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چکیده
جهان در حال ورود و تجربه اقتصاد سبز است ،اقتصادي كه نيرو و سرمايه انساني به عنوان محور اساسي در
رشد اقتصادي ،برتري سهم خود را در مقابل سرمايه هاي فيزيكي نشان مي دهد .و الزمه بقا در آن توجه به
خواست مصرف كنندگان و تغييرات آينده مشاغل خواهد بود كه مباحث زيست محيطي و توسعه پايدار از اولويت هاي اين تغييرات مي
باشد .در عصر كنوني ،بهره گيري و مديريت بهينة منابع سازماني ،به ويژه سرماية انساني ،در مقام مهم ترين سرماية سازماني ،ضروري است
و سازمان ها بايد رويكردي راهبردي به هم سويي بين اقدامات مديريت منابع انساني و مديريت محيط زيست داشته باشند .از سوي ديگر،
در صورت اجراي موفقيت آميز مديريت منابع انساني سبز مي توان سرماية اجتماعي را در سازمان ايجاد كرد و از مزاياي آن بهره گرفت.
پژوهش حاضر ،از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها از نوع توصيفي است.
مديريت منابع انساني با تمركز بر سرمايه انساني و برنامه هاي مديريت محيط زيست و ادغام آنها در فعاليتهاي خود مديريت منابع انساني
سبز را معرفي و امكانات و شرايط جالبي را براي تمامي فعاالن و سرمايه گذاران فراهم مي آورد تا با مشاركت در اين برنامه ها ضمن بهبود
عملكرد زيست محيطي سازمان و توجه به سياستهاي توسعه پايدار رابطه اي سودمند را براي خود خلق نمايند .در اين مقاله ضمن معرفي
سرمايه انساني به عنوان عامل كليدي در توسعه پايدار كه موجبات توسعه اقتصادي است الگوي مديريت منابع انساني سبز را به عنوان
مسئله اصلي تحقيق ارائه خواهيم داد.
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مقدمه
مديريت منابع انساني سبز مسئول ايجاد آگاهي،اطالع رساني و تعامل ميان كاركنان سازمان در خصوص محيط
و عوامل محيطي است و با سياستگذاري و خط مشي هاي سبز موجبات ايجاد مسئوليت اجتماعي در بين آنها
شده و به گونه اي آنها را هدايت مي نمايد كه آنها به وظايف و تعهداتشان در قبال محيط عمل نمايند.اين
فعاليتها عالوه بر اينكه منجر به كارايي و اثربخشي  ،كاهش هزينه ها ،ايجاد همكاري در بين كاركنان وپايداري
مي شود موجب ايجاد يك مزيت رقابتي براي سازمان نيز مي گردد .هدف منابع انساني سبز به وجود آوردن
شرايطي به عنوان نقشي مهم در طراحي پايداري براي سازمان هاي مختلف است .بنابراين بايد سازمانهاي سبز
تمامي عوامل)واحدهاي توليدي ،اقتصادي ،خدماتي ،خانوارها( را به سمتي سوق دهند كه همگام با حفاظت از
محيط زيست و منافع طبيعي بهره وري سازمان نيز مدنظر قرار گيرد  ،لذا مسئوليت نسل جوان مديران منابع
انساني ايجاد آگاهي در ميان جوانان و در بين افراد مشغول كار براي سازمان درباره مديريت منابع سبز است.
لذا تالش براي شناسايي و توسعه ويژگي ها و قابليت هاي منابع انساني در سازمانها به گونه اي كه منجر به
ايجاد سازماني سبز ،مديريتي سبز و منابع انساني سبز در تحقق اهداف زيست محيطي و در نهايت مديريت
منابع انساني سبز شود،امري ضروري مي باشد .بنابراين طراحي الگوي مديريت منابع انساني سبز به عنوان
الويت تحقيق در نظر گرفته شده است و مساله اصلي اين تحقيق مي باشد.

