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Extented Abstract
Abstract
The purpose of the present study is to develop a human resource
management model with a sustainable organizational development
approach. This research was conducted in the framework of a qualitative
approach using Grounded theory research method. The statistical
population of the study consisted of managers working in the electrical
industry and were selected through theoretical and purposeful sampling
(judgment and quota). Sample size was determined by theoretical
saturation criterion, 17 people. Atlas TI software was used to analyze the
data from the interviews and coding. Data analysis was done in three
stages of open coding, axial coding, and selective coding and based on
this, a qualitative research model was presented. findings of the research
resulted in the extraction of 373 open source codes, 80 concepts and 23
categories, which were in the paradigm model including axial categories
(sustainable working systems, equilibrium, autonomy and Human
Resource Management Systems), causal conditions (organizational and
community value and management system, necessity of Maintain and
Human Resource Development and Socio-Economic Responsibility and
Legal Responsibility), Strategies (Creating and Developing a Common
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Idea, Process Approach, Selection and Maintenance and Awareness),
Governing Background (Sustainability Insights, Organizational
Capability, Strategic Alignment and Organizational Capital), and
ultimately Outcomes (Economic superiority Performance, superior social
performance, and superior environmental performance).

Introduction
Considering that the electricity generation industry is a productive
industry that the economic, social and industrial progress and growth of
any country is due to the continuity of the electricity generation network
of that country and due to the variety of production methods and the
nature of electricity transmission facilities, various damages. It is an
integral part of this industry; Therefore, paying attention to
environmental, economic and social issues in energy production and
transmission is one of the main responsibilities and missions of
organizations active in this field. In June 2005, Tavanir Company formed
specialized working groups to formulate strategies in the dimensions of
management, manpower, technology, customers, finance, information,
safety and environment as the ideal of Iran's electricity industry.
In the present study, while paying attention to these strategies, the role of
human resource management with a sustainability approach is expertly
examined to identify various external and internal factors in the field of
human resource management in line with sustainability goals and through
it the necessary strategies. Develop how to manage human resources to
achieve sustainability goals. Accordingly, the purpose of this study is to
develop a human resource management model with a sustainable
organizational development approach in the electricity industry.

Case study
The scope of this research is Iran's electricity industry.
Theoretical framework
According to the theoretical and experimental background, the present
study aims to develop a human resource management model with a
sustainable organizational development approach in the electricity
industry. In this regard, the research questions are as follows:
The main question
What is the developed model of human resource management with a
sustainable organizational development approach in the electricity
industry?
Sub-questions
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1. What are the dimensions and components of human resource
management with a sustainable organizational development approach in
the Iranian electricity industry?
2. What are the causal, contextual, interventionist, strategic, pivotal and
implications of human resource management with a sustainable
organizational development approach in the electricity industry?

Methodology
The present study was conducted within the framework of a qualitative
approach and using grounded theory. The data were collected through
semi-structured interviews. The statistical population includes managers
working in the electricity industry and selected and specialized university
professors who had characteristics such as availability, experience,
suitability of the field of study, teaching at the university, research
background and authorship in this field. The sampling method was a
combination of purposeful (judgmental and quota) and theoretical
sampling. In this way, a number of experts were selected in a purposeful
manner and according to their level of awareness, and interviews were
conducted. Then, based on the data collected in the interviews and
according to the theoretical gaps that were felt in the data collection
process, the next participants were selected and the interviews continued.
Theoretical saturation criterion was used to determine the sample size
and due to the specificity of the subject and the limitation of experts
familiar with the field of research, 29 interviews were conducted with 17
experts to finally achieve theoretical adequacy along with the analysis of
documentary content. Atlas TI software was used to analyze the data
obtained from the interviews and to encode it.

Discussion and Results
The identified framework for presenting the human resource management
model with a sustainable organizational development approach is
completed with 6 main components, which are as follows:
1. Causal factors: In the section of causal factors, there are three
categories of value system and management of the organization and
society; The need to maintain and develop human resources and social
and economic responsibility and legal responsibility were identified.
2. Axial conditions: In the axial conditions section, there are four
categories of sustainable work systems; the balance; Autonomy and self
control and human resorce managemet systems were identified.
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3. Intervener category: In the category of interveners, four categories of
supply chain, culture, organizational characteristics and working
conditions were identified.
4. Ruling context: In the ruling context section, four categories of
sustainability insight, organizational capability, strategic alignment and
organizational capital were identified.
5. Strategies: In the category of strategies, four categories of creation and
development of common aspirations, process approach, selection and
maintenance, and awareness were identified.
6. Consequences: In the category of interventionists, three categories of
superior economic, social and environmental performance were
identified.

Conclusion
Finally, the development and extraction of the research model to
achieve functional goals in terms of economic, social and
environmental have been identified in this model of these key
factors.
Keywords: Human Resource Management; Sustainable Development;
Sustainability Approach; Sustainable Organizational Development.
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چکیده :از مسائل و موضوعاتی كه در چندين سال اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده است ،توسعهه
پايدار و توجه به آن در عرصه جهانی اس ت و با توجه به فشارهاي روز افعوون جامهعه و نيناهعان ،سعازمانها
ناگويرند تا مالحظات پايداري اقتصادي ،زيست محيطی و اجتماعی را در فرايندهاي مديريتی اعمال نمايند.
بر اين اساس هدف تحقيق حاضر توسهه مدل معديريت منعاب انسعانی بعا رويدعرد توسعهه سعازمانی پايعدار
میباشد .اين پژوهش در چارچوب رويدرد كيای و با استااده از روش تحقيق داده بنياد انجام گرفته اسعت.
ابوار جم آوري دادهها ،مصاحبههاي نيمه ساختار يافته بوده كه با اسعتااده از روش نمونعهگيري تركيبعی از
نمونهگيري هدفمند (قضاوتی و سهميه اي) و نظري انجام گرفته اسعت .بعراي تهيعين حجعو نمونعه از مهيعار
اشباع نظري استااده شد و تهداد  29مصاحبه با  17نار از خبرگان صورت پذيرفت تعا در نهايعت و در كنعار
تحليل محتواي اسنادي ،كاايت نظري حاصل شد .براي تحليل دادههاي حاصل از مصاحبهها و كدگذاري از
نرم افوار اطلس تی آي استااده گرديد .تجويه و تحليل دادهها در سه مرحله كدگذاري باز ،كدگذاري محوري
و كدگذاري انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن ،مدل كيای پعژوهش ارائعه شعد .نتعاي پعژوهش منجعر بعه
استخراج  373كد باز 80 ،ماهوم و  23مقوله گرديد كعه در قالعب معدل پعارادايمی شعامل مقولعه محعوري
(نظامهاي مديريت مناب انسانی ،سيستو هاي كاري پايدار ،تهادل و خودمختاري و خودكنترلی) ،شرايط علی
(نظام ارزشی و مديريتی سازمان و جامهه ،ضعرورت حاعو و توسعهه منعاب انسعانی و مسعاوليت اجتمعاعی
اقتصادي و مساوليت قانونی) ،راهبردها (خلق و توسهه آرمان مشترک ،رويدرد فرايندي ،بهگوينی و نگهداري
و آگاهی بخشی) ،زمينه حاكو (بينش پايداري ،قابليت سازمانی ،همراستايی استراتژيک و سرمايه سازمانی) و
در نهايت پيامدها (عملدرد برتر اقتصادي ،عملدرد برتر اجتماعی و عملدرد برتر زيست محيطی) ارائه گرديد.
واژگان كلیدی :مدیریت منابع انسانی ،توسعه پایدار ،رویکرد پایداری ،نظریه داده بنیاد.

 .1دانشجوي دكتري ،گروه مديريت ،واحد تبريو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريو ،ايران
 .2نويسنده مساول  -استاديار ،گروه مديريت صنهتی ،واحد تبريو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريو ،ايران.
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 .3استاد تمام و مدير گروه مديريت صنهتی ،واحد تبريو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريو ،ايران
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مقدمه
از نيمه دوم قرن بيستو ،توجه به توسههپايدار و حاعو محيطزيسعت بعهطور فواينعدهاي
راي شد و اين روند به حوزه سازمان و مديريت نيو تسعري يافعت .بررسعی محققعان در ايعن
زمينه ،از دو بهد محيطی و درونی سازمان قابل بررسی است .در بُهعد محيطعی ،سعازمان در
مهرض فرصتها ،تهديدها ،آسيبها ،و فشارهاي داراي ماهيت زيستمحيطی است و در بُهد
درونی ،دربرگيرنده چالشهعا و مويتهعاي ناشعی از تهامعل منعاب  ،فراينعدها و كاركردهعاي
سازمان با موضوعات زيستمحيطی میباشد .با توجه به اينكه امروزه جهانی شعدن اقتصعاد،
بقاي سازمانها ،به خصوص سازمانهايی كه به دنبال حاشيه رقابتی در برابر سايرين هستند
را به خطر انداخته است ،بنابراين در ديدگاهها و مطالهات جديد بر نقش سعرمايه انسعانی در
رشد اقتصادي تأكيد بيشتري میشود و توانمندسعازي نيعروي انسعانی ،خالقيعت ،نعوآوري و
كارآفرينی در گسترش فنآوريهاي توليد به عنوان محور اساسی رشعد و توسعهه اقتصعادي
محسوب میگردد .مسائل و موضوعات محيطعی پيرامعون رشعد اقتصعاد جهعانی ،مهيارهعا و
استاندارهاي محيطی بين المللی جديدي را ايجاد كرده است كه نيازمنعد تمركعو و پعذيرش
استراتژيها و برنامههاي محيطی در كسب و كار است .از استراتژيهايی كه در چندين سال
اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده اسعت ،اسعتاندارهاي زيسعت محيطعی و توجعه بعه
توسعهه پايعدار در عرصعه جهعانی اسعت ( .)Tavakoli et al., 2018لعذا ،نيناهعان خعارجی
(مشتريان ،قانونگذاران و عموم) و نيناهان داخلی (كارمندان و سعهامداران) كعه از سعازمان
انتظار سطح عملدردي باال دارند ،عالوه بر عملدرد اقتصعادي بعه عملدعرد زيسعتمحيطی و
اجتماعی نيو توجه میكنند ( .)Bastas & Liyanage, 2019; Rajeev et al., 2017بنابراين،
امروزه با توجه به فشارهاي روز افوون جامهه و نيناهعان ،سعازمانها ناگويرنعد تعا مالحظعات
پايداري اقتصادي ،زيستمحيطی و اجتماعی را نيو در فرايندهاي مديريتی اعمال نمايند.
ماده  190قانون برنامه پنجو توسهه ،كليه دستگاههاي اجرايعی و مؤسسعات و نهادهعاي
عمومی غيردولتی را موظف نموده است كه در جهت كاهش اعتبارات هوينهاي دولت ،اعمال
سياستهاي مصرف بهينه مناب پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبو ،شعامل
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مديريت مصرف انرژي ،آب ،مواد اوليه و تجهيوات )شامل كاغذ( ،كاهش معواد زائعد جامعد و
بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايل نقليه) طبق آيين نامهاي كه توسط سعازمان حااظعت
محيط زيست و مهاونت آن و همداري دستگاههاي نيربط تهيه و بعه تصعويب هيعات وزيعران
رسيده است ،اقدام نمايند .در برنامه ششو توسهه به استناد بنعد" ز " معاده  ،38بعر اجعراي
مديريت سبو تأكيد شده و دولت را موظف به تدوين آييننامه اجرايی اين بنعد بعه پيشعنهاد
مشترک وزارت نيرو و سازمان حااظت محيط زيست نموده و اين آييننامه پس از تهيعه بعه
تصويب هيات وزيراننيو رسيده است .اين دستورالهمل با رويدرد اسعتااده صعحيح از منعاب
پايه محيط زيست و حاو آن براي نسلهاي آتعی تهيعه شعده اسعت و عمعل بعه اجعراي آن
میتواند ما را در دستيابی به اهداف توسهه پايدار و تحقق عدالت بين نسلی ياري نمايعد .بعه
منظععور تحقععق بنععدهاي قععانونی فععوی ،وزارت نيععرو بععه عنععوان يدععی از متوليععان تععدوين،
آييننامههاي اجرايی را در اين خصوص تدوين نموده و براي اجرا به سازمانهاي هدف ابعال
نموده است .در اين بين صنهت بری با توجه به نقش و اهميت اساسی آن در رشعد و توسعهه
كشور كه به عنوان صنهتی بالنده و زيرساخت مطرح است و نيعو انتشعار آلودگیهعا و ارعرات
زيانبار محيط زيستی كه بنا به ماهيت اين صنهت ،وجعود دارد ،يدعی از صعنايهی اسعت كعه
مورد هدف اجراي آييننامه هاي فوی میباشعد .از آنجعايی كعه حصعول اطمينعان از اجعراي
صحيح آيين نامههاي نكر شده در جهت گام نهادن در مسير توسهه پايدار ،نيازمنعد آگعاهی
بخشی ،اطالعرسانی و تهامل ميان كاركنان سازمان در خصعوص محعيط و عوامعل محيطعی
است ،الزم است با سياستگذاري و خطمشعیهاي متاعاوتتر از قبعل در رويعههاي معديريت
مناب انسانی ،موجبات ايجاد مسعاوليت اجتمعاعی در سعازمان فعراهو شعود تعا كاركنعان را
بهگونهاي هدايت نمايد كه آنها به وظايف و تههداتشان در قبال محيط عمل نمايند.
در تحقيق حاضر با توجه به اهميت مطالب پيش گاته ،بعه صعورت تخصصعی اقعدام بعه
بررسی نقش مديريت مناب انسانی با رويدرد پايداري میشود تعا عوامعل خعارجی و داخلعی
مختلف و تاريرگذار در حوزه مديريت مناب انسانی در راستاي اهداف پايداري شناسايی شود
و از طريق آن استراتژيهاي الزم براي نحوه مديريت مناب انسانی جهت رسيدن بعه اهعداف
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پايداري تدوين گردد .بر اين اساس هدف تحقيق حاضر ،توسهه مدل مديريت منعاب انسعانی
با رويدرد توسهه سازمانی پايدار میباشد.
مبانی نظری تحقیق
ادبيات مديريت پايداري به صورت استراتژيک بر مشعاركت افعراد بعه عنعوان يعک عامعل
اساسی براي عملدرد پايدار اقتصادي ،زيست محيطی و اجتمعاعی سعازمان تمركعو میكنعد.
اصل "مشاركت افراد" شامل نقشآفرينی ،به رسميت شناختن ،و توانمندسازي اعضعاي تعيو
در رسيدن به اهداف سازمانی است ( .)ISO, 2015موضوع اشاره شده بعر ايعن اسعاس شعدل
گرفته است كه مناب انسانی قلب هر سعازمان هسعتند و فقعط در صعورت حمايعت ،تههعد و
مشاركت آنان ،دسترسی به اهداف سازمان امدان پذير خواهد شد .بررسعی مطالهعات انجعام
شده نشان می دهد كه آموزش ،نقعش آفرينعی و همدعاري افعراد بعه عنعوان عامعل ضعروري
موفقيت براي به كارگيري و توسهه پايداري در شركتها مهرفی شده است .همچنين ،از يک
ديدگاه نينا محور و مهرفی كاركنان به عنوان نيناهان كليدي هر سازمان ،مشعاركت آنعان
به عنوان يک پيش شرط مهو براي ايجاد فرهنگ توسهه پايدار مهرفی شعده اسعت .در كعل،
يک ارتباط مثبت بين اصل مشاركت افراد و پعذيرش و دسعتيابی بعه پايعداري وجعود دارد
( .)Bastas & Liyanage, 2019با توجه به نتاي تحقيق بودرو و رامسعتاد ،)2005( 1پعارادايو
كسب و كار سنتی تالش میكند تا سود مالی به دست آورد و عدسالهمعل معديريت منعاب
انسانی با منطق استراتژيک نشان میدهد كه سهو مناب انسانی نيو در حعوزه معالی تهريعف
شده است ( .)Boudreau & Ramstad, 2005براساس اين منطق ،سازمانی موفق اسعت كعه
نتاي مالی را افوايش دهد .با اين حال ،امروزه ماهعوم پايعداري بعه عنعوان جعايگوينی بعراي
ماهوم موفقيت مطعرح شعده اسعت ،بعه عنعوان مثعال ،اسعچولر و جدسعون )2005(2عنعوان
كردهاند كه موفقيت نيازمند پاسخگويی به تقاضاهاي فهلی سهامداران متهدد و در عين حال
پيشبينععی نيازهععاي آينععده آنهععا اسععت ( .)Schuler & Jackson, 2005بععودرو)2003(3
Boudreau and Ramstad
Schuler and Jackson
Boudreau

