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Abstract
With the increase in the sensitivity of communities to environmental issues, activities such as
corporate social responsibility, protection of natural environment, sustainable performance, and
lean manufacturing have grabbed the attention of strategists and key stakeholders of companies.
In other words, the environmental pollution has turned into one of the most important global
challenges, and the waste processing companies have come to be known as prosperous and high
added-value industries. The purpose of this study was to examine the effects of human resource
management measures on green innovation through the mediating role of greet organizational
culture. The statistical population of the study was comprised of the managers and office clerks
of the waste processing companies in the industrial towns of Tehran province, out of which a
sample of 165 individuals was selected based on M organ’s table using proportionate stratified
sampling. Questionnaires were used to measure the research variables. The reliability of
questionnaires was confirmed using Cronbach’s alpha and combined reliability, and the obtained
data was analyzed using statistical equation modeling and PLS software. The results of the study
show that the green human resource management measures in the waste processing companies
have positive, significant effects on green innovation both directly and through green
organizational culture. The findings indicate that the purpose of implementing green human
resource management measures is to train the staff in order to enhance their green abilities,
skills, and knowledge and to encourage them to use these skills and abilities for the
organizational purposes. These educational and persuasive measures that are carried out by the
high-ranking organizational managers will gradually turn into a part of the organizational
culture, the outcome of which is the reduction of energy consumption, the reduction of pollution,
the efficient use of recyclable materials, and the provision of environment-friendly products.
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(تاریخ دریافت 1398/09/15 :ـ تاریخ پذیرش)1399/07/05 :

چکیده
با افزایش حساسیت جوامع به مباحث محیطی ،اقداماتی همچون مسئولیت اجتماعی شرکت ،حفاظـت محـیز سیسـت ،عملکـرد
پایدار ،و تولید ناب مورد توجه استراتژیستها و ذینفعان کلیدی شرکتها قرار گرفته است .بـه عبـارد دی ـر دلـودگی محـیز
سیست به یکی اس چالشهای مهم جهانی تبدیل شده و شرکتهای فردوری ضایعاد به منزلـ صـنایع بـا ارسش افـزود بـا و
دیندهدار شناخته میشوند .هدف اس این پژوهش بررسی تأثیر اقداماد مدیریت من ابع انسانی سبز بر نودوری سبز با نقـش میـان ی
فرهنگ ساسمانی سبز بود .جامع دماری پژوهش مدیران و کارشناسان شرکتهای فـردوری ضـایعاد در شـهر هـای صـنعتی
استان تهران بودند که بر اساس جدول مورگان اس میان دنها نمونهای با ح م  165نفر به روش طبقهای متناسب انتخـاب شـد.
برای سن ش متغیرهای پژوهش اس پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامهها با روش دلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تأیید
رسید و برای ت زیهوتحلیل دادهها اس مدلساسی معاد د ساختاری و نرمافزار  plsاستفاده شد .یافتههـای پـژوهش نشـان داد
اقداماد مدیریت منابع انسانی سبز در شرکتهای فردوری ضایعاد هم به صورد مسـتقیم و هـم اس طریـر فرهنـگ سـاسمانی
سبز بر نودوری سبز تأثیر مثبت و معنادار دارد .نتایج پژوهش نشاندهند دن است که مقصود اس اقداماد مدیریت منـابع انسـانی
سبز دموسش کارکنان در جهت ارتقای سطح تواناییها و مهاردها و دانش س بز و ای ـاد ان یـزه بـه من ـور بـه کـار بـردن دن
مهارد ها و تواناییها در جهت اهداف ساسمانی است .این اقداماد دموسشی و تشویقی ،که توسز مدیران سطوح با ی سـاسمانی
صورد می پذیرند ،به مرور به جزئی اس فرهنگ ساسمان تبـدیل خواهنـد شـد کـه خروجـی دن کـاهش مصـرف انـر ی ،کـاهش
دلودگی ،استفاد کاردمد اس مواد باسیافت ،و ارائ محصو د حامی محیز سیست خواهد بود.

کلیدواژگان
اقداماد مدیریت منابع انسانی سبز ،فرهنگ ساسمانی سبز ،نودوری سبز.

 رایانامة نویسندة مسئولmasoodsepahvand@yahoo.com :
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مقدمه

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که در چند دهة اخیر،
در نتیجة فعالیتهای بشر ،کرة زمین متحمل صدمات جبرانناپذیری شده است (محمدنژاد
شورکایی و همکاران  .)1395در واقع ،در گذشته دیددگاه نامحددود بدودن مندابع یبیعدی
موجب شده بود شرکتها فقط به عملکرد اقتصدادی ووجده کنندد و از سدایر جنبدههدای
عملکردی خود غافل بمانند .در مدیریت کارآمد امروزی ونها منفعت اقتصادی کسبوکار
در نظر گرفته نمیشود؛ بلکه وأکید زیادی بر دستیابی به اهداف اجتماعی و محیطی در کنار
منفعت اقتصادی صورت میگیرد ( .)Journeault et al. 2020درحالیکه پژوهشهای زیادی
در مورد اقدامات مدیریتی کارآمد وجود دارد ،اینکه چرا برخی شرکتها وأکید و ومرکد
بیشتری بر اقدامات مدیریت منابع انسانی سب دارند و وحت چه شرایطی آنها ،عالوه بر
منفعت اقتصادی ،اهداف اجتماعی و محیطی را نی دنبال میکنند کمتر بررسی شده است.
بر اساس گ ارش های مستند سازمان محیط زیسدت ،اکندون مید ان بازیافدت محصدو ت
پالستیکی حدود  30درصد برآورد مدیشدود کده ب دش زیدادی از آن در وولیدد مجددد و
بازیافت مورد استفاده قرار نمی گیرد .این در حالی است که شدرکتهدای مطدر اروپدا بدا
سرمایه گذاری سنگین به دنبال آن هستند که در پنج سال آینده حداقل  50درصدد از مدواد
پالستیکی را بازیافت کنند و به چرخة وولید برگردانند (میرزاحسینی  .)1392شرکتهدای
کوچک فرآوری ضایعات نقش بسیار ب رگی در جمعآوری و بازیافت و استفادة مجددد از
ضایعات پالستیکی دارند و عامل بسیار مهمی در حفاظت محیط زیست به حساب میآیند.
زیرا این شرکتها در مرحلة نهایی از حفاظت محیط زیست قرار دارند و باید به گوندهای
عمل کنند که حداکثر ضایعات را به شکل سازگار با یبیعت به فرایند وولید