مروری بر پیشینه پژوهش
مديريت منابع انساني از چشم انداز و هدف استراتژيك شركت پشتيباني مي كند .به طور سنتي ،نقش مديريت
منابع انساني برقراري ارتباط بين ديدگاه استراتژيك مديران اجرايي شركت با فايلي و  .)Kim et alكاركنان
و كمك به آن ها در درک صحيح اين ديدگاه است )  2019همكارانش )  ( 0212اعالم كردند پيامدهاي
مستقيم مديريت منابع انساني شامل موفقيت در اجراي ديدگاه استراتژيك و اثربخشي سازماني است .بنابراين،
مديريت منابع انساني و به تبع آن ،با اهميت يافتن مسائل زيست محيطي در سازمان ها ،مديريت منابع انساني
سبز نقش مهمي در مديريت در  .)Jabbour & Santosزيست محيطي و رفتار سازگار با محيط زيست ايفا
مي كند )  2008ديدگاه هاي سنتي مديريت ،سرمايه هاي اقتصادي و فيزيكي مورد توجه قرار مي گرفتند؛
ليكن ،امروزه ،اين امر روشن شده است كه براي توسعه در قرن بيست و يكم به سرماية اجتماعي بيشتر از

سرماية اقتصادي و فيزيكي نيازمنديم .زيرا ،بدون اين سرمايه ،استفادة بهينه از ديگر سرمايه ها امكان پذير
نيست .سرماية اجتماعي ،كه عموماً منابع بالقوه و بالفعل موجود در روابط ميان عامالن تعريف مي شود ،به
طور روزافزون يك پيش بيني كنندة مهم عملكرد فردي و سازماني در نظر گرفته ).مي شود )اميرخاني و
همكاران
( ، ( M.W.Shaikh,2014در مقاله اي تحت "عنوان مديريت منابع انساني سبز ،يك ضرورت در قرن 00
" با هدف بسط و انتشار آگاهي در ميان مردم در خصوص مديريت منابع انساني سبز به حركت و ايدئولوژي
سبز اشاره مي كند و ضمن بيان تاثير صنعتي شدن در محيط زيست ،در راستاي سبز شدن به برخي مشخصه
هاي برجسته ساختمان سبز اشاره مي كند.
( ( Muster,2011در مقاله اي تحت عنوان " تعادل زندگي كار سبز :يك چشم انداز جديد از منابع انساني
سبز" نشان داده است كه مفهوم تعادل در زندگي و كار به عنوان چشم انداز در مديريت منابع انساني زماني
مفيد خواهد بود كه همه افراد در زندگي خصوصي خود در نظر گرفته و مديريت شركت نيز مسائل زيست
محيطي را به رسميت بشناسد و در صورتي كه جنبه هاي زيست محيطي در تمامي فرايندهاي كسب و كار
در نظر گرفته شود ،تشويق كاركنان موثر خواهد بود.
( ( Mandip,2012نقش اصلي برجسته مديريت منابع انساني را در مديريت سرمايه انساني براي پايداري
زيست محيطي ،در دستيابي اهداف محيط زيست در سازمان مي داند  .همچنين درک فزاينده شركتهايي كه
از چگونگي ابتكارات سبز نه تنها سود مي برند بلكه همچنين كمك مي كند .به جذب و حفظ منابع استعداد
كمياب و ساخت مديريت منابع انساني سبز امروزي در حوزه مهمي از مديريت كسب و كار.
( ( Cherian & Jacop,2012در مقاله اي تحت عنوان " مطالعه ي عملكردهاي منابع انساني سبز و
اجراي موثرش در سازمان" عنوان كرده است كه با تبديل شدن بيشتر جامعه به محيط زيستي آگاهانه ،كسب
وكار شروع به تركيب طرحهاي سبز را در محيط كار روزمره مي نمايد.طرحهاي منابع انساني دوستدار محيط
زيست منجر به بازده بيشتر مي شود ،هزينه هاي پايين تر و ايجاد يك فضاي بهتر تعامل كاركنان به نوبه خود
كمك مي كند تا سازمان مد پايداري محيط زيست را بكارگيرد.
واگنر )  ( 2016پژوهشي با عنوان مزاياي منابع انساني سبز :آيا به عنوان تعيين كنندههاي اجراي سيستم
مديريت زيست محيطي عمل ميكنند؟ نشان دادند كه بين سيستم مديريت زيست محيطي و مزاياي اقتصادي
رابطه معناداري وجود دارد .چربل و لوپز  ( 2016 )4پژوهشي تحت عنوان مديريت منابع انساني سبز و
مديريت زنجيره تأمين سبز انجام دادند .آنها بيان ميكنند كه مديريت منابع انساني ،نقش كليدي را در كارايي
سازماني و در اتخاذ فنهاي سازماني ايفا ميكند .مديريت منابع انساني سبز با رجوع به فنهاي منابع
انساني)استخدام دوباره ،انتخاب ،آموزش ،ارزيابي عملكرد و پاداشها( و عوامل انساني كه اساس