1
2
3

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

9

پايداري را به عنوان تهريف جايگوين براي موفقيت سازمانی ناميد .در تهريای مشعابه ،بعودرو
و رامستاد ( )2005عنوان كردند كه پايداري ،دستيابی به موفقيعت امعروز بعدون بعه خطعر
انداختن نيازهاي آينده است .بنابراين ،ديدگاههاي نكر شده اين ايده را تقويت میكنند كعه
پايداري بايد بخشی از مديريت مناب انسانی باشد (.)Boudreau, 2003
از نظر تاوري ،مديريت مناب انسانی پايدار ،از ديدگاههاي مختلف مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است .براساس پارادايو نيناهان ،ارتباط بين مديريت مناب انسانی پايدار و
پايداري ،مبتنی بر يک رويدرد "سيستو باز" است كه براساس همبستگی و تهامل بازيگران
مختلف مانند سهامداران و عوامل تهديلكننده اجتماعی و زيست محيطی قرار دارد ( Benn
 .)& Bolton, 2011مطابق مدل شدل شماره  ،1چمس و گارسيا-بلندون )2019( 1پس از
بررسی پيشبين ها و نتاي مديريت مناب انسانی سبو ،يک مدل يدپارچه از مديريت مناب
انسانی پايدار را مهرفی كرده و چهار گواره (پيشنهاد) را ارائه دادند.

شکل  :1مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی پایدار

)(Chams & García-Blandón, 2019

با توجه به مدل ،مديريت مناب انسانی پايدار مستلوم سه شيوه اصلی است :مشاركت
سرمايه انسانی در فهاليتهاي اجتماعی ،مديريت كارا و مورر در تخصيص و مصرف مناب
طبيهی ،تحريک سطح مشخصی از آگاهی و مساوليت در ميان افراد و سازمانها .در نهايت
Chams & García-Blandón
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فرصت براي وفق دادن كارگران با يک محيط كاري مناسب و فرهنگ سازمانی حمايتی كه
سبب نگرش سبو و مشاركت در فهاليتهاي داوطلبانه میشود (Chams & García-
.)Blandón, 2019; Renwick et al., 2013
طبق مدل نشان داده شده در شدل شماره  ،2تحقيقات انجام شده توسط اهنرت
( ) 2009در زمينه ارتباط مديريت مناب انسانی و پايداري ،منجر به تدوين چارچوبی با
تاكيد بر اصل منشاءمحوري شد.

1

زمينه اقتصادي اجتماعی
تفسیر پایداری
كارايیمحور

اصلگرايی
تنشها

هنجاري
تنشها

زمينه سازمانی

تاثیرات سازمانی
تامين بادوام با نيروي
انسانی ،قابليت
دسترسی بلند مدت،
قابليت حل مساله،
نيروي كار سالو

مويت پايدار رقابتی
خالقيت
بهرهوري

مساوليت ،اخالی،
ايمنی ،استخدام
مناسب ،ارتباط،
كيايت محيطكار

استراتژيهاي
مديريتمناب انسانی

تاثیرات اجتماعی
قابليت در
دسترس بودن
مناب انسانی

سرمايه انسانی

استراتژي

مشروعيت اجتماعی،
پاسخگويی ،اعتماد،
كيايت زندگی
كاري ،ارتباطات
خوب

سياستها

سرمايه
انسانی

منبع
منابعانسانی

فهاليتهاي
مناب انسانی

تاثیرات فردی
استخدامپذيري،
يادگيري
بلندمدت ،تهادل
زندگیكاري،
بازتوليد ،سالمتی

عملدرد ،رضايت،
انگيوش

تندرستی،كيايت
زندگی كاري،
احساس ،هويت

شکل  :2مدل مدیریت منابع انسانی پایدار اهنرت ()Ehnert, 2009

Ehrent
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چارچوب به دست آمده ،اين امدان را فراهو میآورد تا طرح اوليه براي چگونگی استااده
از پايداري ،بهعنوان يک استراتژي تهمدي شدل گيرد .اين مدل به دو بخش تقسيو
میشود .قسمت اول مدل بر گسترش ماهوم موفقيت استراتژيک و منطقهاي اساسی تمركو
میكند .هدف اين بخش نشان دادن اهميت همبستگی منطقهاي مخالف است (مساوليت
اجتماعی ،كارايی محوري و اصل گرايی) .قسمت دوم مدل ،بر رابطه بين استراتژي مديريت
مناب انسانی و استراتژي شركتی و استراتژيهاي اصلی مديريت مناب انسانی پايدار تمركو
دارد .هدف اين استراتژيها ايجاد توانايی در مديريت مناب انسانی براي حاو مناب انسانی
از درون ،ابتدا با سرمايه گذاري بر اساس مناب انسانی و دوم به وسيله كنترل اختالل
عملدردي و تاريرات بازخورد بر مناب انسانی و "منشاء مناب " است .استراتژيهاي اصلی بر
اهميت روابط مديريت مناب انسانی و محيط اشاره دارند .چهار استراتژي متااوت پايداري
در سطح سيستو هاي مناب انسانی و با در نظر گرفتن منشاء مناب نشان داده شده است.
تمركو بر استراتژيهاي پايداري اصلی میتواند به توسهه قابليت مديريت مناب انسانی براي
پايدار ساختن مناب انسانی از درون (بهعنوان مثال براي كمک به حل مشدل كمبود نيروي
كار و مهارت) و كاهش تأرير مديريت مناب انسانی بر منشاء مناب انسانی (بهعنوان مثال
براي كمک به حل مساله اررات جانبی و بازخورد) كمک كند .در اين راستا استراتژي اصلی
پايداري به شرح زير است:
• توسهه پايگاه مناب انسانی و منشاء مناب
• كنترل اررات جانبی و تاريرات بازخورد بر مناب انسانی و منشاء مناب
• توسهه روابط مبادله متقابل مناب
• حاو مشروعيت اجتماعی (.)Ehnert, 2009
سيدجوادين و همداران ( ،)2016پژوهشی تحت عنوان "مديريت مناب انسانی سبو :يک
رويدرد سرمايهگذاري و توسهه پايدار" انجام داده اند .محققين در اين پژوهش ضمن مهرفی
سرمايه انسانی بهعنوان عامل كليدي در توسهه پايدار ،الگوي مديريت مناب انسانی سبو را
بهعنوان مساله اصلی تحقيق ارائه دادند .براي اين منظور ،با استااده از روش فراتركيب و
مراحل هاتگانه اين روش به مطالهه تجربيات گذشته محققين در سالهاي  2010تا
 2015پرداختند .نتاي پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازمانی ،اراده سبو شدن مناب انسانی
و پشتيبانی مديران عالی بهعنوان سه اولويت نخست در رتبهبندي عوامل تادر سبو سازمان
میباشند .همچنين آموزش فهاليتهاي مديريت مناب انسانی سبو ،انتخاب و استخدام و
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سيستوهاي پاداش بهعنوان سه اولويت برتر در رتبهبندي عوامل مناب انسانی سبو ،مديريت
محيط زيست سازمانی ،بازيافت و رفتار زيست محيطی كاركنان بهعنوان اولويتهاي اول تا
سوم در رتبه بندي محيط زيستی در سازمان و كنارانس از راه دور جلسات ،ارتباط از راه
دور سازمانی بهعنوان رتبههاي اول و دوم و كاهش مصرف كاغذ ،سيستو مديريت
ساختمانها ،اشتراک خودرو و اشتراک شغل به طور مشترک ،بهعنوان اولويت سوم در
رتبهبندي عوامل ابتدارات سبو سازمان شناسايی شدهاند و توجه به آنها مسير دستيابی به
مديريت مناب انسانی سبو را بهعنوان يک مويت رقابتی در سرمايهگذاري و كسب سود در
راستاي اهداف زيست محيطی فراهو مینمايد ( .)Seyyed Javadein et al., 2016الگوي
مديريت مناب انسانی سبو ارائه شده توسط سيدجوادين و همداران ( )2016در شدل
شماره  3نشان داده شده است.