بازگردانند ( He

 .)& Yuan 2020با اینکه این شرکتها از دوایر وحقیق و ووسعه و آزمایشگاههای پیشدرفته
استفاده میکنند ،نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی سب و فرهنگ سازمانی سب  ،کده بده
وسیلة مدیران ارشد و سیاستگذاران این شرکتها اجرا میشود ،بسیار وعیینکنندده اسدت.
بدیهی است نوآوری سب ووسط سرمایة انسانی سب  ،که از سیاست هدای زیسدتمحیطدی
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سازمانشان آگاهاند ،شکل میگیرد (انصاری و همکاران  .)1395همچنین بسیاری از محققان
بر آن اند که مدیریت منابع ا نسانی سب با انت اب کارکنان بدر اسداس معیارهدای صدحی ،
آموزش و ووسعة مهارتهای کارکنان در مسائل محیط زیستی ،و ایجاد ارزیابی عملکرد و
سیستم پاداش مناسب می وواند نقشی اساسی در ووانمندسازی و ندوآوری کارکندان داشدته
باشد ( .)Yong et al. 2019یکی از عوامل مهم دیگر که در بروز نوآوری سدب بسدیار حدائ
اهمیت اسدت زمیندهسدازی و بسترسدازی آن در سدازمان

اسدت ( De Vasconcellos et al.

 .)2018از این رو ،فرهندگ سدازمانی سدب در قالدب مجموعدهای از باورهدا و ارزشهدای
مشترک ،که بر رفتار و اندیشههای اعضا اثر می گذارد ،می وواند سرچشمهای برای دستیابی
به محیطی نوآور

باشد (al. 2018

 .)Ogbeibu etفرهندگ سدازمانی سدب نشداندهنددة یدک

فرهنگ سازمانی است که کارکنان را در رفتارهای آگاهانة زیستمحیطی درگیر میکندد و
امکان ووسعة ایده ها و رفتارها و شیوههای انجام دادن کار جدید را برای کاهش ودأثیرات
منفی زیستمحیطی سازمان فراهم

میآورد (2011

 .)Chenدر واقع ،یک فرهندگ سدازمانی

سب بازوابدهندة نگرانیهای زیستمحیطی یک سازمان است .چنین فرهنگی حساسیتها
و انعطافپذیری در سازمان را در زمینة مشکالت زیسدتمحیطدی افد ایش مدیدهدد و از
عملکرد سازمان و رفتارهای کارکنان در بهاشتراکگذاری ایالعات ،کار گروهی ،و استفاده
از مهارت های آموختهشده در ارائة برنامههدا و ایددههدای سدب جدیدد بده منظدور بهبدود
محصو ت و خدمات سب حمایت میکند .در نتیجه ارزشها و هنجارهای سب ایجادشده
در سازمان موجب اف ایش نوآوری سب میشود ( .)Chu et al. 2018مطالعدة پدژوهشهدای
صورت گرفته در مورد موضوعات سب نشدان مدیدهدد وحقیقدات انددکی دربدارة اروبدا
متغیرهای پژوهش صورت گرفته اسدت .مدثالا آنوسدینگ  1و شدی ا ( )2015نشدان دادندد
اق دامات مدیریت منابع انسانی سب موجب اف ایش نوآوری سب در شرکتهدای وولیددی
میشود .همچنین ی دی  )2007( 2نشان داد نوآوری سب در سازمانهدا ودا حدد زیدادی بدا
نهادینه سازی فرهنگ سازمانی سب مروبط است .با ووجه به اینکه واکنون وحقیق جامعی در
1. Anusingh
2. Yazdi
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مورد اروبا متغیرهای سه گانة پژوهش بهخصوص در شرکتهای فرآوری ضایعات ،کده
نقش بسیار حیاوی در بازگرداندن مواد زائد به چرخة وولید دارند ،صورت نگرفتده اسدت،
پژوهشگران در این پژوهش به دنبال آن بودند که اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سب بر
نوآوری سب در شرکتهای کوچک فرآوری ضایعات را بررسی و نقش فرهنگ سدازمانی
سب را به من لة مکانیسم میانجی و جعبة سیاه بین دو متغیر یادشده در شرکتهای فرآوری
ضایعات مطالعه کنند.
مباني نظری
نوآوری سبز

در عصری که رقابت بسیار شدید شده و چرخة عمر محصو ت مرودب در حدال کداهش
است ،نوآوری عامل ارزشمندی است که موجب ومای سازمان از رقبا مدیشدود و م یدت
رقابتی ایجاد میکندد ( .)Chiou et al. 2011یکدی از اولدین وعداریو ندوآوری را شدومپیتر

1

( )1934ارائه کرد  .او نوآوری را نیروی محرکة ووسعه و مشتمل بر پنج اصل خلق محصول
جدید یا بهبود محصو ت موجود ،روشهای جدید وولید ،بازار جدیدد ،مندابع اولیده یدا
ورودیهای جدید ،و برآیندهای سازمانی جدید ووصیو کرد (انصاری و همکاران .)1395
پس از انتشار گ ارش براندت  2در سدال  1987و متعاقدب آن برگد اری اجدالس زمدین در
ریودوژانیرو  3در سال  1992ووجه کشورها و سازمانها به مقولة ووسعة پایدار و حفظ منابع
محدود کرة زمین معطوف شد .بنابراین ،مفهوم نوآوری در سازمانها سمتوسوی دوستدار
م حیط زیست به خود گرفت .این موضوع نهونها به دلیل مجازاتهای دولتی انجدام شدد،
بلکه برای حفظ م یت رقابتی ،کنترل ه ینهها ،و اف ایش وجه ه و اعتبار سازمانها صورت
گرفت