مبانی نظری

مدیریت منابع انسانی
در عرضه مديريت منابع انساني مفاهيم و تعاريف بسياري صورت گرفته است كه نقاط مشترک بسياري نيز
دارد كه به صورت گذرا به برخي از آنها اشاره مي شود .مديريت منابع انساني از جمله مسئوليت هاي اصلي
مديريت در هر سازمان به شمار مي رود و همه مديران سطوح متعدد سازمان به نوعي از اين مسئوليت برخوردار
هستند .از اين رو مديريت منابع انساني را بهره برداري )از سرمايه هاي انساني شركت براي نيل به اهداف
سازماني مي دانند) .سيدجوادين , 0831 ,ص02 .
مديريت منابع انساني عبارت است از نگرش استراتژيك و يكپارچه به مديريت با ارزش ترين دارايي هاي

شركت يعني كاركناني كه در آن كار مي كنند كه چه به صورت فردي و چه در قالب گروهي ،در تحقيق
اهداف ) سازمان ،سهيم اند) .آرمسترانگ , 0835 ,ص01 .
مديريت منابع انساني را شناسايي ،انتخاب ،استخدام ،تربيت و پروش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف
)سازمان تعريف كرده اند) .سعادت , 0831 ,ص0 .
مديريت منابع انساني عبارت است از :دورانديشي فراگير ،نوآور و تحول گراي سازمان يافته در :تامين منابع
انساني سازمان ،پرورش و بهسازي آن ،تامين كيفيت زندگي قابل قبول كاري براي آن و باالخره بكارگيري بجا
و موثر اين منبع استراتژيك .با شناخت و اعمال جنبه هاي تاثيرپذيري و تاثيرگذاري محيط درون سازماني و
برون )سازماني ،در راستاي استراتژي ها ،به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان) .ميرسپاسي , 0811 ,ص.
83
مديريت منابع انساني عبارت است از به كارگيري سرمايه هاي انساني موسسه به منظور دستيابي به هدفهاي
)سازماني) .جزني , 0813 ,ص02 .
HRMسبز به تمام اعمالي اشاره دارد كه در تحول ،پيگيري و استمرار يك سيستم انجام مي شوند تا منابع
انساني محيط يك سازمان در زندگي هاي حرفه اي و خصوصي خود داراي هوشياري باشند . HRMسبز به
معني انجام استراتژي هايي براي اگاهي از اعمال سبز جهت ارتقا و پيگيري فعاليتهاي تجاري پايدار مي باشد
كه به سازمانها در زمينه ي هدايت يك محيط صميمانه كمك مي رساند .بنابراينHRM ،سبز شامل دو رويه
ضروري مي باشد :اعمال  HRبراي هدايت محيط و پرورش سرمايه ي دانشي . (Aggarwal & Sharma,
)HRM 2015سبز به تمام فعاليت هايي اطالق مي شود كه در زمينه ي توسعه ،اجرا ،و حفاظت مستمر
يك سيستم كه سعي دارد كارمندان يك سازمان راسبز سازي كند ،به كار مي روند & . (Arulrajah
)Opatha, 2014
مديريت محيط زيست:
صنعتي شدن و جهاني شدن از علل اصلي نگراني مي باشند ،زيرا تمامي منابع طبيعي مثل هوا ،آب ،موارد
معدني زمين ،گياهان و حيوانات به طرز هشدار دهنده اي در حال اتمام مي باشند .استفاده از منابع طبيعي
منجر به مسائل جدي مثل تخريب اليه اوزن ،هشدارهاي جهاني و افزايش  CFCو  CO2در هوا گشته است.
براي رفع مشكالتي كه به واسطه صنعتي شدن بر جامعه تحميل شده است ،سازمان ها روش هاي طرفدار
اكولوژيك و محيطي را با هم ادغام نموده اند__.
تا تأثير فعاليت هايش بر محيط زيست را شناسايي و ارزيابي كرده و تحت كنترل درآورد و در نهايت عملكرد
زيست محيطي خود را بهبود بخشد .اين سيستم مي تواند به سازمان در برآورده كردن الزامات قانوني سازمان
حفاظت محيط زيست و همچنين صرفه جويي در مصرف مواد و انرژي كمك نمايد .همچنين سيستم مديريت
زيست محيطي مي تواند كنترل بيشتري روي عمليات هاي سازمان اعمال نموده و در نتيجه منجر به كاهش