شکل  :3الگوی مدیریت منابع انسانی سبز ()Seyyed Javadein et al., 2016
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پیشینه تجربی تحقیق
جويس و ويجی ،)2020( 1در پژوهشی با عنوان «مطالهه مديريت مناب انسانی سبو:
ارائه روشی خالقانه براي پايداري سازمانی» ،كه با هدف بررسی فهاليتهاي بالقوه مناب
انسانی براي سازمانهاي سبو انجام شد ،نتيجه گرفتند كه مديريت مناب انسانی سبو باعث
افوايش كارايی ،كاهش هوينه ،حاو كاركنان و بهبود سودآوري و همچنين ساير مواياي
اساسی شده است ( .)Joyce & Vijai, 2020قرشی 2و همداران ( ،)2020در تحقيقی با
عنوان «مديريت مناب انسانی سبو براي پايداري سازمانی :نيازي براي كارگاههاي مدرن» ،به
شناسايی فهاليتهاي مديريت مناب انسانی سبو در سازمانهاي بخش دولتی كشور امارات
متحده عربی پرداختند .يافتههاي پژوهش نشان داد كه اهميت روزافوون اقتصاد سبو،
شيوههاي مديريت مناب انسانی سبو و پايداري سازمانی برجسته شده است .با اين وجود،
شدافی در رابطه با آزمايش تجربی اين مااهيو مشخص شده است ).(Qureshi et al., 2020
باستاس و ليانگ )2018( 3در تحقيقی نقش حمايت كننده اقدامات مديريت كيايت در
توسهه پايداري را تأييد كردند .همچنين ،آنها نشان دادند كه ادغام نظاممند با اعضاي
زنجيره تأمين و ساير نيناهان به عنوان يک عامل استراتژيک براي ادغام فرايندهاي پايداري
4
در داخل و خارج سازمان در نظر گرفته میشود ( .)Bastas & Liyanage, 2019نواز و كوچ
( )2017در تحقيقی به توسهه يک چارچوب سيستماتيک براي مديريت پايداري سازمانها
پرداختند و براساس مرور ادبيات تحقيق ،چارچوبی براي سيستوهاي مديريت پايداري
تدوين و ارائه كردند .در اين چارچوب از يک طرف اجواي مختلف موجود در سيستوهاي
مديريت براي مديريت پايداري ضروري نشان داده شد و از سوي ديگر نشان داده شد كه
ادغام سيستو مديريت براي توسهه پايدار داراي پيچيدگیهايی است ( Nawaz & Koҫ,
 .)2017رنويک5و همداران ( )2013از تحقيق خود در اين رابطه نتيجه گرفتند كه مديريت
مناب انسانی پايدار به طور مثبت اهداف مالی ،رفاه كاركنان و اهداف جمهی سازمانی را
تحت تأرير قرار میدهد ( .)Renwick et al., 2013گولی 6و همداران ( )2013تأرير مثبت
1

Joyce & Vijai
Qureshi
3 Bastas and Liyanage
4 Nawaz & Koҫ
5 Renwick
6 Gully
2
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جذب و آموزش سبو را بر عملدرد پايداري نشان دادند .آن ها تأرير ارزشهاي مساوليت
زيست محيطی شركت را بر تناسب فرد  -سازمان ،جذابيت سازمانی و اهداف شغلی مورد
بررسی قرار دادند .نتاي  ،اهميت آگهیهاي استخدام به طور خاص از طريق ارتباطات
مشاركت زيست محيطی و اجتماعی شركت را برجسته كرد .آگهیهاي استخدام بر ادراكات
متقاضيان شغل از تناسب فرد -سازمان تأرير دارد كه ارتباط مثبت با جذابيت سازمانی دارد.
نتيجه تطبيق فرد-شركت ،به حداكثر رساندن مناف كلی كاركنان و سازمان است ( Gully
 .)et al., 2013پالی1و همداران ( )2014استدالل كردند كه مديريت مناب انسانی پايدار در
بهبود عملدرد سبو از كاركنان و حمايت سازمانی نقش دارد و ارر مستقيو و غير مستقيو بر
شركت و نيروي كار دارد .تأرير مستقيو مديريت مناب انسانی از طريق سياستها و
شيوههاي تأريرگذار بر رفتار كاركنان از طريق سيستوهاي مديريت عملدرد منهدس
میشود (پاداش و مجازات) در حالی كه ارر غير مستقيو آن در تروي تههد سازمانی،
رضايت شغلی و مشاركت كاركنان منهدس می شود .به طور خالصه ،نتيجه مديريت مناب
انسانی پايدار در سطح شركت ،ايجاد يک جو مناسب و فرهنگ شااف بهعنوان پايه يک
چرخه سبو است كه قادر به تروي اهداف توسهه پايدار میباشد (.)Paillé et al., 2014
يحيیپور و همداران ( ،)2020در تحقيقی كه با عنوان ارزيابی مدل مديريت مناب انسانی
سبو در شركتهاي توزي نيروي بری شمال كشور با استااده از تدنيک ديمتل انجام شد ،به
تدوين و ارزيابی مدل مديريت مناب انسانی سبو در شركت توزي نيروي بری شمال كشور با
تدنيک ديمتل پرداختند .نتاي تحقيق حاكی از اين بود كه نظام حاو و نگهداري يک نظام
تأريرپذير و نظامهاي آموزش ،كاربرد و جذب و تأمين تأريرگذار هستند و نيو نظام جذب و
تأمين تاريرگذارترين نظام از ديدگاه خبرگان شركت توزي نيروي بری شمال كشور در
مديريت مناب انسانی سبو شناخته شد ( .)Yahyapour et al., 2020محمدي و همداران
( )2020به طراحی الگوي مديريت مناب انسانی سبو با رويدرد توسهه پايدار سازمانی
(مطالهه موردي :دستگاههاي اجرايی شهرستان شيراز) پرداختند .يافتههاي پژوهش ضمن
تأييد الگوهاي پيشنهادي پژوهش ،نشان داد كه بين مديريت مناب انسانی سبو و مؤلاههاي
آن :چشوانداز مديريت مناب انسانی سبو ،تجويه و تحليل و طراحی سبو شغل ،برنامهريوي
مناب انسانی سبو ،جذب و استخدام سبو ،جامههپذيري و روابط سبو ،آموزش و توسهة
توانايیهاي سبو ،مشاركت و همداري سبو ،نگهداشت سبو مناب انسانی ،جبران خدمات
Paillé
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سبو ،ارزيابی عملدرد سبو ،نظو ،توانمندسازي ،انگيوش سبو ،قدرت و اختيار سبو ،مديريت
استهداد ،حمايت و تههد مديران ارشد ،كار تيمی ،روابط كار ،توسهه سبو ،فرايند اداري سبو،
ارتباطات و همداري سبو كاركنان با توسهه پايدار سازمانی رابطه مهنیداري وجود دارد
( .)Mohammadi et al., 2020رضايی و همداران ( ،)2020پژوهشی با عنوان بررسی تأرير
ابهاد مديريت مناب انسانی سبو بر توسهه سازمانی پايدار ،انجام دادهاند .نتاي بدست آمده
حاكی از اين مطلب بود كه ابهاد نُه گانه مديريت مناب انسانی سبو تأرير مثبت و مهناداري
بر توسهه سازمانی پايدار دارند .همچنين نتاي نشان داد كه تجويه و تحليل و طراحی شغل
سبو  ،0/552برنامه ريوي مناب انسانی سبو  ،0/657استخدام سبو  ،0/479انتخاب
سبو ،0/413ارزيابی عملدرد سبو  ،0/461آموزش نيروي انسانی سبو  ،0/802مديريت
پاداش سبو  ،0/619مديريت ايمنی و بهداشت سبو  0/728و مديريت انضباط سبو0/724
درصد از تغييرات مربوط به متغير توسهه سازمانی پايدار را به طور مستقيو تبيين میكنند
( .)Rezaei et al., 2020محمدنژاد شوركايی و همداران ( ،)2016به ارائه چارچوبی براي
مديريت مناب انسانی سبو پرداختند .در اين تحقيق عنوان شد كه در دو دهة گذشته ،توجه
به پايداري زيستمحيطی ،اجتماعی و اقتصادي در فهاليتها و تحقيقات رشتههاي مديري ت
افوايش يافته است ( .)Mohammadnejad Shurkayi et al., 2016سيدجوادين و همداران
( ،)2016پژوهشی تحت عنوان مديريت مناب انسانی سبو :يک رويدرد سرمايهگذاري و
توسهه پايدار ،انجام دادهاند .در اين پژوهش ضمن مهرفی سرمايه انسانی بهعنوان عامل
كليدي در توسهه پايدار ،كه موجبات توسهه اقتصادي است ،الگوي مديريت مناب انسانی
سبو ارائه گرديد (.)Seyyed Javadein et al., 2016
لذا با توجه به بررسی پيشينه نظري و تجربی ،تحقيق حاضر با هدف توسهه مدل
مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری انجام شده است .در
اين راستا ،سواالت تحقيق به صورت زير مطرح میشود:
سوال اصلی
مدل توسهه يافته مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری
چيست؟
سواالت فرعی
 .1ابهاد و مؤلاههاي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری
ايران كدامند؟
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 .2عوامل علّی ،زمينهاي ،مداخلهگر ،راهبردي ،محوري و پيامدهاي مديريت مناب انسانی با
رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری كدامند؟
روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر در چارچوب رويدرد كيای و با بهكارگيري نظريه داده بنياد انجام گرفت.
دادههاي مورد نظر توسط مصاحبههاي نيمه ساختار يافته جم آوري گرديده است .جامهه
آماري اين پژوهش عبارت است از مديران شاغل در صنهت بری بخش توليد نيروگاهی و
اساتيد دانشگاهی منتخب و متخصص كه داراي ويژگیهايی نظير در دسترس بودن ،تجربه،
تناسب رشته تحصيلی ،اشتغال به تدريس در دانشگاه ،سابقه پژوهشی و تأليای در اين
زمينه بودند .روش نمونهگيري ،تركيبی از نمونهگيري هدفمند (قضاوتی و سهميهاي) و
نظري بود .به اين ترتيب كه ابتدا تهدادي از خبرگان به روش هدفمند و با توجه به ميوان
آگاهی بخشی آنان انتخاب شدند و مصاحبهها انجام گرفت .سپس براساس دادههاي
گردآوري شده در مصاحبه ها و با توجه به خالءهاي نظري كه در فرايند گردآوري دادهها
احساس میشد ،مشاركت كنندگان بهدي انتخاب و مصاحبهها ادامه يافت .براي تهيين
حجو نمونه از مهيار اشباع نظري استااده شد و با توجه به خاص بودن موضوع و محدود
بودن خبرگان آشنا به حوزه پژوهش 29 ،مصاحبه با  17نار از خبرگان صورت پذيرفت تا
در نهايت و در كنار تحليل محتواي اسنادي ،كاايت نظري حاصل شود .براي تحليل
دادههاي حاصل از مصاحبهها و كدگذاري از نرم افوار اطلس تی آي1استااده گرديد.
استرواس و كوربين ،)2008(2براي ارزشيابی پژوهشهاي مبتنی بر نظريه پردازي داده
بنياد ،به جاي مهيارهاي روايی و پايايی ،مهيار مقبوليت را پيشنهاد دادهاند .مقبوليت ،يهنی
اينكه يافتههاي پژوهش ،تا چه حد در انهداس تجارب مشاركتكنندگان ،پژوهشگر و
خواننده در مورد پديده مورد مطالهه ،مورق و قابل باور است (.)Strauss & Corbin, 2008
پن شاخص براي مهيار مقبوليت در اين پژوهش براي ارتقاي دقت علمی و روايی و پايايی،
مورد استااده قرار گرفته است .استراتژيهاي مميوي مورد استااده ،عبارتاند از حساسيت
پژوهشگر ،انسجام روششناسی ،متناسب نمودن نمونه ،تدرار شدن يک يافته و استااده از
بازخورد مطلهين (.)Moghaddam et al., 2016
ATLAS.ti
Strauss and Corbin
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تجزیه و تحلیل دادهها
تجويه و تحيل دادهها در اين تحقيق براساس روش استراوس و كوربين ( )1390انجام
گرفت .اين روش شامل سه مرحله كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابی
است (.)Strauss & Corbin, 2011
الف) كدگذاري باز :كدگذاري باز جوئی از تحليل است كه با تحليل دقيق دادهها ،نامگذاري
و طبقهبندي كردن دادهها انجام میشود .اين كدها غالباً بر يک موضوع واحد اشاره دارند و
محقق در اختصاص دادن كدها به متن يا از كلمهاي مشخص كه در جمالت فرد مصاحبه
شونده به كار برده شده است استااده نموده كه در آن صورت به آن كد زنده نيو میگويند و
يا اينده با توجه به برداشت خود از جمالت بيان شده ،يک كد را به آن اختصاص داده و يا
اينده جمالت بيان شده تصديقی است بر مطلبی كه قبالً در بررسی تحقيقات گذشته نيو به
آن اشاره شده است ،كه در اين صورت با بهرهگيري از آن تحقيقات ،كد مناسب براي آن
قسمت به كار گرفته میشود ( .)Mohaghar & Sadeghi Moghadam, 2011واحد اصلی
تحليل در اين مرحله ،مااهيو بودند .در فرايند كدگذاري ،تهداد  373كد باز و  80ماهوم
شناسايی شدند.
ب) كدگذاري محوري :در كدگذاري محوري ،مااهيو براساس اشتراكات و يا هو مهنايی در
كنار هو قرار میگيرند .به عبارت ديگر ،كدها و دستههاي اوليهاي كه در كدگذاري باز ايجاد
شدهاند ،با يدديگر مقايسه میشوند و ضمن ادغام كدهايی كه از نظر ماهومی با يدديگر
مشابهند ،دستههايی كه به يدديگر مربوط میشوند ،حول محور مشتركی قرار میگيرند .در
واق  ،در اين مرحله ،ابهاد پارادايو كدگذاري شدل میگيرد و شامل شش دسته ،مقوله
محوري ،شرايط علّی ،شرايط مداخلهگر ،شرايط بستر حاكو ،راهبردها و پيامدها است .در
مرحله كدگذاري ،تهداد  80ماهوم شناسايی شده در مرحله كدگذاري باز در قالب  23كد
محوري و  6كد انتخابی مشخص گرديد.
ج) كدگذاري انتخابی :در كدگذاري باز و محوري ،مدل پارادايمی مديريت مناب انسانی با
رويدرد توسهه سازمانی پايدار توسهه داده شد .مدلی كه شامل شرايط علّی ،پديده اصلی،
شرايط زمينهاي ،شرايط مداخله گر ،راهبردها و پيامدها است .كدگذاري انتخابی ،نتاي
گام هاي قبلی كدگذاري را به كار برده و مقوله اصلی را انتخاب میكند و آنرا به شدلی
نظاممند به ساير مقولهها ارتباط داده و ارتباطات را اعتبار میبخشد و مقولههايی كه نياز به
تصايه و توسهه بيشتر دارند را توسهه میدهد .كدگذاري انتخابی براساس الگوي ارتباط
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شناسايی شده بين مقولهها و زيرمقولهها در كدگذاري باز و محوري شروع میشود .گامهاي
كدگذاري انتخابی عبارتند از:
 .1توضيح خط اصلی داستان :براي رسيدن به يدپارچگی مورد نظر الزم است محقق خط
اصلی موضوع را تنظيو و خود را به آن متههد كند .خط داستان ،ماهومسازي داستانی است
كه مطالهه در مورد آن انجام شده است .براي مهين كردن خط داستان ،دادهها با رفت و
برگشت بين كدگذاري باز ،محوري و انتخابی مورد بازنگري قرار میگيرند.
 .2ربط دادن زير مقوله ها بر گرد مقوله اصلی :براي اينكه مقولهها و زيرمقولهها به اندازه
كافی با خط داستان متناسب شوند ،براساس خط داستان مقولهها را دوباره نظودهی
میكنيو تا به شدل بهتري مجموعهها و اتااقات ،اجواي مدل پارادايو را ايجاد كنند.
 .3به تاييد رساندن روابط در قبال دادهها :براي اعتباربخشی به ارتباط بين مقولهها در مدل
پارادايمی ،دادهها ،كدگذاريها و يادداشتها به صورت دقيق بررسی میشوند و با طرح
نهايی مقايسه میشوند تا اطمينان حاصل شود كه اين طرح نظري میتواند عوامل مشاهده
شده را تبيين كند.
 .4پركردن شداف بين مقوله ها :در نظريه داده بنياد بايد به فشردگی و انسجام ماهومی در
نظريه برسيو و تا حد امدان خصوصيات ماهومی به آن اضافه كنيو ( Strauss & Corbin,
.)2008
با توجه به اينده در مرحله مصاحبه ،سهی شد كه سواالت مصاحبه براساس مدل
پارادايمی تدوين شوند ،لذا مشاركتكنندگان نظرات خود را در مورد اجواي تشديل دهنده
مدل به طور خاص و براساس  6بُهد مدل ارائه كردند .با اين وجود با تحليلها و رفت و
برگشتهايی كه صورت گرفت تهديالتی در پاسخهاي اوليه اين افراد انجام شد .لذا خط
داستان و مهيار انتخاب مااهيو در هر يک از ابهاد مدل مطابق زير است.
در مدل حاضر ،شرايط علّی ،عوامل ترغيب كننده يا الوامآور براي بدارگيري استراتژيها
و روش هاي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری هستند .بر
اين اساس مشخص میشود كه به دليل اهميت عوامل شناسايی شده ،صنهت بری مجبور
است كه در تدوين استراتژيهاي مديريت مناب انسانی ،مبحث توسهه پايدار سازمانی را
مدنظر قرار دهد .لذا شرايط علّی از نظر تقدم زمانی و نيو شرايط الوامآوري بر پديده اصلی
تارير علّی دارند .شرايط زمينهاي ،امدانات و ويژگیهاي درون سازمانی و برون سازمانی براي
اجراي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار است .براي رسيدن به موفقيت
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در اجراي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار يا به بيان ديگر ،در تدوين
راهبردها بايد به اين عوامل توجه كرد .پديده اصلی بهعنوان مديريت مناب انسانی با رويدرد
توسهه پايدار میباشد كه بهعنوان سوال اصلی اين تحقيق مدنظر بود و با چهار بُهد نظامهاي
مديريت مناب انسانی ،سيستوهاي كاري پايدار ،تهادل ،خودمختاري و خودكنترلی شناخته
شده است .راهبردها ،كنشها و فهاليتهاي اصلی هستند كه میتوانند در اجراي مديريت
مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار در صنهت بری مورد استااده قرار گيرند.
پيامدها ،نتاي و پيامدهاي مورد انتظار از اجراي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه
سازمانی پايدار میباشند .پيامدهاي مورد انتظاري كه میتواند عايد شركت بری شود.
پس از تهيه مدل پارادايمی براي افوايش اعتبار مدل ،اين مدل در اختيار خبرگانی قرار
گرفت كه با مديريت مناب انسانی در صنهت بری كشور آشنايی داشتند و با نظريه داده
بنياد نيو آشنا بودند .اين افراد نظرات خود را در مورد فرايند تدوين و مدل نهايی ارائه دادند.
تنها چند مورد نظر اصالحی ارائه شد كه در فرايند رفت و برگشتی و بررسی ،نظرات اعمال
شد .در جدول شماره  1مااهيو و مقولههاي شناسايی شده در مراحل مختلف كدگذاري در
صنهت بری ايران نشان داده شده است.
جدول  :1مفاهیم و مقولههای شناسایی شده