(Marchi 2012

 .)Deنوآوری سب نوآوری نرماف اری یا سد ت افد اری در فنداوری

وعریو میشود که وابسته به محصو ت یا فرایندهای سب د مانند صرفهجویی در مصرف
انرژی ،بازیافت ضایعات ،یراحی محصول سب  ،یا مدیریت زیستمحیطی سازماند اسدت
1. chumpeter
2. Brandt
3. Rio de Janeiro
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( .)Chen et al. 2006ن وآوری سب یک ایده یا محصول یا فراینددی جدیدد در نظدر گرفتده
میشود که به دنبال کاهش آثار منفی زیستمحیطدی اسدت ( .)Tseng et al. 2013ندوآوری
سب یکی از مفا هیم مدیریت زیستمحیطی شرکت است که میدان سدازمانهدای وولیددی
ورویج یافته است .کسبوکارها می ووانند از یریق نوآوری سب بهره وری منابع را اف ایش
دهند و ه ینههای زیستمحیطی را نی کنترل کنند ( .)Zailani et al. 2012هارت  1و دوئدل
( )2011با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع یبیعی خود سده قابلیدت اسدتراوژیک را بدرای
نوآوری سب شناسایی کردند:
 پیشگیری از آلودگی :جلوگیری از آلودگی ناشی از پسماند و انتشار آ یندهها که به
کاهش ه ینهها منجر میشود.
 نظارت بر محصول :به دخالت سهامداران دوستدار محیط زیسدت در کدل زنجیدرة
ارزش یا چرخة عمر محصول با ایجاد استاندارد های سودمند اشاره دارد.
 ووسعة پایداری :عالوه بر مسائل زیستمحیطی ،جنبههای اقتصادی و اجتماعی را
هم در بر می گیرد.
در این مطالعه نوآوری سب به دو بعد نوآوری محصول سدب و ندوآوری فرایندد سدب
وقسیم شده است .نوآوری محصول سب شامل بهبود کیفیت و ونوع محصول با ووجه بده
مالحظات زیستمحیطی است ( )Li et al. 2010یا بده یدور کلدی ندوآوری محصدول سدب
یراحی و ووسعة محصو وی وعریو میشود که وأثیرات منفی و ریسک زیسدتمحیطدی
محصول را کاهش میدهد ،منابع کمتری جهت وولید محصدول مصدرف مدیشدود ،و در
مرحلة کنارگذاری م حصول از وولید پسماند جلوگیری میشود ( .)Lin et al. 2013ندوآوری
فرایند بهبودِ فرایند های موجود و ووسعة فرایند های جدید با هدف کاهش عدم قطعیت و
اف ایش بهرهوری و بازده فرایندهای درونسازمانی وعریو شده است .استفاده از دانش سب
برای پیشبرد و هدایت نوآوری در فرایند های سازمانی را «نوآوری فرایند سب » مینامند که
می وواند منجر به اف ایش و بهبود کارایی زیستمحیطی سازمان شود (.)Ren 2009
1. Hart
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فرهنگ سازماني سبز
فرهنگ سازمانی ،به من لة مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک ،بر رفتار و اندیشدة
اعضای سازمان اثر می گذارد و می وواند نقطة شروعی برای حرکت و پویایی و مدانعی در
راه پیشرفت

به شمار آید (2018

 .)Kim & Changفرهنگ سازمانی بده صدوروی ف اینددهای

مهم است و نقش آن به من لة یدک عنصدر حیداوی در عملکدرد شدرکت و م یدت رقدابتی
استراوژیک از یریق اف ایش سازگاری با محیط ،هدایت رویهها ،ارائة راهحلهدای جدیدد
برای حل مشکالت ،و وسهیل دستیابی به اهداف سازمان شناختهشده است (

Calciolari et

 .)al. 2017فرهنگ سازمانی را می ووان مجموعهای از فرضیات و ارزشهای سازمان دانست
که به یور گسترده رعایت و به الگوهای رفتاری خاصی منجر میشدود (

Pilch & Turska

 .)2015در وعریفی ساده ،فرهنگ سازمانی سب ورکیبی از مدیریت زیستمحیطی با فرهنگ
سازمانی

است (2013

 .)Margaretha & Saragihفرهنگ سب پیشفرضهایی ذهنی هسدتند

که می ووانند وفاسیر و اهمیت و رفتار دربارة موضوعات محدیط زیسدتی را هددایت کنندد
( .)Olson 2008فرهنگ سازمانی سب یک مفهوم وفسیری و نمادین است که همة رفتارهای
کارکنان و فرایند های سازمان را در رابطه بدا مددیریت و حفاظدت محدیط زیسدت شدامل
میشود .فرهنگ سازمانی سب ارزشها و هنجارهای زیستمحیطی سازمان وعریو میشود
(& Crane 2002

 .)Harrisسدازمانهددای مبتندی بدر فرهندگ سددازمانی سدب بدا اسددتفاده از

ارزشهای زیستمحیطی به یراحی استراوژیها و حل مشکالت خود میپردازند .در واقع،
فرهنگ سازمانی سب مجموعه ای از مفروضات اساسی مشترک است که سدازمان آنهدا را
با ور از متغیرهایی همچون سود و سهم بازار در نظر می گیرد و برای ووسعة محیط یبیعی
و اجتماعی از آن استفاده میکند ( .)Porter et al. 2016فرهنگ سدازمانی سدب نشداندهنددة
یک فرهنگ سازمانی است که کارکنان را با استفاده از مدیریت داندش سدب در رفتارهدای
آگاهانة زیست محیطی درگیر میکند و امکان ووسعة ایدهها و رفتارها و شیوههدای انجدام
دادن کاری جدید را ،با هدف کاهش وأثیرات منفی زیستمحیطی سازمان ،فراهم میآورد
(2011

