استخدام به مدیران شرکت فوالد مبارکه و بخش
مدیریت سرمایه انسانی مواردی همچون ،بازنگری در شرح شغل کارکنان در جهت توجه به
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مسائل زیستمحیطی ،گنجاندن آموزشهای سبز در دوره اجتماعیسازی کارکنان جدید،
برگزاری آزمونهای استخدامی بهصورت غیرحضوری ،استفاده از سؤاالت مرتبط با موضوع
محیطزیست در آزمونهای استخدامی و اضافهنمودن مصاحبههای زیستمحیطی به مجموعه
مصاحبههای استخدامی افراد ،پیشنهاد میشود.
یکی دیگر از حوزههای مهم در مدیریت منابع انسانی استفاده از پاداش و مشوقهای مالی
برای ایجاد انگیزه در کارکنان است .در بحث پاداش ،مشخصنمودن دو عامل میتواند در
شفافسازی و ایجاد انگیزه به کارکنان کمک نماید؛ این دو مورد عبارتند از :معیار اعطای پاداش
و روش پاداش (نوترون .)2762 ،در بحث پاداش سبز نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به معیار
و روش اعطای پاداش مهم است .نتایج پژوهش نشان داد بهتر است ،پاداش سبز به رفتارهایی داده
شود که بهصورت داوطلبانه انجام میشود که این موضوع با نتایج پژوهش چربل و لوپز ( )2761و
رن و همکاران ( )2760همخوانی دارد .در شرکت فوالد مبارکه در زمان انجام این پژوهش
موضوعی با عنوان پاداش سبز وجود ندارد ،لذا پیشنهاد میشود که پاداش سبز بهعنوان یک
موضوع در فیشهای حقوقی کارکنان و مدیران شرکت درج شود .همچنین تدوین معیارهای
عمومی و تخصصی برای اعطای پاداش سبز به کارکنان پیشنهاد میشود .در این بخش روش
پاداش نیز اهمیت دارد که نتایج پژوهش نشان داد استفاده از روش پرداخت بخشی از سهم حاصل
از صرفهجویی و افزایش میزان بهرهوری میتواند به ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان در مسائل
زیستمحیطی کمک نماید .این یافته نیز با مطالعات آرواجا و همکاران ( )2762همخوانی دارد.
بنابراین ،به مدیران شرکت فوالد مبارکه پیشنهاد میشود بهصورت ساالنه مبلغی از سود ناشی از
صرفهجویی و افزایش بهرهوری را بهصورت گروهی و فردی بین کارکنان تقسیم نماید .همچنین
ارائه جایزه به کارمند سبز ،مدیر سبز و دفتر کار سبز برتر نیز پیشنهاد میشود.
نتایج پژوهش نشان داد ،در بخش آموزش سبز ،اولین اقدام مهم نیازسنجی آموزشها با
رویکرد سبز است که باتوجه به ماهیت هر شغل ،الزم است نیازسنجی تخصصی انجام شود .این
موضوع در مطالعات سیرام و سوبا ( )2760و جابور ( )2766مورد تأکید قرارگرفته است .همچنین

411

ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فوالد

براساس یافتههای پژوهش ،روش آموزش سبز بهصورت آموزش در حین انجام کار میتواند
مؤثرتر باشد .ازطرفی ،برای تغییر نگرش و درونیکردن توجه به مسائل زیستمحیطی آموزشها
باید بهصورت مستمر برگزار شود و اثربخشی آموزشها در طی زمان بهصورت دائمی مورد
سنجش قرار بگیرد که در پژوهش میلر و همکاران ( )2761به این موارد اشاره شده است .شرکت
فوالد مبارکه در بخش آموزش دارای نظام مشخص آموزشی با برنامهریزی مشخص ،دقیق و
کارآمد است و در حوزه نیازسنجی ،هدفگذاری و سنجش اثربخشی دورههای آموزشی دارای
نظام کارآمدی است ،اما در حال حاضر سرفصلهای آموزش سبز بهصورت مجزا در واحد
آموزش این شرکت تهیه نشده است و تنها در طی سال ،دورههایی در حوزه مسائل زیستمحیطی
بهصورت پراکنده برگزار میشود .ازاینرو ،به مدیران آموزش این شرکت پیشنهاد میشود در
بخش آموزش سبز بهصورت تخصصی وارد عمل شده و سرفصلهای آموزشی تخصصی سبز
متناسب با هر شغل تهیه نموده و این آموزشها را بهطور مستمر و بهصورت فراگیر برای همه
کارکنان و مدیران برنامهریزی نمایند.
از طریق ارزیابی عملکرد میتوان نتایج تالشهای انجامشده برای حفظ و صیانت از مسائل
زیستمحیطی را مورد سنجش قرارداد (احمد .)2762 ،یافتههای پژوهش نشان داد که در بخش
ارزیابی عملکرد ،در ابتدا میباید شاخصهای ارزیابی سبز بهصورت عمومی و تخصصی متناسب
با هر شغل تدوین شود تا کارکنان و مدیران بخشهای مختلف بدانند چه انتظاراتی از آنها وجود
دارد و در مقابل چه چیزهایی باید پاسخگو باشند .توجه به شاخصهایی همچون :میزان کاهش
مصرف کاغذ ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش ضایعات ،تعداد پیشنهادات سبز ارائهشده و مدیریت
دانش سبز میتواند مورد توجه قرار گیرند .این یافته با نتایج پژوهش آرواجا و همکاران ( )2762و
رن و همکاران ( )2760مطابقت دارد .نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی عملکرد بهتر است،
براساس شواهد عینی قابلسنجش انجام شود و چون ذینفعان داخلی و بیرونی در بحث
محیطزیست وجود دارند ،بهتر است این ارزیابیها بهصورت  917درجه انجام شود .این موضوع
با پژوهش احمد ( )2762و آرواجا و همکاران ( )2762همخوانی دارد .برایناساس ،به مدیران