چشمانداز

 )1تأمين بری مطمان ،پايدار و اقتصادي؛ )2افوايش آمادگی و فروش انرژي در
كليه ماههاي سال؛  )3ارتقاء سطح رضايتمندي مشتركان ،متقاضيان و ساير
نيناهان؛  )4اصالح ،بهينهسازي و توسهه زيرساختهاي توليد و توسهه بری؛ )5
تأمين مناب مالی و تنوع بخشی به سبد سرمايهگذاري در توليد بری پاک؛ )6
اتوماسيون و هوشمندسازي فهاليتها؛  )7كاهش تلاات بری؛  )8كسب
فنآوريهاي نوين و كاربردي؛  )9تابآوري شبده و توانمندي صنهت در
مديريت بحران و پدافند غيرعامل؛  )10انطبای فهاليتها با مالحظات
زيستمحيطی ،ايمنی و سالمتی؛  )11برنامهريوي و كاهش تهدادي و زمانی
خروجهاي اضطراري  ،تهميرات و ...و هوپوشانی آنها تا حد امدان به منظور

اهداف

نظام ارزشی و مدیریتی سازمان و جامعه

 )1سرآمد در مديريت عرضه و توليد بری مطمان ،پايدار ،اقتصادي ،فراگير و
سازگار با محيطزيست؛  )2توليد انرژي الدتريدی پايدار ،مطمان با تمركو بر
كاهش تلاات آب و بری؛  )3بهرهبرداري بهينه از تجهيوات با به كارگيري
فنآوري هاي روز توسط نيروهاي كارآمد و توليد بری بيشينه از طريق افوايش
آمادگی با توجه به الوامات HSE؛ )4رونق مولدهاي انرژي نو در كشور و استااده
از مناب تجديدپذير به منظور توسهه پايدار ايران.

محوری

شرایط علّی

مفاهیم شناسایی شده برای كدهای باز

كد باز

كد

كد
انتخابی
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پايداري شبده ،اجتناب از خاموشیهاي برنامهريوي نشده و كاهش مصرف
انرژي؛  )12بهينهسازي و افوايش بهرهوري توليد در واحدهاي گازي و بخار
موجود.
 )1كيايت؛  )2ايمنی و بهداشت؛  )3الوام به دريافت گواهی استانداردهاي
كيايت و زيست محيطی؛ ) 4انجام منظو فرآيندهاي مميوي داخلی كيايت و
انرژي؛  )5كاهش آسيبهاي مناب انسانی (روانی و اجتماعی)؛  )6توسهه
خدمات رفاهی براي كاركنان.
 )1نياز به ترغيب كاركنان براي همداري و ايجاد تههد در آنان؛  )2تداوم و
ترفي فرهنگ مديريت پايداري و نظام حاكو بر آن با در نظر داشتن اعتقادات و
بهبود عملدرد زيست محيطی؛  )3تههد به سيستو مديريت زيست محيطی كارا
و ارربخش؛  )4پذيرش مساوليت فردي و پاسخگويی در قبال عملدرد زيست
محيطی؛  )5اعتقاد به خواستههاي صنهت براي بهبود عملدرد زيست محيطی.
 )1احترام به اصول و قانون؛  )2عدالت اجتماعی؛  )3تأمين رفاه اجتماعی؛
مهنويت.

الزامات
سیستم
مدیریت
كیفیت و
اتحادیهها

تعهد و رهبری

ارزشهای
اجتماعی
منابع انسانی
ایجاد كننده
مزیت رقابتی

 )1كاهش زيانهاي مالی؛  )2جلوگيري از اتالف زمان و هوينه آموزش؛ )3
جلوگيري از خروج دانش.
 )1ضرورت توانمندسازي سبو كاركنان؛ )2هوينههاي باالي جستجوي نيروهاي
متخصص آگاه به قوانين زيست محيطی؛  )3ايجاد فرصت رشد و خود شدوفايی
در عرصه پايداري.
 )1شاافيت انتظارات؛  )2استهداد پروري؛  )3انصاف.

 )1ايجاد بازاري رقابتی بر پايه مشویهاي زيست محيطی.
 )1رصد نيازهاي اجتماعی در زمينههاي زيست محيطی؛  )2پاسخگويی به
نيازهاي اجتماعی در زمينههاي زيست محيطی؛ )3افوايش اعتماد عمومی؛ )4
سالمت و بهداشت جامهه ؛ )5ايمنی تجهيوات و پيشگيري از پيامدهاي
مخاطرهآميو زيست محيطی؛  )6فرهنگ و تادر سبو؛  )7الگوي مصرف بهينه.