 .)Chenسازمانهای دارای فرهنگ سازمانی سب چشماندازی روشن دربدارة مسدائل
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زیست محیطی دارند و در زمینة این گونه مسائل در مقایسه با سایر سازمانها پاس گوورند
( .)Asmui et al. 2016ابعاد فرهنگ سازمانی سب عبارتاند از:
د ارزش های مشترک سب  :ارزشهای زیستمحیطی هسدتند کده نهادینده شددن آنهدا
موجب میشود افراد سازمان از آنها به مثابة با ورین ارزش یاد کنندد و ایدن ارزشهدای
زیستمحیطی را در با ی جدول سیستم ارزشی خود قرار دهند.
د چشمانداز سب  :بیان کنندة وضعیت مطلوب در افق بلندمدت است که در آن سدازمان
خود را عاری از هر گونه محصو ت آ ینده و وج یهناپذیر وصور و محصو وی دوستدار
یبیعت و وجدیدپذیر وولید میکند.
د پاس گویی سب  :اشاره به یراحی سیستمهای پایش محیط درونی و بیرونی حسداس
به مواد و محصو ت آ ینده دارد که در آن واکنش سریع و اقدامات اصالحی نسدبت بده
آ یندگی پیشبینی شده است.
د حساسیت سب  :ایجاد فرهنگ عمومی و نهادینة کردن ارزشهایی کده در آن مسدائل
زیستمحیطی از با ورین درجة اهمیت و حساسیت برخوردار است وعریو میشود.
د مدیریت دانش سب  :عبارت اسدت از کسدب و پدردازش و ارائدة همدة ایالعدات و
مستندات مروبط با محصو ت سب و مدون کردن اقدامات اصالحی و پاککنندة محیط به
دوایر مربو برای اقدامات کارآمد در حوزة محیط زیست (.)Küçükoğlu & Pınar 2015
اقدامات مديريت منابع انساني سبز
مدیریت منابع انسانی سب به فعالیتهایی اشداره دارد کده دربرگیرنددة ووسدعه و اجدرا و
نگه داشت مداوم سیستمی است که منجر به سب شدن کارکنان سازمان میشود .این ویژگی
یکی دیگر از جنبههای مدیریت منابع انسانی است که باید کارکنان معمولی را به کارکنانی
سب وبدیل کند؛ یوری که آن ها بتوانند به اهداف محیطی سازمان دست یابند و در نهایت
سهم قابل ووجهی در وداوم محیطی داشته باشدند ( .)Renwick et al. 2008هددف مددیریت
منابع انسانی سب ایجاد و وقویت و حفظ بصیرت به وجودآمده در کارکنان سازمان اسدت؛
یوری که بتوانند بیشترین سهم را در هر یک از نقشهای حافظ محیط زیسدت ،یرفددار
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حفظ منابع یبیعی ،آلوده نکردن محیط زیسدت ،و سدازندة محدیط زیسدت داشدته باشدند
( Renwick et al. 2012به نقل از بورقانی و همکاران  .)1396مددیریت مندابع انسدانی سدب
مستقیم مسئول ایجاد محیط کاری است که اقدامات سب را درک میکند ،انجام میدهد ،و
وکریم میکند .همچنین اهداف سب را در فرایند منابع ان سانی شدامل اسدت دام ،آمدوزش،
جبران خدمات ،ووسعه ،و پیشبرد سرمایة انسانی محافظت

میکند (2013

 .)Mathapatiاین

موضوع اشاره دارد به سیاستها ،اقدامات ،و سیستمهایی که کارکنان یدک سدازمان بدرای
منتفع کردن افراد ،جامعه ،محیط زیست یبیعی ،و کسبوکار انجام میدهند .مدیریت منابع
انسانی سب در برگیرندة دو حوزة اصلی است :اقدامات منابع انسدانی سدب و حفاظدت از
سرمایة انسانی ( .)dutta 2012اقدامات مدیریت منابع انسانی سب همة برنامهها ،فرایندها ،و
وکنیک های حقیقی منابع انسانی است که در سازمان یا شرکت اجرا میشود .به یور کلی،
اقدامات مدیریت منابع انسانی سب برنامهها و فرایند ها و وکنیکهایی است که به منظدور
کاهش آثار منفی زیستمحیطی یا وقویت آثار مثبت زیستمحیطی سازمانها انجام میشود.
هدف نهایی اقدامات مدیریت منابع انسانی سب بهبود عملکرد پایدار زیستمحیطی است
(شاکریان  .)1397در این مطالعه ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی سب در پدنج بعدد در
نظر گرفته شده است:
 آموزش سب  :این بعد به برنامهها و سیاستهای سازمان برای اروقای سط داندش،
مهارت ،و نگرشهای زیستمحیطی مورد نیاز کارکنان برای دستیابی به اهداف سب
سازمان اشاره

دارد (Daily & Huang 2001

;.)Jabbour et al. 2010

 سیستم جبران خدمات سب  :این بعد سیستم جذب و حفظ کارکنان و نید اروقدای
انگی ش آن ها برای اف ایش والشها و خروجی کارکنان به منظور دستیابی به اهداف
زیستمحیطی سازمانی وعریدو مدیشدود ( .)Phillips & Fox 2003سیسدتم جبدران
خدمات سب باید ب ه گونهای عاد نه ،منصفانه ،رقابتی ،و مبتنی بر انگی ه در جهت
جبران اقدامات سب کارکنان یراحی و اجرا شود (.)Lothe & Myrtveit 2003
 مشارکت سب کارکنان :این بعد به مشارکت کارکنان در ارائة ایددههدای ندو بدرای
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فراهم آوردن فرصت ها و اقدامات زیستمحیطی در جهت حمایت از اهداف سب
سازمان و ووسعة سیستمهای مدیریت زیستمحیطی موفق اشداره دارد (
2012; Daily et al. 2012

& Boiral

.)Paillé

 وج یه ووحلیل و یراحی شغل سب  :این بعد به گنجاندن ال امدات فندی ،ش صدی،
زیست محیطی ،و اجتماعی در شر شغل و شرایط احراز مشاغل سدازمانی اشداره
دارد (.)Opata 2013

 ارزیابی و بازخورد سب  :این بعد به بررسی عملکرد سب کارکندان ووسدط مددیران
سرپرستان اشاره دارد که به نوبة خود اف ایش وواناییها و قابلیتهای سب کارکنان
و همچنین اف ایش مسئولیتپذیری زیستمحیطی آنان را باعث میشود
Govindarajulu & Daily 2004