415

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)03زمستان 9016

عالی و سرمایه انسانی این شرکت توصیه میشود که برای کسب نتایج بهتر در سرمایهگذاری بر
مسائل زیستمحیطی ،شاخصهای تخصصی سبز برای هر شغل تعریف نموده و شاخصهای
عمومی را مورد بازنگری قراردهند .همچنین انجام ارزیابی عملکرد بهصورت  917درجه ممکن
است ،اعتبار بیشتری داشته باشد.
یافتههای این پژوهش نشان داد ،با اجرای مدیریت منابع انسانی سبز میتوان پیامدهای مثبتی
برای آن متصور بود .این پیامدها در چهار عنوان کلی فردی ،گروهی ،سازمانی و فراسازمانی قابل
طبقهبندی است .با اجرای مدیریت منابع انسانی سبز در بعد فردی پیامدهایی همچون :سالمت
جسمی و روانی کارکنان ،کاهش استرس ،افزایش نشاط کاری و بهبود روحیه کارکنان ایجاد
خواهد شد .نتایج پژوهش نورتون ( )2762و استفانو و فورینتینو ( )2764تأییدکننده این پیامدها در
بعد فردی است .در بعد گروهی ،پیامدهایی همچون :کسب شهرت گروه در سازمان ،دریافت
پاداش و افزایش تمایل به عضویت در گروه بهوجود خواهد آمد .در بعد سازمانی پیامدهای
مثبتی همچون :افزایش درآمد ،بهبود برند سازمان ،کسب وجهه و مشروعیت اجتماعی ،جذب
مشتریان بیشتر و تبدیلشدن به سازمان پیشرو در صنعت ایجاد خواهد شد که در مطالعات اوپتا و
آرجا ( )2764و سیرام و سوبا ( )2760به چنین نتایج مثبتی در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز
اشاره شده است .در بعد فراسازمانی پیامدهای مثبتی همچون :کاهش آلودگی هوا ،کاهش
بیماریها ،کاهش مصرف منابع کمیاب و غیرقابلتجدید و ایجاد سبک زندگی سبز از نتایج توجه
به مسائل زیستمحیطی خواهد بود ،همچنانکه نتایج پژوهش لوید ( )2761نشاندهنده این
موضوع است .براساس نتایج پژوهش در بخش پیامدها به مدیران شرکت فوالد مبارکه در
بخشهای مختلف پیشنهاد میشود ،با همکاری و برنامهریزی مداوم هدفگذاریهای الزم برای
رسیدن به هرکدام از این پیامدها را انجام دهند و پیامدها را از طرق مختلف مورد سنجش قرار
داده و عملکرد کل شرکت را در این زمینهها مورد ارزیابی قرار دهند .همچنین پیشنهاد میشود
گروههایی جهت ارزیابی این نتایج در بخشهای مختلف شرکت تشکیل دهند تا بهطورمستمر
عملکردهای زیستمحیطی را مورد ارزیابی قرار دهند.
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برای کمیسازی مدل استخراجشده از مصاحبهها و تحلیل تم از روش معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای
فردی ،گروهی ،سازمانی و فراسازمانی ،تأثیر مثبتی دارد .براساس نتایج این سؤال میتوان بیان کرد
که در صورت اجرای موفق مدیریت منابع انسانی سبز میتوان انتظار داشت که نگرش سبز در
ذهن کارکنان شکل بگیرد .نتایج سؤاالت فرعی نشان داد که پیامدهای فردی بر پیامدهای گروهی
تأثیرگذار است .همانطور که در بحثهای سازمانی نیز مطرح میشود رفتارهای فردی بر
رفتارهای گروهی تأثیرگذار است ،پس بهنظر میرسد اگر مدیران شرکت فوالد مبارکه بخواهند
گروههای کاری مختلف در این شرکت به موضوع محیطزیست در فعالیتهای خود اهمیت
دهند ،بهتر است اولین هدف خود را بر رسیدن به پیامدهای فردی متمرکز نمایند .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد ،پیامدهای گروهی بر پیامدهای سازمانی تأثیر میگذارد .نتایج این پژوهش نشان
داد درنهایت با تشکیل سازمان سبز میتوان نتایج مثبت اجتماعی و فراسازمانی را شاهد بود.
براساس مطالعات اگر سازمانهای یک جامعه جهتگیری مناسب در حوزه محیطزیست داشته
باشند ،عموم جامعه نیز از منافع آن بهره خواهند برد .درپایان میتوان بیانکرد این پژوهش ،با
استفاده از الگوی اولیه مدل هاروارد تالش نمود که چارچوبی در جهت کمک به شرکت فوالد
مبارکه در بخش مدیریت منابع انسانی سبز ارائه نماید تا با استفاده از آن بتواند راهبردهای
زیستمحیطی خود را اجرایی نماید .در این پژوهش الگوی اولیه مدل هاروارد مورد بازنگری قرار
گرفت و دو بعد پیامدهای گروهی و فراسازمانی به آن اضافه شد.
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