سالمت سازمان
توسعه
مشاركت
عمومی
انحصار شکنی
مسئولیت
اجتماعی

مسئولیت
قانونی
انسان
ی

ی

ع
ر

مناب
و

ح
ریت

م
مدی

های

ط

نظام

ی

ا

ر

تجزیه و

ش

 )1طرح وظايف و مساوليتهاي زيستمحيطی در هر شغل؛  )2اضافه كردن

انسانی

مسئولیت قانونی

 )1لووم اجراي كامل ماده  38برنامه ششو توسهه؛  )2الوام به رعايت قوانين و
استانداردهاي زيست محيطی در رويههاي توليد و انتشار آاليندگی.

توسعه منابع

مسئولیت اجتماعی اقتصادی

 )1جذب سرمايهگذار در زمينههاي زيست محيطی؛  )2توانمندسازي
شركتهاي مستهد براي هوراستايی فهاليتهاي اصلی و زيست محيطی.

جلوگیری از
خروج كاركنان

ضرورت حفظ و توسعه منابع انسانی

 )1قابليتهاي فنی در جهت پايداري؛  )2قابليتهاي ارتباطاتی؛  )3قابليتهاي
استراتژيک؛  )4قابليتهاي كارآفرينی سبو.

بهعنوان عوامل
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الوامات زيستمحيطی در شرح شغل؛  )3بدارگيري تيوهاي چند وظياهاي به
منظور مديريت زيستمحيطی؛  )4طرح شايستگیهاي زيستمحيطی در
مشخصات شغل؛  )5طراحی و استقرار مشاغل جديد با تمركو بر جنبههاي
زيستمحيطی.
 )1پيش بينی نيروي انسانی جهت پياده سازي اقدامات زيست محيطی؛ )2
مشاركت در تصميمات استراتژيک زيست محيطی؛  )3ارايه ارزش پيشنهادي
جذب متمايو در راستاي پايداري زيست محيطی.
 )1طرح مهيارهاي زيستمحيطی در آگهیهاي استخدامی؛  )2انتقال
دغدغههاي زيست محيطی در فهاليتهاي استخدامی؛  )3انهداس استراتژيهاي
زيست محيطی در سياستهاي استخدامی؛  )4بيان ارزشهاي زيست محيطی
در آگهیهاي استخدامی؛  )5توجه به عاليق زيست محيطی داوطلبان؛  )6طرح
سواالت زيست محيطی در فرآيند مصاحبه؛  )7اولويت انتخاب متقاضيانی كه
فهاليتهاي زيست محيطی داشته اند.
 )1استقرار سيستو مديريت زيست محيطی و مميوي زيست محيطی؛  )2تناسب
اهداف زيست محيطی با سيستو ارزيابی سازمان؛  )3طرح مهيارهاي سبو در
ارزيابی عملدرد كاركنان؛  )4ايجاد استاندارهاي زيست محيطی در سطح
سازمان؛  )5ارائه بازخورد به كاركنان جهت دستيابی به اهداف زيست محيطی.
 )1بررسی و تهيين نيازهاي آموزشی در مسائل زيست محيطی؛  )2فراهو كردن
شرايط آموزش كاركنان در مسائل زيست محيطی؛  )3برگواري سمينارها و
دورههاي آموزشی براي مديران و كاركنان با موضوع مديريت مناب انسانی سبو؛
 )4ايجاد برنامه آموزشی نظاممند جهت تأمين مهارت زيست محيطی كاركنان؛
 )5انجام گردش شغلی براي آموزش مديران سبو؛  )6انتقال فنون تادر خالی در
مسائل زيست محيطی؛  ) 7آموزش استااده بهينه و دعوت براي كاهش مصرف
انرژي؛  )8آموزش قوانين و استانداردهاي زيستمحيطی.
 )1طراحی سيستو جبران خدمات بر مبناي ارزشهاي زيست محيطی؛ )2
تهريف پاداش براي عملدردهاي زيست محيطی؛  )3تهريف پاداش براي كسب
مهارتهاي سبو؛  )4تهريف مشویهايی براي اقدامات زيست محيطی؛  )5ارائه
بازخورهاي مستمر و مرتب در خصوص رعايت الوامات زيست محيطی؛  )6خلق
فضاي پويايی سازمانی براي انتقال ايدههاي زيست محيطی؛  )7استااده از
مهيارهاي سبو در مديريت خدمات رفاهی.
 )1ايجاد اقدامات زيست محيطی براي كاهش بيمارهاي شغلی؛  )2ايجاد اقدامات
زيست محيطی براي كاهش خطرات محيطكاري؛  )3ايجاد اطمينان در ايمنی
محيط كاري سبو؛  )4تدوين و پياده سازي استراتژيهايی براي حاو محيط
كاري مساعد.

21
تحلیل و
طراحی مشاغل

برنامهریزی
منابع انسانی

انتخاب و جذب

ارزیابی
عملکرد

آموزش

حفظ و
نگهداشت

مدیریت ایمنی
و بهداشت

 )1توانمندسازي با رويدرد پايداري؛  )2تشويق كاركنان به ايااي نقش يک ساير
سبو در سازمان؛  )3انگيرهدهی به كاركنان با بهرهگيري از برنامههاي تشويقی و
ترفيهی براي كاركنان؛  )4فرصتسازي هدايت نهنيت و فهاليتهاي كاركنان

بهسازی

سیستمهای كاری پایدار

 )1تقويت مهارتهاي عمومی در زمينه پايداري متناسب با شغل؛  )2تقويت
مهارتهاي شناختی؛  )3تقويت مهارتهاي اجتماعی-ارتباطی؛  )4تقويت
مهارتهاي اجتماعی-هنجاري.

مهارت محوری
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در جهت پايداري؛  )5محيطكاري مناسب؛  )6كاهش استرس در محيط كار؛
 )7روابط بين كارمند و كارفرما؛  )8مشاركت كاركنان در تدوين استراتژي سبو.
 )1خالقيت و نوآوري؛  )2كاهش تأريرات منای كار بر مناب انسانی؛  )3استااده
مؤرر از مناب فردي و سازمانی؛  )4همگرايی ارزشهاي فردي و سازمانی؛ )5
سازگاري صاات رهبري با محيطكاري؛  )6روابط متقابل با ساير سازمانها.
 )1سطح تلاات؛  )2مرگ و مير ،سوانح و حوادث در حين كار؛  )3بهداشت
حرفهاي؛  )4خدمترسانی ايمنی.
 )1فرهنگ زيستمحيطی؛  )2آموزشهاي حوزه محيطزيست؛  )3تدوين
استراتژيها و خطمشیها در راستاي مسائل زيستمحيطی؛ )4شناسايی
كانونهاي آاليندگی و تالش در جهت حذف يا كاهش اررات آنها.
 )1افوايش سطح سواد و تخصص زيستمحيطی؛ )2استهداديابی سبو؛ )3
مديريت استهدادهاي سبو؛  )4تلايق آموزش سبو در ارزيابیها و تيوهاي
مديريت عملدرد؛  )5برگواري دورههاي آموزشی حين خدمت با رويدرد پايداري.

 )1اعطاي مرخصی؛  )2جلوگيري از چند شغلی؛  )3عدم تهيين ضرباالجل
براي پايان كار؛  )4عدم تهيين مأموريتهاي مداوم؛  )5حجو منطقی كار؛ )6
تأمين بودن كاركنان؛  )7مساوليتهاي شغلی منطقی.
 )1نقشآفرينی داوطلبانه؛  )2اخالی؛  )3همدلی؛  )4هنجارهاي مثبت متقابل؛
 )5تهامل؛  )6مشاركت در فهاليتهاي جمهی؛  )7نوع دوستی؛  )8يددلی.

 )1نگرشهاي فردي سبو؛  )2مهارتها و استهدادهاي سبو براي تروي
دوستداري محيطزيست؛  )3حساسيت به مسائل اجتماعی و زيست محيطی؛ )4
هوراستايی بين مصرفگرايی فردي و سبو بودن.

شاخصهای
ایمنی
ارزشهای سبز
ترویج احیای
منابع انسانی و
سرمایهگذاری
در منشاء
رفاه بلندمدت
و رفاه آنی
كاركنان
تعادل كار و
زندگی
مشاركت
كاركنان
رفتار سبز
شایستگیهای
سبز
حس مسئولیت

ميوان مشاركت در رويدادهاي اجتماعی/خيريه و غيره.

خودمختاری و خودكنترلی

 )1مشاركت در برنامههاي زيستمحيطی؛  )2تشويق ديگران به شركت در
رويدادهاي اجتماعی.

از منابع انسانی

تعادل

 )1ايجاد بانک اطالعاتی و توسهه پايگاه مناب انسانی؛  )2استقرار كارآمد مناب
انسانی؛  )3پاسخگويی سبو؛  )4ايجاد حس اعتماد؛  )5كنترل اررات جانبی و
تأريرات بازخورد بر مناب انسانی.

استفاده مؤثر

اجتماعی
كاركنان

زنجیره تامین

الزامات زنجیره
تأمین

زنجیره تامین

 )1ارزيابی عملدرد زيستمحيطی در زنجيره؛  )2توسهه تأمين كنندگان سبو؛
 )3التوام زنجيره تأمين به قوانين و مقررات محيطی؛  )4توسهه ايدههاي
سازگار با محيطزيست.

فرهنگ كاری

شرایط مداخلهگر

 )1نقش آفرينی اعضاي زنجيره؛  )2مشاركت اعضاي زنجيره؛  )3جريان اطالعات
بين اعضاي زنجيره؛  )4هماهنگی ،همداري و ارتباط بين اعضاي زنجيره؛ )5
اهداف و چشو انداز مشترک در زنجيره تأمين؛  )6روابط بلند مدت و راهبردي؛
 )7هوترازي راهبردها؛  )8تقويت يدپارچگی در زنجيره؛  )9مدانيومهاي خود
تنظيمی در زنجيره تأمين.

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق
فرهنگ
سازمانی

 )1خود مديريتی؛  )2وجود فرهنگ حااظت از محيطزيست؛  )3حس تدليف و
مساوليت.

فرهنگ فردی

 )1تهداد كل كاركنان؛  )2بخشبنديها؛  )3تهداد كاركنان هر بخش.

اندازه سازمان

 )1رهبري؛  )2خط مشیهاي سازمانی؛  )3خصوصيات شغلی و وظياهاي؛ )4
هبستگی و انسجام گروهی؛  )5احساسات شخصی اعضاي گروه نسبت به
يدديگر و سازمان؛  )6روحيه؛  )7رضايت شغلی افراد.
 )1انهطافپذيري؛  )2ميوان مقبوليت مديريت توسط كاركنان.

 )1استهالک تجهيوات و ماشينآالت مورد نياز توليد بری؛  )2عدم امدان تأمين
قطهات يدكی؛  )3ميوان توان فنی بومی.
 )1كمبود مناب آبی؛  )2نحوه نخيره مناب آبی؛  )3ميوان دسترسی به مناب .

 )1الگوي رفتاري مديران؛  )2تادر سيستمی؛  )3نظام ارشديت مبتنی بر
دانشگرايی؛  )4دانشمحوري در سازمان.

 )1يدپارچگی بين استراتژيهاي مناب انسانی با استراتژي سازمان؛ )2
يدپارچگی بين استراتژيهاي مناب انسانی با همديگر.
 )1رويدرد سخت به مديريت مناب انسانی؛  )2رويدرد نرم به مديريت مناب
انسانی.

مورد نیاز
تحریمها
وضعیت منابع
وجود اعتقاد
عملی
ذهنیت و تفکر
مدیران
ساختار شركت

فنآوری
توانایی
مدیریت تغییر
مدیریت
استراتژیک
رویکردهای
مدیریت منابع
انسانی

قابلیت سازمانی

 )1فنآوري اطالعات؛  )2شبدههاي سازمانی؛  )3پردازشگري؛ )4
يدپارچهسازي؛  )5پژوهش محوري؛  )6روشسازي.
 )1تخصيص دوباره مناب يا بودجه  )2انتقال افراد و اعمال تغيير در چينش
تيوها؛  )3توانايی فهاليت در محيط پويا؛  )4شناسايی تغييرات محيطی؛ )5
هماهنگی با تحوالت.