( & Masri

;.)Jaaron 2017

رابطة بین اقدامات مديريت منابع انساني سبز و نوآوری سبز

در این مطالعه ،اقدامات مدیریت منابع انسانی سب به سیاستها و اقداماوی اشاره دارد کده
کارکنان یک سازمان برای منتفع کردن افراد ،جامعه ،محیط زیست یبیعی ،و کسبوکار انجام
میدهند ( .)dutta 2012اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عوامل وعیینکنندهای همچون نگرش
و انگی ش و عملکرد کارکنان بسیار وأثیرگذار است ( .)Renwick et al. 2013اگرچه ووانایی
کارکنان برای ارائة ایدههای نو حائ اهمیت است ،سازمانها به سیاستها و برنامههایی برای
وشویق کارکنان در زمینة ارائة ایدههای نو نیازمندند ( .)Van Iddekinge et al. 2018در واقع،
اقدامات مدیریت منابع انسانی سب در انگی ه دادن به کارکنان ،ایجاد اعتماد و ومایل برای
بهاشتراک گذاری دانش سب  ،و استفاده از دانش و مهارتهای بهدستآمده از آموزشهای
زیستمحیطی سازمان بسیار موثر است که در نتیجة آن ووانمندی و قابلیتهای سازمانی در
ارائه و ووسعة محصو ت و خدمات سب و نی بهبود فرایندها در جهت اروقای بهرهوری و
کدارایی سدازمان افد ایش

مدی یابدد (& Harrison 2005; Ramus 2002

 .)Russoمهدرداد و

همکارانش ( )1391بیان داشتند که مشارکت کارکنان در فرایند وصمیمگیری ،انت اب افراد بر
اساس می ان یادگیری در زمان است دام ،برگ اری دورههای آموزشی با هدف ووسعة دانش و
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مهارتهای مورد نیاز سازمان ،استفاده از کارکنان داخلی جهت پر کردن پستهای سازمان،
اختصاص پاداش به ایدهها (حتی ایدههای غیرعملی) ،و در نظر گرفتن می ان یادگیری در
ارزیابی عملکرد می وواند وأثیری بهس ا بر می ان نوآوری کارکندان داشدته باشدد .همچندین
محققانی نظیر راموس  ،)2001( 1استنویک  2و استنویک ( ،)2001بدروون  3و گدوم د مجیدا
( ،)2009و رنویک و همکارانش ( )2013بر آناند که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب بر
عملکرد کارکنان در ایجاد یر ها و برنامههای ابتکاری به منظور ارائة محصو ت و خدمات
سب وأثیر قابل ووجهی دارد .ماریا دل روزاریو  4و همکارانش ( )2017در پژوهش خود بین
 93شرکت اسپانیایی فعال در ب ش فرآوری ضایعات دریافتند که نوآوری سازگار با محیط
زیست یک فرایند بسیار پیچیده است که این سازمانها به وسیلة فعالیتهای سازمانی ،نظیر
اقدامات مدیریت منابع انسانی ،می ووانند به این مهم دست یابند و از این یریق راندمان و
بهرهوری فرایندها و محصو ت خود را اف ایش دهند .بنابراین یبق پیشینة یادشده استد ل
میشود که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب با نوآوری سب مروبط است .از این رو ،فرضیة
 1پیشنهاد میشود:
 .H1اقدامات مدیریت منابع انسانی سب منجر به اف ایش نوآوری سب در شرکتها
میشود.
رابطة اقدامات مديريت منابع انساني سبز و فرهنگ سازماني سبز

فرهنگ نوعی عادتهای گر وهی است که به صورت هنجارها یا الگوهای ذهنی و رفتاری
بروز میکند ( .)Dyck et al. 2019با ووجه به این مفهوم ،سازمانها با استفاده از سازوکارهای
مدیریتی می ووانند عادات و رفتارهای خاصی را در سازمان ورویج و از این یریق هنجارها و
ارزشهای مورد نظر خود را در سازمان شکل

دهند (2011

 .)Plankشیوههای ایجاد انگی ه،

سیستم پاداش و جبران خدمات ،و آموزش کارکنان از اقدامات مدیریتی هستند کده نقدش

1. Ramus
2. Stanwick
3. Berrone
4. M aría del Rosario
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بسیار مهمی در ایجاد یک فرهنگ در درون سازمان دارندد (
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Fernández et al. 2003; Kane

 .)2011به گفتة گوپتا  )2008( 1اگر پاداش و سیستم جبران خدمات سب با فرایند مددیریت
منابع انسانی هماهنگ شود می ووان فرهنگ سب در سازمانها را ورویج کرد و بدا ورکیدب
عناصر مدیریت سب  ،در برنامة جبران خدمات ،مدیران می ووانند سبب رفتار سب بین کارکنان
شوند .اقدامات مدیریت منابع انسانی سب  ،با اجرا و ووسعة برنامهها و سیاستهای وشویقی
حامی محیط زیست ،کارکنان را به سوی مشارکت در یر ها و اقدامات سب سازمان سوق
می دهد و از این یریق هنجارها و ارزشهای دوستدار محیط زیست را به مرور در سازمان
نهادینه میکند که در نتیجة آن یک فرهنگ قوی سب در سازمان شکل خواهد

گرفت ( Kim

 .)et al. 2019; Klinkers & Nelissen 1996در واقع ،اقدامات مدیریت منابع انسدانی سدب بدا
وشویق کارکنان بااستعداد و متعهد به اجرای برنامهها و اقدامات دوستدار محیط زیست نقشی
کلیدی در گسترش فرهنگ و استانداردهای زیسدتمحیطدی دارد (