ضايعات و افزايش كارايي سازمان شود . ISO14000مجموعه اي از استانداردهاي بين المللي مرتبط با
مديريت محيط زيست مي باشند . ISO14000شامل استانداردهايي براي سيستم مديريت زيست محيطي ،
استاندارد مميزي زيست محيطي ،استاندارد ارزيابي عملكرد زيست محيطي و… مي باشد .شناخته شده ترين
اين استانداردها  ،استاندارد  ISO14001مي باشد كه استاندارد سيستم مديريت زيست محيطي است .اين
استاندارد شامل اطالعاتي در زمينه تمامي عناصر و فاكتورهاي مورد نياز براي توسعه و پياده سازي يك سيستم
مديريت زيست محيطي است و الزاماتي كه يك سازمان در جهت رسيدن به گواهينامه بايد از آنها پيروي كند
را فراهم مي كند .اين استاندارد سعي در شناسايي فعاليت هاي سازماني دارد كه مي تواند بر روي محيط
زيست تاثير گذار باشد )جنبه هاي زيست محيطي( و سپس راهنماهايي را جهت كاهش تاثيرات آنها بر محيط
زيست و يا از بين بردن آنها ارائه ميدهد .به عبارتي سازمان جهت كنترل جنبه ها زيست محيطي خود نيازمند
استقرار اين سيستم مديريتي مي باشد تا تمام فعاليت ها تحت كنترل سازمان باشد.

توسعه پایدار
توسعه در لغت به معناي رشد و بالندگي است و همواره دغدغه بشر در طول تاريخ بوده و خواهد بود )
Hemmati, 2017: 42 (.توسعه سازماني عبارت از كاربرد سيستتم ي دانتش علتوم رفتاري  ،براي توستع
ه برنامته ريت زي شتده و تقو يت ت و تأكيت د بتر استتراتژ يهتا ،ستاختارها و فرآيندهاي سازماني براي
بهبود اثربخشي سازمان است  ) Salmani, 2015: 114 (.از ديتر بتاز اقتصاددانان و سرمايه گذاران سرمايه
فيزيكي و سرمايه انساني را عامل تعيين كننده در رشد و توسعه مي دانستند .توانمندسازي نيروي انساني،
خالقيت ،نوآوري و كارآفريني در گسترش فناوريهاي توليد به عنتوان محتور اساستي رشتد و توستعه محستوب
متي شتود
سرمایه انسانی
منابع انساني مولد مهمترين سرمايه سازمان تلقي ميگردد كه ميتواند موجبات تغيير و تحول در ساير عوامل
سازماني و نتايج اساسي را فراهم آورد .اگر تا دهههاي گذشته معيار برتري يك كشور حجم نيروي انساني،
سالحهاي مدرن ،ارتش نيرومند ،سرزمين وسيع يا منابع زيرزميني گسترده و حق وتو در مجامع بينالمللي
بود ،از اين پس قدرت يك كشور به كيفيت نيروي انساني و سطح بهرهوري آن بستگي دارد .بهرهوري منابع
انساني بهطور تصادفي ارتقا نمييابد ،بلكه بايد پيش نيازهاي سازماني و ساختاري مورد نياز آن فراهم و دائماً
مورد توجه سازمان قرار گيرد .به منظور تامين پيش نيازهاي سازماني و ساختاري و در پي آن ارتقاء بهرهوري
نيروي انساني در سازمان ،نقش نظامهاي بهبود و تعالي سازماني كامالً شناخته شده است .مديريت منابع
انساني سبز به استفاده از سياستها ،فلسفهها و اعمال مديريت منابع انساني در حيطة كسب و كار سازمان به