مقدار تولید

شرایط زمینهای

 )1ساختار ارگانيک؛  )2تأرير بر محيط و تأريرپذيري از محيط؛  )3فرآيندها؛ )4
عدم تمركو؛  )5نوع مالديت (خصوصی يا دولتی).

سیستم
مدیریت

بینش پایداری

 )1حمايت مديران ارشد؛  )2تأمين بودجه.

جو سازمانی

شرایطكاری

 )1مقدار تقاضاي مصرف بری شبده؛  )2زمان اوج مصرف؛  )3جابهجا شدن
زمان اوج مصرف.

كار

مشخصات سازمانی

 )1ميوان تخصص؛  )2ميوان تجربه؛  )3سالمت نيروي كار؛  )4اميد به زندگی.

كیفیت نیروی

فرهنگ

 )1كسب و كار محوري؛  )2رقابت سالو بين كاركنان؛  )3وجود چشوانداز
پايداري؛  )4پاسخگويی.
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 )1هماهنگی بين بخشها؛  )2جريان اطالعات بين بخشها؛  )3ميوان همداري
بين بخشی.
 )1ارتباط با نهادهاي قانونگذاري؛  )2ميوان تاريرپذيري نهادهاي قانونگذاري؛
 )3توان تاريرگذاري بر قانونگذار.

 )1استااده از فنآوريهاي بروز در زمينه توليد بری؛  )2نقش ارزش ايجاد شده
براي شبده بری به عنوان مشتري؛  )3پيکسايی و تغيير رفتار شبده بری؛ )4
دسترسی براي همگان.
 )1مديريت؛  )2كاركنان؛  )3سهامداران؛  )4دولت مصرفكنندگان و جامهه.
 )1بهبود مستمر سبو؛  )2رضايتسنجی سبو؛  )3بازرسی و مميوي سبو؛ )4
ارزيابی عملدرد سبو.

 )1اميد؛  )2خوش بينی؛ )3تابآوري؛  )4خودكارآمدي.

روند صنعت
برق
تركیب
ذینفعان
مستمر بودن
اقدامات
سرمایه
اجتماعی
سرمایه
روانشناختی
توسعه آرمان
مشترک
مدلهای ذهنی
تهیه برنامههای
مدون
توسعه
نظامهای
اجتماعی،
اقتصادی،
زیستمحیطی

 )1هماهنگی با سازمانهاي نيربط؛  )2هماهنگی درون سازمانی؛  )3كاهش
تلاات؛  )4جلوگيري از دوبارهكاريها؛  )5استااده از فنآوري؛  )6طراحی و
استقرار سيستوهاي مديريت عملدرد.

بهبود فرایندها

 ) 1توسهه فرايندهاي همادري و فضاي تااهو در سازمان؛  )2تقويت ارتباطات؛

مدیریت بر

رویکرد فرآیندی

 )1كارايی سرمايه؛  )2سطح مهيشت؛  )3حااظت از مناب طبيهی؛  )4رضايت
نيناهان؛  )5كيايت برتري عملياتی؛  )6مالحظات اجتماعی و فرهنگی در
تصميمات؛  )7ربات محيطی؛  )8رفاه اقتصادي؛  )9عدالت اجتماعی؛  )10كاايت
ارربخشی اجتماعی؛  )11بهرهوري اجتماعی؛  )12كاهش آسيب روانی و
اجتماعی؛  )13ارزشهاي اجتماعی؛  )14مشروعيت اجتماعی؛  )15تههد؛ )16
مساوليت؛  )17گسترش طرح هاي مشاركت اجتماعی.

مقررات

شرایط راهبردی

 )1تهيه برنامههاي استراتژيک ،تاكتيدی و عملياتی سبو؛  )2تهيين مساول
اجراي برنامههاي زيست محيطی؛  )3نحوه اجرا؛  )4زمان اجرا؛  )5تهيه نحوه
سنجش و پايش عملدرد سبو.

قوانین و

مشترک

 )1ايجاد مدلهاي نهنی مطلوب؛  )2مهارت مديريت مدلهاي نهنی.

قانونگذار

خلق و توسعه آرمان

 ) 1نقش مولد آرمان مشترک با رويدرد پايداري؛  )2تشويق كاركنان و مديران
براي توسهه؛  )3آرمانهاي شخصی سبو؛  )4خلق آرمان مشترک سبو از طريق
توسهه مشاركت.

نهادهای

سرمایه سازمانی

 )1روابط؛  )2دوستان؛  )3شبدههاي تماس.

درونی

همراستایی استراتژیک

 ) 1شرايط قراردادهاي فروش و توليد انرژي بری؛  )2دريافت اعتبارات سبو؛ )3
قوانين بازار فروش انرژي بری.

یکپارچگی

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق
 )3استااده از پيشنهادات؛  )4طرح آزادانه انتقادات.
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مبنای تفاهم

 )1تغيير نهنيت؛  )2جذب مشاركت؛  )3مشویها؛  )4پاداش؛  )5تنبيه.

انگیزش

 )1نيازسنجی آموزشی؛  )2تهيين اهداف و روشهاي آموزش؛  )3برنامهريوي
اجرايی آموزش؛  )4ارزيابی دورههاي آموزشی.

آموزش و

 )1به رسميت شناختن؛  )2ارزيابی عملدرد؛  )3جبران خدمات؛  )4مسير و
ارتقاي شغلی.

توسعه
ارزشگذاری

بهگزینی و نگهداری

 )1نگرش سنجی سبو؛  )2آگاهی سنجی سبو.

گزینش

منابع انسانی
ترویج
اطالعات

 )1كاركنان يادگيرنده و خالی؛  )2ارتقاء سطح يادگيري دو جانبه؛  )3پيوندهاي
ارتباطی؛  )4تادر جمهی؛  )5بصيرت جمهی؛  )6جم گرايی؛ )7كلنگري؛ )8
حذف موان فرهنگی.

محیط یادگیری
متقابل در میان
كاركنان

 )1تهادل در اهداف سازمانی؛  )2بودجهبندي كارا؛  )3استااده از شاخصهاي
پايداري براي سنجش عملدرد؛  )4نرخ يدنواختی در تههدات مالی؛  )5سبد
بهينه توليد؛  )6مديريت كاراي عرضه و توليد؛  )7بهسازي مناب انسانی براساس
اهداف؛  )8افوايش سهو مناب انسانی؛  )9توسهه زيرساختها؛  )10تحقيق و
توسهه.

تركیب بهینه

 )1خالقيت و نوآوري؛  )2اخالی كاري و تقويت رويههاي عملياتی منصاانه؛ )3
پرورش حس مساوليت؛  )4تحريک رفتار شهروندي در كاركنان.

رفاه فردی،
سازمانی و
اجتماعی
مسئولیت
اجتماعی
پرورش قابلیتهای
انسانی

افکار
زیستمحیطی

رفتار

محیطی

 )1كاهش نسبت بری توليد شده توسط نيروگاههاي حرارتی به كل توليد بری؛

پایداری

عملکرد برتر زیست

 )1آموزش و آگاهسازي و اطالع رسانی عمومی؛  )2ارتقاء دانش زيستمحيطی
در سازمان؛  )3تغيير مثبت نگرش نسبت به مسائل زيستمحيطی؛  )4ايجاد
تصويري مثبت از سازمان در جامهه؛  )5ايجاد حس مساوليت نسبت به
محيطزيست؛  )6فرصت آفرينی براي مشاركت فهال در يافتن راه حل براي
مسائل زيستمحيطی.

رویکرد

عملکرد برتر اجتماعی

 )1مشاركت در توسهه جامهه؛  )2رعايت قوانين و مقررات اجتماعی؛  )3ارتقاء
برند سازمانی؛  )4حذف يا كاهش انتشار آلودگیهاي زيست محيطی.

كیفیت با

پیامدها

 )1ايمنی؛  )2سطح وفاداري مشتري؛  )3رضايت مشتري؛  )4كنترل تأريرات
منای بر مناب انسانی ،سازمان و جامهه؛  )5آرامش كاركنان؛  )6حس مهناداري
در كاركنان؛  )7كاهش غيبت؛  )8پاداش سبو؛  )9نرخ دستمود؛  )10استااده
برابر از فرصتها براي كاركنان؛  )11دسترسی همگان به انرژي بری.

مدیریت

عملکرد برتر اقتصای

 )1بهرهوري نيروي كار؛ )2بهرهوري سرمايه؛  )3بهرهوري عوامل توليد؛ )4
بهرهوري مواد؛  )5بهرهوري انرژي.

بهرهوری

 )1كاهش شدايات؛  )2كاهش تخلاات مالی؛  )3افوايش بازده سرمايهگذاري؛ )4
تصميوگيري مبتنی بر شواهد؛  )5مديريت ارتباطات؛  )6كاهش هوينههاي
فهاليت؛  )7سود پايدار.

آگاهی بخشی

 )1تسهيل دستيابی به اطالعات؛  )2گسترش فنآوريهاي اطالعات و ارتباطات.

داوطلبانه
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 )2بدارگيري روشهاي توليد پاک به طور همومان در محل مولدهاي توليد
الدتريسيته فسيلی؛  )3حذف يا محدوديت جدي در مصرف سوختهاي ماي به
خصوص سوخت مازوت؛  )5كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي؛  )6كاهش انتشار
كربن دي اكسيد توسط نيروگاهها؛  )7حذف نشت مواد شيميايی و زايدات
خطرناک؛  )8نگهداري و احياي مناب طبيهی؛  )9كاهش استااده از سوختهاي
فسيلی در نيروگاهها.

زیستمحیطی

 )1تهيين و عمل براساس استانداردهاي زيستمحيطی؛  )2گردآوري دادههاي
الزم براي خود اظهاريهاي محيطزيستی؛  )3ارتقاء سطح مميويهاي داخلی؛
 )4گوارشدهی به طرفهاي نينا (مشتري ،سهامدار و قانونگذار).

گزارش
پایداری
زیستمحیطی

نتیجهگیری و پیشنهادات
تمركو اصلی اين پژوهش ،ارائه مدلی جام در زمينه مديريت مناب انسانی با رويدرد
توسهه سازمانی پايدار بوده است كه از اين حيث ،عواملی چون علّی ،زمينهاي ،مداخلهگر،
راهبردي ،محوري و پيامدي مورد بررسی قرار گرفته است .نتاي پژوهش منجر به استخراج
 373كد باز 80 ،ماهوم و  23مقوله گرديد .نتاي حاصله در مدل استخراجشده ،نشاندهنده
شناسايی چندين مؤلاه كليدي براي هر يک از عوامل مطرح شده است كه به نوبه خود
نقش كليدي را در توسهه فرايند مديريت مناب انسانی پايدار ارائه میدهند .چارچوب مورد
نظر شامل اجواء زير است :شرايط علّی ،پديده اصلی ،شرايط زمينهاي ،شرايط مداخلهگر،
راهبردها و پيامدهاي مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار.
در شدل شماره  4مدل نظري «مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی پايدار»
مطابق با ابهاد مدل پارادايمی نشان داده شده است.
چارچوب شناسايی شده جهت ارائه مدل مديريت مناب انسانی با رويدرد توسهه سازمانی
پايدار با  6مؤلاه اصلی خاتمه يافته است كه به شرح نيل است:
از حيث عوامل علّی ،نظام ارزشی مديريت سازمان و جامهه ،ضرورت حاو و توسهه
مناب انسانی ،مساوليت اجتماعی اقتصادي و مساوليت قانونی در توسهه مدل شناسايی
شدند .قابلنكر است كه شناسايی مساوليت اجتماعی بهعنوان مجموعه اعمالی است كه
بايد براي كمک به جامهه انجام شود و شناسايی مساوليت اقتصادي كه به كسب سود و
مناهت براي سازمان میپردازد در وهله نخست میتواند از عوامل علّی مهو باشد.
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مداخلهگرها
• زنجیره تامین
• فرهنگ
• مشخصات سازمانی
• شرایطكاری