Jabbour & de Sousa

 .)Jabbour 2016; Zaid et al. 2018در این زمینه برخی محققدان دیگدر (

;Guerci et al. 2016

 )Nejati et al. 2017بر نقش اقدامات  HRMسب  ،نظیر جبدران خددمات سدب  ،در گسدترش
ایدئولوژی و فرهنگ سب درون سازمانها وأکید دارند.
چنگ د لی  2و فدند هداو ( )2011و میتکدالو  )2012( 3در پدژوهش خدود بیدان کردندد
فرآوری پسماند صنعتی و روی آوردن به اقداماوی جهت حفاظت از محیط زیست ،بیش از
آنکه متکی به سرمایههای فناوری و س تاف اری باشد ،بر اقدامات مدیریت منابع انسانید
مانند سیستم جبران خدمات ،آموزش کارکنان ،مشارکت دادن پرسنل ،یراحی شغل ،و ...د
ومرک دارد و در ادامه اعالم کردند این اقدامات عوامل کلیدی در شکل گیری فرهنگ حامی
محیط زیست در سازمان اند .با ووجه به پیشینة اشارهشده انتظار میرود اقدامات مددیریت
منابع انسانی سب با شکل گیری فرهنگ سب در سازمان مروبط باشد .بنابراین ،فرضدیة دوم
پیشنهاد میشود:
1. Gupta
2. Cheng-Li
3. M etcalf
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 .H2اقدامات مد یریت منابع انسانی سب منجر به وقویت فرهنگ سازمانی سدب در
شرکتها میشود.
رابطة بین فرهنگ سازماني سبز و نوآوری سبز

پیشینة پژوهش نشان می دهد فرهنگ سازمانی بر اثرب شی سازمان ،انت اب اسدتراوژیهدا
ووسط مدیران ،رفتارهای کارکنان در بهاشتراک گذاری ایالعات ،کار گروهی ،ندوآوری ،و
خالقیت بسیار وأثیر گدذار اسدت (

Hartnell et al. 2011; Braunscheidel et al. 2010; María

 .)del Rosario et al. 2017در واقع ،جریان مناسب و پویای نوآوری در سازمانها مبتنی بدر
مجموعة متعددی از عوامل است؛ از جمله فرهنگ سدازمانی .بده عبدارت دیگدر ،یکدی از
عوامل بسیار مؤثر در بروز نوآوری سب زمینهسازی و بسترسازی آن در سازمان است .زمینة
شکوفایی ظرفیت بالقوة نوآوری سب در صوروی فراهم میشود که محدیط و سدازمان نید
پذیرای آن

باشدند (et al. 2018

 .)Cropley 2006; De Vasconcellosفرهندگ سدازمانی سدب

نشاندهندة یک فرهنگ سازمانی است که کارکنان را در رفتارهای آگاهانة زیستمحیطدی
درگیر میکند و امکان ووسعة ایدهها ،رفتارها ،و شیوههای انجام دادن کار جدیدد را بدرای
کاهش وأثیرات منفی زیستمحیطی سازمان فراهم

مدیآورد (2011

 .)Chenدر واقدع ،یدک

فرهنگ سازمانی سب بازوابدهندة نگرانیهای زیستمحیطی یدک سدازمان اسدت .چندین
فرهنگی حساسیت ها و انعطافپذیری در سازمان را در زمیندة مشدکالت زیسدتمحیطدی
اف ایش می دهد و از عملکرد سازمان و رفتارهای کارکنان در بهاشتراک گدذاری ایالعدات،
کار گروهی ،و استفاده از مهارتهای آموختهشده در ارائة برنامهها و ایدههای سب جدید به
منظور ارائه و بهبود محصو ت و خدمات سدب حمایدت مدیکندد .در نتیجده ارزشهدا و
هنجارهای سب ایجادشده در سازمان موجب اف ایش نوآوری سدب مدیشدود (

Wei et al.

 .)2014; Chu et al. 2018به بیان دیگر ،فرهنگ سازمانی در قالدب مجموعدهای از باورهدا و
ارزش های مشترک ،که بر رفتار و اندیشههای اعضا اثر می گذارد ،می وواندد سرچشدمهای
برای دستیابی به محیطی نوآور

باشدد ( Ogbeibu et al. 2018; Cameron 2008; Chang et al.

 .)2017فرهنگ سازمانی به مثابة بستری برای نوآوری ایفای نقش میکندد .در واقدع ،اگدر
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فرهنگ سازمانی از ایدهها و ایدهپردازیهای سب در سازمان حمایت نکند و ارزشی بدرای
آن ها قائل نباشد هیچ گونه نوآوری در رابطه با مسائل زیسدتمحیطدی در سدازمان شدکل
ن واهد

گرفت (2007

 .)Yazdiبانرجی  )2001( 1در مورد شرکتهای صنعتی دریافدت کده

حاکمیت فرهنگ سازمانی سب و ارزش گذاری زیاد برای حفاظت از محدیط زیسدت بدین
مدیران و پرسنل منجر به مدیریت بسیار اثرب ش در حوزة دفع و پردازش و نی بازیافدت
مواد آ یندة محیط زیست میشود .این رویکرد به این نتیجة مهم منتهی شد که بسیاری از
صنایع ب رگ به سمت ضایعات صفر یا ضایعات حداقل بدا درجدة بازیافدت بدا حرکدت
کردهاند .در واقع ،فرهنگ سازمانی سب می وواند با نهادینه کردن فرهنگ سب در فرایندها و
ساختار های سازمان منجر به نوآوری سب و بهینهسدازی عملیداتهدای سدازمان و کداهش
زیانهای وارده به محیط زیست شود.
بنابراین ،با ووجه به پیشینة یادشده استد ل میشود که فرهنگ سازمانی سب با نوآوری
سب مروبط است .از این رو ،فرضیة  3پیشنهاد میشود:
 .H3فرهنگ سازمانی سب منجر به اف ایش نوآوری سب در شرکتها میشود.
در ادامه ،با ووجه به همة مطالب بیانشده در مورد متغیرهای پژوهش استد ل میکنیم
که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب از یریق فرهنگ سازمانی سدب مدی وواندد موجدب
نوآوری سب شود .بنابراین ،فرضیة  3پیشنهاد میشود:
 .H4اقدامات مدیریت منابع انسانی سب از یریق وقویت فرهنگ سازمانی سب منجر
به اف ایش نوآوری سب در شرکتها میشود.
مدل مفهومي تحقیق
بر اساس مطالب قسمت مبانی نظری ،مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل  1بیان میشود:

1. Banerjee
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

فرضیات پژوهش
 .H1اقدامات مدیریت منابع انسانی سب اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سب دارد.
 .H2اقدامات مدیریت منابع انسانی سب اثر مثبت و معناداری بر فرهنگ سدازمانی
سب دارد.
 .H3فرهنگ سازمانی سب اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سب دارد.
 .H4فرهنگ سازمانی سب نقش میانجی در رابطة بین اقدامات مدیریت منابع انسانی
سب و نوآوری سب

دارد.