منظور ارتقاي استفاده پايدار از منابع و جلوگيري از آسيبهاي زيست محيطي اشاره دارد در سال  0524لوئيس
مفهوم توسعه اقتصادي را همراه با تراكم نامحدود نيروي كار وارد ادبيات اقتصادي نمود .اما اصطالح سرمايه
انساني به علت جنبه هاي منفي آن )كه به عنوان عامل توليدي همانند ماشين آالت و ابزاري توليدي مورد
استفاده قرار مي گرفت( تا زمان سيسيل پينگو)  ( 0521كه براي اولين بار به ارائه آن پرداخت مورد مطالعه
چنداني قرار نگرفت .بعد از آن استفاده از اصطالح سرمايه انساني در پژوهش هاي جديد نئوكالسيك ها در
پژوهش هاي مينسر ( ) J.Mincerمشاهده شد .وي در مقاله اي در مجله اقتصاد سياسي در سال 0523به
بررسي سرمايه گذاري در سرمايه انساني و توزيع درآمدهاي شخصي پرداخت سپس شولتز( ) Schulzبه
توسعه اين موضوع كمك شاياني نمود .اما بايد سرمايه انساني را مديون تالشهاي گري بيكر )(Gery Becker
دانست او در سال  0518با انتشار كتابي به همين نام سرمايه انساني را وارد ادبيات اقتصادي نمود كه كتاب
او مرجع استاندارد بسياري از پژوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه است .شايد پژوهش ،ارزيابي و كنترل
منابع انساني در مقايسه با منابع ديگر سازمان دشوار تر باشد چرا كه كمياب ترين و پيچيده ترين منابع در
اقتصاد دانش محور امروزي همان منابع انساني هستند .اغلب مديران استراتژي هاي خود را بر روي عوامل
ملموس و مشهود سازمان مانند تكنولوژي و استفاده از منابع فيزيكي و مالي متمركز مي كنند كه اين امر با
توجه به ويژگي هاي امروزي اقتصاد جهاني و ظهور پديده هايي همچون جهاني شدن و رشد روزافزون تكنولوژي
و استفاده از فناوريهاي نوين در ارائه محصوالت جديد و متنوع نمي تواند به تنهايي سبب ايجاد مزيت رقابتي
براي سازمان ها شود .بنابراين سازمان ها براي دستيابي به مزيت رقابتي و رشد بقاي خود به عواملي ديگري
مانند سرمايه انساني و فكري تمركز مي كنند .اهميت اين موضوع را مي توان از آن جهت دانست كه مك
كنزي در سال  0552با انتشار كتاب جنگ براي استعدادها اين نكته را بيان مي كند كه مديران عالي سازمانها
تاكيد فزاينده اي بر روي نيازهاي سازمانشان به جذب موثر ،ايجاد انگيزه  ،توسعه و حفظ )استعدادها دارند).
مدیریت منابع انسانی سبز
پيشينة تحقيقات نشان مي دهد كاركردهاي سنتي مديريت منابع انساني به سطح پاييني از درگيري كاركنان
در فرايندهاي مشاركتي و حمايتي رسيده است كه در آن كاركنان فرصت مناسب را براي پيشرفت مهارت و
دانش و نگرش ندارند  ) Singh et al 2019 (.در عصر افزايش آگاهي در زمينة مديريت محيط زيست و
توسعة پايدار منابع ،مديريت منابع انساني سبز بر شيوه هاي مديريتي زيست محيطي شركت تمركز مي كند
كه در آن مديريت منابع انساني به مثابة بستري براي اتصال اقدامات مديريت منابع انساني به فعاليت هاي
مديريت زيست محيطي شركت عمل مي كند ) ) Singh et al 2020: 3 .بنابراين ،مديريت منابع انساني
سبز يك حوزة حياتي مديريت كسب وكار است ( Cabral & Jabbour 2019: 131 (.جابور  1و دسانتوس
جابور )  ( 0212اعالم كردند مفهوم مديريت منابع انساني سبز هنوز كامالً روشن نيست و به تبيين و توسعه

نياز دارد .مديريت منابع انساني سبز به همة اعمالي اشاره مي كند كه در تحول و پيگيري و استمرار يك
سيستم انجام مي شوند تا منابع انساني يك سازمان در زندگي هاي شغلي و خصوصي خود هوشيار باشند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوردي داده ها از نوع توصيفي و داده ها از كتابخانه و
سايتها گردآوري شده است.