•
•
•
•

شرایط علّی
نظام ارزشی و مدیریتی
سازمان و جامعه
ضرورت حفظ و توسعه منابع
انسانی
مسئولیت قانونی
مسئولیت اجتماعی اقتصادی

مقوله محوری
• نظامهای مدیریت منابع انسانی
• سیستمهای كاری پایدار
• تعادل
• خودمختاری و خودكنترلی

راهبردها
• خلق و توسعه آرمان مشترک
• رویکرد فرآیندی
• بهگزینی و نگهداری
• آگاهی بخشی

پیامدها
• عملکرد برتر اقتصای
• عملکرد برتر اجتماعی
• عملکرد برتر زیست محیطی

زمینه حاكم
• بینش پایداری
• قابلیت سازمانی
• همراستایی استراتژیک
• سرمایه سازمانی

شکل  :4مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی پایدار

امروزه با پيچيدگیهاي حاكو در رقابت بين شركتها ،حاو و بهبود سرمايههاي انسانی
حائو اهميت است؛ از اينرو برنامهريوي سرمايه انسانی ،تخصيص مناب  ،آموزش و توسهه
سرمايه انسانی به شيوههاي راهبردي و نظامگرا بهعنوان محور اصلی حركت سازمانها به
سوي برنامههاي بلندمدت است .ناديده گرفتن اين عوامل موجب هدر رفت هوينههاي باالي
سازمانها ،طوالنی شدن فرآيندهاي كاري ،نارضايتی كاركنان و هسته عملياتی از نحوه ارائه
خدمات و در نهايت كاهش ارربخشی و كارايی فهاليتهاي كاركنان و سازمان میگردد
( .)Tabibi et al., 2011لذا ،اهميت نهادن به نظام ارزشی مديريت سازمان و جامهه،
ضرورت توسهه مناب انسانی ،مساوليت اجتماعی و اقتصادي با رويدرد مناب انسانی پايدار،
بايد جوء اولويتهاي مهو براي مساوالن و مديران صنهت بری باشد .اهنرت ( ،)2009نيو بر

اهميت روابط مديريت مناب انسانی و محيط در توسهه پايدار سازمانی تاكيد دارد
(.)Ehnert, 2009
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در شرايط محوري ،نظامهاي مديريت مناب انسانی ،سيستوهاي كاري پايدار ،تهادل،
خودمختاري و خودكنترلی شناسايی گرديد .مديريت مناب انسانی و اهداف توسهه پايدار از
طريق مؤلاه مشترک عامل انسانی به هو پيوند میخورند؛ زيرا نگرش ،رفتارها و مصرف
مناب مردمی تأرير مستقيمی بر رويههاي اجتماعی و زيستمحيطی دارد .تحقيقات انجام
شده تا به امروز نمونههاي روشنی را در مورد چگونگی بازآفرينی نيروي كار و مناطق
عملياتی شركت براي تحقق اين اهداف ارائه داده است ( Chams & García-Blandón,
 .)2019نتاي تحقيق رضايی و همداران ( ،)2019هوراستا با مدل به دست آمده در اين
پژوهش ،حاكی از اين مطلب بود كه ابهاد نُه گانه مديريت مناب انسانی سبو تأرير مثبت و
مهناداري بر توسهه سازمانی پايدار دارند .همچنين ،نتاي نشان داد كه تجويه و تحليل و
طراحی شغل سبو ،برنامهريوي مناب انسانی سبو ،استخدام سبو ،انتخاب سبو ،ارزيابی
عملدرد سبو ،آموزش نيروي انسانی سبو ،مديريت پاداش سبو ،مديريت ايمنی و بهداشت
سبو و مديريت انضباط سبو ،متغير توسهه سازمانی پايدار را به طور مستقيو تبيين میكنند
( .)Rezaei et al., 2020غالمی و همداران ( ،)2016نيو بر تأريرگذاري استخدام و انتخاب
سبو در جهت توسهه سازمانی پايدار تأكيد نمودهاند (.)Gholami et al., 2016
يافتههاي پژوهش يحيیپور و همداران ( ،)2020نشان داد ،ابهاد عملدردي مديريت
مناب انسانی در جهت ايجاد تادري سبو در كاركنان میتواند در چهار حوزه شامل جذب و
تأمين ،آموزش و بهسازي ،حاو و نگهداري و كاربرد برنامهريوي شود كه اين موضوع با اكثر
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه ،مطابقت دارد ).(Yahyapour et al., 2020
شركتهاي فهال در زمينه توليد بری نيو در اين راستا با ابال برنامه پنجساله توسهه
جمهوري اسالمی ايران ،از طريق شيوهنامه مديريت سبو مصاديق و فرآيند اجراي آن موظف
به پيادهسازي نظام مديريت سبو میباشند .در راستاي نظام جذب و تأمين نيروي انسانی
مطابق دستورالهمل نيازسنجی ،تأمين و ساماندهی نيروي انسانی ،در راستاي نظام آموزش و
بهسازي نيروي انسانی مطابق دستورالهمل نظام جام آموزش كه شامل آموزش توجيهی و
بدو استخدام ،آموزشهاي عمومی و تخصصی بوده و همچنين با در نظر داشتن زيرساخت
توسهه مناب انسانی )در برنامه استراتژي شركت) عمل نمودهاند .اين شركتها در مسير
حاو و نگهداري نيروي انسانی نيو با برقراري مواياي رفاهی و انگيوهاي و نظام پاداش،
گامهايی جديد برداشته و در راستاي نظام كاربرد نيو با برگواري كالسهاي آموزشی و
آموزش مهارتهاي انسانی و ارتباطی در تمامی سطوح عالی ،ميانی و پايه و همچنين

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

29

اندازهگيري مؤرر بودن مناب انسانی با شاخصهاي بهرهوري نيروي كار )از طريق برگههاي
ارزيابی مربوطه( ،مناب انسانی را مورد سنجش قرار میدهند.
نتاي پژوهش حاضر نشان داد ،مناب انسانی از مهمترين عوامل زيستمحيطی است و
بايد در تصميوگيريهاي راهبردي ،مشاركت داده شود .ازاينرو ،بررسی مقولههاي
سيستمی پايدار ،تهادل ،خودمختاري و نظامهاي مديريت مناب انسانی ،میتواند در فرايند
توسهه مدل پايدار مناب انسانی براي سازمانهاي حوزه بری در جهت پيشبرد اهداف اصلی
آنها ارربخش باشد .در راستاي مدل استخراج شده ،عوامل مهو مداخلهگرا نيو نقش مهمی
در پيگيري راهبردها دارند .عوامل شناسايی شده در اين زمينه شامل زنجيره تأمين،
فرهنگ ،مشخصات سازمانی و شرايط كاري است .در سازمانهايی كه فرهنگ آنها قوي
است ،اعضاي آنها از رسالتها و هدفهاي سازمان آگاهی كامل داشته و نسبت به آنها تههد
دارند و ميان اهداف كاركنان و سازمان و مديريت ،همسويی الزم وجود دارد و كاركنان
حداكثر شدن مناف خود را در گرو حداكثر شدن مناف سازمان میدانند؛ كه اين امر ،يک
عامل مثبت در جهت عملدرد سازمانی و ارربخشی بهتر است .در شرايط فهلی كه بهبود
نظامهاي بورگ سازمانی در كانون توجه قرار گرفته است ،فرهنگ سازمان نيو بهعنوان
سرچشمه همه توانايیهاي سازمان جلوهگر شده و بهعبارتديگر ،كاميابی و شدست
سازمانها تا اندازه زيادي منوط به فرهنگ آنها است (.)Tusi, 1998
در زمينه حاكو نيو عواملی چون بينش پايداري ،قابليت سازمانی ،هوراستايی استراتژيک
و سرمايه سازمانی استخراج گرديد كه نقش بسيار مهمی در توسهه مدل مناب انسانی،
خصوصاً در اررگذاري بر راهبردهاي مناب انسانی دارند .يک نقطه شروع خوب براي مديران
مناب انسانی ،به عهده گرفتن نقش عمده در تداوم توسهه پايدار در تواب و واحدهاي تحت
كنترل اين بخش است ،به اين مهنی كه طراحی فهاليتها و فرآيندهاي توسهه پايدار براي
فرآيندهاي عمده حوزه مديريت مناب انسانی است .قابليت سازمانی موضوعی محبوب در
دستور كار پژوهشگران مديريت براي توسهه مدل كسبوكار نوآورانه است ( Zahra et al.,
 .)2006نوآوري ،استااده از راهحلهاي جديد بهبود فرآيندهاي تجاري موجود براي برآورده
كردن نيازهاي بازار جديد يا موجود است .از آنجايیكه قابليت سازمانی نشانگر مناب
سازمانی است كه به مرور زمان انباشته میشوند ،مطالهات قبلی مهتقدند كه قابليت
سازمانی مويت رقابتی براي بنگاهها ارائه میدهد ( .)Ray et al., 2004مديريت يک سازمان
براي باال بردن بهرهوري سازمانی و دريافت بهترين خروجیها از عملدرد نيروي انسانی بايد
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بتواند قابليتهاي سازمانی را تهريف كند .سپس استخدامهاي مناسبی را انجام دهد.
همچنين ،بهد از مهين كردن قابليتها بايد بتواند مسير رشد شغلی و افوايش مهارتهاي
كارمندان را طراحی كند .در ادامه ،مديريت بر اساس اين قابليتهاي سازمانی میتواند
سيستو آموزشی مناسبی را طراحی و آن را پيگيري كند .از سوي ديگر ،با توجه به اينده
اهداف سازمان توسط افراد تحقق می يابد ،كميت و كيايت اين افراد در ميوان تحقق اهداف
بسيار مهو است و بنا به نقش اساسی واحد مديريت مناب انسانی در اين زمينه ،ضرورت
نگاه استراتژيک به مديريت مناب انسانی در سازمانها اجتنابناپذير است.
ندته مهو در مدل استخراجشده ،مباحث راهبردها است كه در مدل نقش كليدي را اياا
میكند .توسهه مناب انسانی همواره يدی از چالشهاي اساسی سازمانها به حساب میآيد؛
زيرا در زمينه نوآوري ،كيايت ،رشد مستمر و ساير دادههاي مهمی كه براي بقاء در دنياي
رقابتی و كسبوكار الزم است ،منب انسانی است كه خلق ايده میكند .آخرين فناوري
فرايند توليد را می توان خريد و به كار گرفت ،اما دانش و مهارتهاي انسان بسيار پيچيده
است و كسب آن نياز به هوينه و زمان زيادي است ( .)Taheri, 2009ديدگاه فرايندي به
مناب انسانی ،منجر به يدپارچگی فرايندهاي توانمندسازي سرمايه انسانی با فرايندهاي
ديگر توليدكننده شده و ارزش افووده حاصل را حاو میكند .در رويدرد فرايندگرا ،سازمان
میتواند از بهينهكاويها و بهترين تجربيات صناي در استقرار فرايندها در سازمان بهره
گيرد .اين مدلها توسط مؤسسات علمی مهتبر و با بهينهكاوي از شركتهاي موفق تدوين
گرديده و به صورت پيوسته مورد بازبينی و پشتيبانی علمی قرار میگيرد .بنابراين ،ريسک
شدست ابتدارات اجرايی اين حوزه نيو به حداقل كاهش میيابد .اين مهو اهميت توجه به
اين موضوع را در سازمان به صورت دائمی زنده نگاه داشته و به غناي فرهنگسازمانی كمک
شايانی مینمايد .ازاينرو ،در جهت داشتن سازمانی پايدار در حوزه مناب انسانی در بررسی
راهبردها ،خلق و توسهه آزمان مشترک ،رويدرد فرايندي ،بهگوينی ،نگهداري و
آگاهیبخشی مناب انسانی بايد جوء اولويتهاي تدوين و اجرا باشد.
در نهايت ،توسهه و استخراج مدل پژوهش جهت رسيدن به اهداف عملدردي از حيث
اقتصادي ،اجتماعی و زيست محيطی بوده است كه در اين مدل اين عوامل كليدي شناسايی
شدهاند .قابل نكر است كه ماهوم پايداري در حال حاضر يک مساله جهانی است و بهتدري
در مديريت مناب انسانی نقش بسته است .متهادل كردن عملدرد اقتصادي و محيطزيست
براي سازمانهايی كه با فشار ارگانهاي نظارتی ،نيناهان ،رقبا و جامههاي در سطح وسي
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روبرو هستند ،مورد كانون توجه قرار گرفته است ( .)Rehman et al., 2016به اين ترتيب،
بين عملدرد محيطی ،مديريت محيطزيست و عملدرد اقتصادي و تهدادي از روشهاي
مناب انسانی براي تصايه عملدرد محيطی رابطه قابل توجهی وجود دارد
( .)Siyambalapitiya et al., 2018بهطوركلی ،پايداري توسط دولتها ،جوام  ،رهبران
مشاغل و مصرفكنندگان اتخان میشود ( .)Rayner & Morgan, 2018عالوه بر اين ،برآورد
اررگذار از عملدرد پايدار میتواند از طريق ارزيابی عملدرد سه جريان اصلی انجام شود:
عوامل اقتصادي ،زيستمحيطی و اجتماعی .اين سه ستون از عملدرد پايدار در يک اندازه و
برابر ارزيابی میشوند (.)Svensson et al., 2018
دبی و گوپتا )2018( 1نقش مديريت مناب انسانی سبو در بهبود پايداري را برجسته
دانستهاند ،بهطوريكه نه تنها آگاهی از مسائل زيستمحيطی بلده عملدرد اقتصادي و
اجتماعی را نيو شامل میشود و چگونه اين ابتدارات میتواند باعث افوايش آگاهی كارمندان
و حمايت از شيوههاي پايدار شود ( .)Dubey & Gupta, 2018عملدرد اقتصادي مربوط به
بازاريابی و توسهه عملدرد مالی درنتيجه اعمال شيوههاي سبو است كه میتواند جايگاه يک
سازمان را در مقايسه با ساير سازمانهاي بخش صنهتی ارتقاء بخشد (.)Zhu et al., 2005
به اين ترتيب ،توازن عملدرد اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحيطی در حال حاضر وظياه
شركتها در قبال جامهه است ( .)Longoni et al., 2018ندته مهو اين است كه براي
تقويت پايداري طوالنیمدت در سازمان ،نياز به تصديق و مشاركت در رويهها و رفتارهاي
سبو مانند بازيافت و مديريت پسماند است .عالوه بر اين ،درک نقش مديريت مناب انسانی
سبو در مسائل پايداري ،مانند ايجاد فره نگ سبو ،استااده بهتر از مناب  ،كاهش اررات منای
بر محيط زيست تا حد ممدن و ايجاد مشاركت كاركنان در كاهش زباله مورد نياز است
( .)Rayner & Morgan, 2018ازاينرو ،میتوان بيان كرد كه عوامل مختلف و مهمی بر
عملدرد برتر اقتصادي ،اجتماعی و زيستمحيطی وجود دارد كه مديران مناب انسانی حوزه
صنهت بری بايد اين عوامل را در برنامهها و راهبردهاي اصلی خود بگنجانند تا شاهد توسهه
سازمانی پايدار براي اين مجموعه ارزشمند باشيو.
با توجه به نتاي بهدستآمده و مدل استخراجشده پژوهش ،پيشنهادهاي كاربردي زير
ارائه میگردد.
• برقراري سيستوهاي فرايندي در راهبردهاي مناب انسانی؛
Dubey and Gupta
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• ايجاد قابليتهاي سازمانی برتر جهت دستيابی به استانداردهاي كيای باال و يدپارچگی؛
• داشتن فرهنگسازمانی پايدار در فهاليتهاي مناب انسانی؛
• رويدرد فرايندگرا و توانمندسازي مديريت مناب انسانی؛
• اهميت به زنجيره تأمين مناب انسانی؛
• بهكارگيري راهبردهاي سبو مديريت مناب انسانی جهت دستيابی به عملدرد برتر؛
. اجتماعی و زيستمحيطی،• توازن عملدرد اقتصادي
 با توجه به محدوديتهاي تحقيق مانند پراكندگی مناب در حوزه پايداري،همچنين
 محدود بودن اسناد و مدارک سازمانها در حوزه پايداري سازمانی و نحوه همداري،سازمانی
 پيشنهاد میشود كه در تحقيقات آتی،مديران و اعضاي جامهه آماري به دليل مشغله فراوان
 با توجه به اينده جامهه.در راستاي مدل استخراجشده به كمیسازي نتاي پرداخته شود
 دقت شود كه بررسی مدل استخراج شده،آماري پژوهش محدود به صنهت بری بوده است
به صورت كمی در سازمانهاي مختلف با فرهنگ سازمانی متااوت در استحدامبخشی به
.نتاي اهميت فراوانی خواهد داشت