روششناسي
این وحقیق به صورت ووصیفی انجام شده و از نوع کاربردی است .بدرای سدنجش متغیدر
اقدامات مدیریت منابع انسانی سب از پرسشنامة فام و همکارانش ( ،)2019برای سدنجش
سه بعد آموزش سب  ،وج یه ووحلیل و یراحدی شدغل سدب  ،ارزیدابی و بدازخورد سدب  ،و
مشارکت سب کارکنان استفاده شد و برای سنجش بعدد سیسدتم جبدران خددمات سدب از
پرسشنامة رنویک و همکارانش ( ،)2013و برای سنجش فر هنگ سازمانی سب از پرسشنامة
کوکو گلو و پینار ( )2015با پنج بعد چشمانداز سدب  ،حساسدیت سدب  ،پاسد گویی سدب ،
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ارزش های مشترک سب  ،و مدیریت دانش سب  ،و برای سنجش نوآوری سب از پرسشنامة
آبوسمان و همکارانش ( )2019با دو بعد نوآوری محصدول سدب و ندوآوری فرایندد سدب
استفاده شد .با ووجه به مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش و از آنجا که روایی صوری و
محتوایی پرسشنامههای یادشده ووسط خبرگان وأیید شدند از پرسشنامههدای مطدر شدده
استفاده شد .پایایی اب ار گردآوری ایالعات در جدول  1ارائه شده است .برای پاسخ دهدی
به سؤا ت معیار پنجسطحی لیکرت (کامالا موافق ،موافق ،بینظر ،م الو ،کامالا م دالو)
به کار رفت و از اعداد  1وا  5برای امتیازدهی به پاسخها استفاده شد .جامعة آماری پژوهش
شامل  47شرکت فرآوری ضایعات در شرکتهای صنعتی استان وهران بود .این شرکتهدا
دارای  976مدیر و کارشناس و کارگر بودند .وعداد کل مدیران و کارشناسان این شرکتها
 289نفر بود که با استفاده از جدول مورگان وعداد  165نفر به عنوان نمونه از میدان آنهدا
انت اب شد .روش نمونه گیری یبقهای متناسب بود .جهت ایمینان و به دلیل اینکه ممکن
بود وعدادی از پرسشنامه ها به صورت ناقص وکمیل شوند یا به پژوهشدگر بازنگردندد 10
درصد به حجم نمونه اضافه شد و نهایتاا وعداد  180نفر به عنوان حجم نمونه وعیین شدند.
جهت جمعآوری داده ها ،پرسشنامه ها بین اعضای نمونه ووزیع و وعداد  172پرسشنامه به
پژوهشگر عودت داده شد که مبنای وج یهووحلیل قرار گرفت .همچنین در ایدن وحقیدق
برای بررسی فرضیه ها و آزمون مدل از وکنیک مدلسازی معاد ت سداختاری و ندرمافد ار
PLS

 Smartاستفاده شد .این وکنیک امکدان بررسدی روابدط متغیرهدای پنهدان و سدنجههدا

(متغیرهای قابل مشاهده) را به صورت همزمان فراهم میسازد .همچنین این وکنیک دارای
قدرت پیشبینی مناسب است و زمانی که وعداد زیادی سازهها یا شاخصها در مدل وجود
داشته باشد می وواند به خوبی مدل را برازش کند .در این روش ،برازش مددل پدژوهش در
سه ب ش مدل اندازه گیری ،مدل ساختاری ،و مدل کلی با ووجه به شاخصهای م تص به
خود ارزیابی میشود .محققان د یل متعددی برای استفاده از روش پی.ال.اس ذکر کردهاند.
مهم ورین دلیل بروری این روش برای نمونه های کوچک معرفی شده اسدت .دلیدل بعددی
دادههای غیرنرمال است که محققان و پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن سروکار دارند.
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حجم نمونة اندک بهترین دلیل استفاده از پی.ال.اس است .نسل اول این وکنیک معداد ت
ساختاری ،که با نرم اف ارهایی مانند لی رل و اموس و ای.کیو.اس اجر مدی شددند ،نیداز بده
وعداد نمونة زیاد دارند؛ درحالی که روش پی.ال.اس ووان اجرای مدل با وعداد نمونة خیلی
کم را داراست (داوری و رضازاده .)1393
يافتههای پژوهش
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی

متغیر
جنسیت

مدرک وحصیلی

سن

تعداد
مرد

123

زن

42

لیسانس

38

فوق لیسانس

94

دکتری

33

بین 20- 30

38

بین 31- 40

84

بین 41- 50

43

پايايي و روايي ابزار پژوهش
جدول  .2روایی و پایایی ابزار سنجش پژوهش

متغیرها

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
استخراج شده

اقدامات منابع انسانی سب

0 841

0 819

0 632

فرهنگ سازمانی سب

0 783

0 802

0 620

نوآوری سب

0 769

0 789

0 734

همانیور که در جدول  2مشاهده میشود ،مقادیر ضریب آلفای کرونبدا بدرای همدة
مؤلفه ها ب رگ ور از  0 7است که نشدان مدیدهدد مددل سدازگاری دروندی مطلدوب دارد.
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به عالوه ،مقادیر ضرایب پایایی ورکیبی بدرای همدة متغیرهدا بد رگ ودر از  0 7اسدت کده
نشاندهندة پایایی مرکب پرسش های ایدن وحقیدق در سدنجش هدر یدک از متغیرهاسدت.
همچنین در بررسی روایی همگرا ،همانیور که در جدول  2نشان داده شده اسدت ،مقددار
میانگین واریانس است راجشده برای همة متغیرها ب رگ ور از  0 5بوده است ،که نشاندهندة
روایی همگرای مدل اندازه گیری است.
جدول  .3ماتریس سنجش روایی واگرا به روش مقایسة میزان همبستگی شاخصهای هر سازه