نتیجه گیری
با توجه به نتايج حاصل از بررسي داده هاي گردآوري شده ،مشخص شد مديريت منابع انساني سبز بر رفتار
سازگار با محيط زيست سازمان تأثير مثبت و معنادار مي گذارد ( .اين نتيجه با يافته هاي پژوهشگران پيشين
از قبيل زايد و همكارانش )  ،( 0210كاربل و جابور )  ،( 0213رجب پور )  ،( 1132سليمان پور عمران و
نوري )  ( 1130سازگار است .مثالً زايد و همكارانش )  ( 0210تأثير مثبت اقدامات مديريت منابع انساني
سبز را بر شيوه هاي مديريت زيست محيطي ،همچون رفتار سازگار با محيط زيست و عملكرد زيست محيطي،
تأييد كرده اند .همچنين ،رجب پور )  ( 1132اعالم كرده است مديريت منابع انساني نقشي انكارناپذير در
اجراي برنامه هاي مديريت زيست محيطي دارد .با عنايت به ادعاي كاربل و جابور )  ،( 0213مبني بر اينكه
اقدامات مديريت منابع انساني سبز تالش هاي داوطلبانة سبز كاركنان را افزايش مي دهد ،به شركت هاي
پتروشيمي پيشنهاد مي شود در تدوين استراتژي هاي سازماني و همچنين استراتژي هاي مديريت منابع
انساني به جنبة زيست محيطي و سبز بودن توجه وافر داشته باشند .همچنين ،بايد بين اين دو سطح از
استراتژي شركتي و منابع انساني هم سويي برقرار كنند.
در دهه هاي اخير منابع انساني به عنوان يك سرمايه كليدي و هوشمند در كنار ساير سرمايه هاي سازماني
نقش مهم و اساسي را در رشد اقتصادي و توسعه ملي جوامع ايفا كرده است.كه با توجه به تاكيدات و ضروريات
در سنوات اخير در خصوص محيط زيست اين توسعه با نام توسعه پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار شده
است.سازمانها ،سرمايه گذاران ،ذي نفعان و سهامداران در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به اين باور
رسيده اند كه توجه مشتريان و خط مشي مشتري مداري براي بقاي سازمان از اولويتهاي استراتژيك مي باشد
.لذا اين مهم موجبات توجه و يژه دست اتدركان و تصميم سازان سازماني ،توليدي ،خدماتي و ...را در راهبردهاي
رقابتي متوجه ابعاد زيست محيطي نموده است كه حاصل اين توجهات تفكرات و جنبش هاي سبز سازماني
در عرصه رقابت كسب و كار است .زاييده اين تفكر ،ايده ها و ابتكارات سبز در سازمانهاست كه مي بايست از
طرف مديران ارشد سازماني حمايت و جهت بهينه سازي در سيستم به نيروي انساني سازمان آموزش و منتقل

گردد.لذا پذيرش سياستهاي زيست محيطي در سازمان از طرف مدبران به عنوان يك شروع خوب مي تواند
موجبات احساس نياز مديران منابع انساني در ادغام رويه ها و سياستهاي منابع انساني با فعاليتهاي زيست
محيطي شود و اين يعني تولد مديريت منابع انساني سبز در سازمان و به طبع آن ايجاد يك نگرش و انگيزه
نو در سرمايه انساني كه نتايجي فوق العاده اي چون رضايت مشتريان،حمايت سازمانهاي بين المللي،كاهش
هزينه ها ،استفاد بهينه از انر ژي ،و كسب سود و دستيابي به اهداف تعريف شده كه براي سازمان به ارمغان
خواهد داشت.
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