References
1. Bastas, A., & Liyanage, K. (2019). Integrated quality and supply chain
management business diagnostics for organizational sustainability
improvement. Sustainable Production and Consumption, 17(1), 11-30.
2. Benn, S., & Bolton, D. (2011). Key Concepts in Corporate Social
Responsibility. Sage, London.
3. Boudreau, J. W. (2003). Sustainability and the Talentship Paradigm:
Strategic Human Resource Management Beyond the Bottom Line. CAHRS
Working Paper Series, 2-31.
4. Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship, Talent Segmentation,
and Sustainability: A new HR Decision Science Paradigm for a new Strategy
Definition. Human Resource Management, 44(2), 129-136.
5. Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable
human resource management for the adoption of sustainable development
goals. Conservation and Recycling, 141, 109-122.
6. Dubey, S., & Gupta, B. (2018). Linking green HRM practices with
organisational practices for organisational and environmental sustainability.

33

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR),
8(2), 149-153.
7. Ehnert, I. (2009). Sustainable Human Resource Management: a Conceptual
and Exploratory Analysis from a Paradox Perspective. Springer.
8. Gholami, H., Rezaei, G., Saman, M. Z. M., Sharif, S & ,.Zakuan, N. (2016).
State-of-the-art Green HRM system: sustainability in the sports center in
Malaysia using a multimethods approach and opportunities for future
research. J. Cleaner Prod, 124, 142–163.
9. Gully, S. M., Phillips, J. M., Castellano, W. G ,.Han, K., & Kim, A. (2013).
A mediated moderation model of recruiting socially and environmentally
responsible job applicants. Personnel Psychol, 66(4), 935–973.
10. ISO. (2015). Quality management
http://www.iso.org/iso/pub100080.Pdf

principles

Retrieved

from

11. Joyce, D., & Vijai, C. (2020). A Theoretical Study on Green Human
Resource Management (Ghrm): An Innovative Practice for Organizational
Sustainability. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(11),
3007-3013.
12. Longoni, A., Luzzini, D., &Guerci, M. (2018). Deploying environmental
management across functions: the relationship between green human
resource management and green supply chain management. Journal of
Business Ethics, 151(4), 1081-1095.
13. Moghaddam, A., Kamalian, A., Orei Yazdani ,B., Kurd, B., & Roshan, S.
(2016). Explaining and designing an entrepreneurial human resource
management model: Foundation data approach (a study in the electricity
industry, Iran Transfo Group of Companies). Journal of Management
Improvement, 34(4), 123-157. (In Persian)
14. Mohaghar, A., & Sadeghi Moghadam, M. (2011). Supply Chain
Coordination in the Automotive Industry: A Theoretical Approach to Data.
Industrial Management Perspectives, 4(2), 29-63. (In Persian)
15. Mohammadi, H., Purkiani, M., Salajegheh, S ,.Sayadi, S., & Mollai, H.
(2020). Designing a green human resource management model with a
sustainable organizational development approach. Bimonthly ScientificResearch New Approach in Educational Management, 11(43), 281-314. (In
Persian)
16. Mohammadnejad Shurkayi, M., Sydjvadyn, S., Shah Hosseini, M., & Haj
Karimi, A. (2016). Provide a framework for green human resource
management. Government Management, 8(4), 691-710. (In Persian)

1400  بهار، مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

34

17. Nawaz, W., & Koҫ, M. (2017). Development of a systematic framework for
sustainability management of organizations. Journal of Cleaner Production,
171, 1255-1274. https://doi.org/1255-1274
18. Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O., & Jin, J. (2014). The impact of human
Resource management on environmental performance: an employee-level
study. J. Bus. Ethics, 121(3), 451–466.
19. Qureshi, T. M., Singh, A., & Balqee, S. N. A. (2020). Green Human
Resource Management For Organizational Sustainability: a need of the hour
for modern workplace. journal of southwest jiaotong university, 55(4), 1- .۱٥
20. Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S., & Govindan, K. (2017). Evolution of
sustainability in supply chain management: A literature review. j. clean.
Prod, 162, 299-314.
21. Ray, G., Barney, J. B., & Muhanna, W. (2004). Capabilities, business
processes, and competitive advantage: choosing the dependent variable in
empirical tests of the resource-based view. Strategic Management Journal,
25, 23-37.
22. Rayner, J., & Morgan, D. (2018). An empirical study of ‘green workplace
behaviours: ability, motivation and opportunity. Asia Pacific Journal of
Human Resources, 56(1), 56-78.
23. Rehman, M. A., Seth, D., & Shrivastava, R. L. (2016). Impact of green
manufacturing practices on organisational performance in Indian context: An
empirical study. Journal of Cleaner Production, 137, 427-448.
24. Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human
Resource management: a review and research agenda. Int. J. Manage. Rev,
15(1), 1-14.
25. Rezaei, B., Zargar, S., & Hemtian, H. (2020). Investigating the Impact of
Green Human Resource Management Dimensions on Sustainable
Organizational Development. Journal of Marine Science Education, 7(1),
93-108. (In Persian)
26. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2005). A quarter-century Review of Human
Resource Management in the U.S. The growth in Importance of the
International Perspective. Management review, 16(1), 11-35.
27. Seyyed Javadein, S., Roshandel Arbatani, T., & Nobari, A. (2016). Green
human resource management is an approach to investment and sustainable
development. Journal of Investment Knowledge, 5(20), 297-327. (In Persian)
28. Siyambalapitiya, J., Zhang, X., & Liu, X. (2018). Green human resource
management: A proposed model in the context of Sri Lanka’s tourism
industry. Journal of Cleaner Production, 201, 542-555.

35

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

29. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Grounded
theory procedures and techniques (2 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
30. Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Basics of Qualitative Research
Methodology: Basic Theory, Procedures and Methods (B. Mohammadi,
Trans.). Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran. (In Persian)
31. Svensson, G., Ferro, C., Høgevold, N., Padin, C., Varela, J. C. S., &
Sarstedt, M. (2018). Framing the triple bottom line approach: Direct and
mediation effects between economic, social and environmental elements.
Journal of Cleaner Production, 197, 972-991.
32. Tabibi, S., Vatankhah, S., Nasiripour, A., & Vahdat, S. (2011). Factors
affecting the development of human capital in hospitals of the Social
Security Organization of Iran. Scientific Journal of Qazvin University of
Medical Sciences, 15(2), 55-62. (In Persian)
33. Taheri, N. (2009). Assess the current state of human resource development
and develop development strategies. Industrial Management Organization].
Tehran
34. Tavakoli, A., Hashemi, A., Sabet, A., & Razeghi, S. (2018). Presenting a
structural model of green human resource management based on human
resource management systems. Quarterly Journal of Human Resource
Management Research, 10(31), 77-103. (In Persian)
35. Tusi ,M. (1998). Organizational Culture (1 ed.). Public Management
Training Center Publications, Tehran. (In Persian)
36. Yahyapour, M., Tabari, M., Mehrara, A., Baqerzadeh, M., & Balui
Jamkhaneh, E. (2020). Evaluation of green human resource management
model in power distribution companies in the north of the country using
Demetel technique. Sustainable Human Resource Management, 2(2), 117135. (In Persian)
37. Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and
dynamic capabilities: a review ,model and research agenda. Journal of
Management Studies, 43(4), 917-955.
38. Zhu, Q., Sarkis, J., & Geng, Y. (2005). Green supply chain management in
China: pressures, practices and performance. International Journal of
Operations & Production Management. 25 (5), 449-468.