مقدار بهدستآمده
متغیر

شاخصها

اقدامات
مدیریت منابع

فرهنگ سازمانی سبز

نوآوری سبز

انسانی سبز
آموزش سب

0 815

0 585

0 663

0 734

0 622

0 581

0 555

0 634
0 543

اقدامات

وج یهووحلیل و یراحی شغل

مدیریت

سب

منابع انسانی

سیستم جبران خدمات سب

0 795

سب

مشارکت سب کارکنان

0 826

0 445

ارزیابی و بازخورد سب

0 801

0 649

0 577

چشمانداز سب

0 712

0 814

0 645

پاس گویی سب

0 651

0 750

0 501

حساسیت سب

0 590

0 862

0 695

مدیریت دانش سب

0 654

0 731

0 543

ارزشهای مشترک سب

0 660

0 776

0 619

محصول سب

0 552

0 587

0 862

فرایند سب

0 529

0 629

0 852

فرهنگ
سازمانی سب

نوآوری سب

همان گونه که در جدول مشاهده میشود ،همة شاخصها بار عاملی بیشتری بدا سدازة
مربو به خود به اشتراک می گذارند وا با سازه های دیگر؛ کده ایدن امدر حداکی از روایدی
واگرای مناسب مدل پژوهش است.
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بررسي مدل مفهومي پژوهش و آزمون فرضیهها
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معاد ت ساختاری استفاده شد کده ووسدط
نرماف ار  Smart Pls2آزمون شد .در شکل  ،2مدل ساختاری (مقادیر آمدارة  )Tو در شدکل3
(ضریب بتای استاندارد ) نشان داده شده است.
شکل  2مقادیر آمارة

T

جهت معناداری مسیرهای فرضیههای وحقیق را نشان میدهد که

مقدار استاندارد با ی قدر مطلق  1 96معنادار بودن رابطهها را وأیید میکند.

شکل  .2مدل ترسیم شده همراه مقادیر آمار ة t

(آمار ة ) T-Values

شکل  .3مدل ترسیم شده همراه با  p-valueو ضرایب استاندارد فرضیهها
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برازش کلي مدل

شاخص  GOFدر مدل  PLSراهحلی برای بررسی برازش کلی مدل است و بین  0وا  1قدرار
دارد .مقادیر ن دیک به  1نشاندهندة کیفیت مناسدب مددل اسدت .ایدن شداخص وواندایی
پیش بینی کلی مدل را بررسی می کند و اینکه آیا مدل آزمایششده در پیش بینی متغیرهدای
مکنون درون زا موفق بوده است یا خیر .بدرای بررسدی بدرازش مددل کلدی از

معیدار GOF

استفاده میشود که  GOF= 0.1می ان کم GOF= 0.25 ،مقدار متوسط ،و مقدار بد رگ
0.36

=GOF

برای سنجش اعتبار مدلهای  PLSبه کار میرود (وو لس  1و همکاران .)2009

نتایج برازش کلی مدل در جدول  4ارائه شده است .این معیار از یریق رابطة  1محاسبه
میشود:
 Avg  R2

()1

 Gommunalities 

GOF  sqrt ( Avg

جدول  .4شاخصهای كلی برازش مدل

متغیر پنهان

Communalities

R2

اقدامات مدیریت منابع انسانی سب

0 613

-

فرهنگ سازمانی سب

0 742

0 519

نوآوری سب

0 618

0 568

میانگین

0 658

0 543

GOF

0 598

با ووجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه می ان  0 598برازش بسدیار مناسدب مددل
کلی وأیید میشود .عالوه بر این با ووجه به جدول با ضرایب  R2معیاری بدرای بررسدی
برازش مدل ساختاری محسوب میشوند .ضرایب  R2مربو به متغیرهای پنهان درونزای
(وابسته) مدل است که با ووجه به نتایج بهدستآمده مقادیر  R2مطلوب است.

1. Wetzels
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نتايج
برای آزمون فرضیهها از نرماف ار  PLSو آزمون  Tاستفاده شد .با ووجه به اینکه مقدار آمارة T
برای فرضیة اول ( )4 219بیشتر از  1 96و سط معناداری ( )0 001کمتدر از  0 05اسدت،
می ووان نتیجه گرفت که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب با ضریب  0 628بر نوآوری سب
اثر مثبت و معنا دار دارد .با ووجه به اینکه مقدار آمارة  Tبرای فرضیة دوم ( )11 255بیشتر از
 1 96و سط معناداری ( )0 000کمتر از  0 05است ،می ووان نتیجه گرفدت کده اقددامات
مدیریت منابع انسانی سب با ضریب  0 752بر فرهنگ سازمانی سب اثر مثبت و معنادار دارد.
با ووجه به اینکه مقدار آمارة  Tبرای فرضیة سوم ( )9 462بیشتر از  1 96و سط معناداری
( )0 006کمتر از  0 05است ،می ووان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی سب با ضریب 0 573
بر نوآوری سب اثر مثبت و معنادار دارد .با ووجه به وأیید هر سه فرضیة وحقیق ،می ووان می ان
اثر غیرمستقیم اقدامات منابع انسانی سب بر نوآوری سب و همچنین معناداری آن را محاسبه
کرد .برای این کار از روش سوبل به شر زیر استفاده شده است:
یک متغیر زمانی یک میانجی در نظر گرفته میشود که وا حدی وأثیر متغیر مستقل ( )IVبر
متغیر وابسته ( )DVرا وحت وأثیر قرار دهد .به یور کلی ،میانجیگری زمانی ر میدهد که:
IV .1

به یور قابل ووجهی بر میانجی وأثیر گذارد؛  IV .2در صورت عدم حضور میانجی به

یور قابل ووجهی بر DV

وأثیر گذارد؛  .3میانجی اثر منحصربهفرد قابل ووجهی بر  DVدارد.

شکل  .4اثر میانجی

برای بررسی میانجی بودن فرهنگ سازمانی سب میان متغیدر اقددامات مددیریت مندابع
انسانی سب و نوآوری سب از آزمون سابل  1استفاده شد .در آزمون سابل با و مین خطدای
1. sobel test
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معیار  abو  p-valueو برآورد فاصلة  abمی ووان اثر غیرمستقیم را فقط با یک آزمون بررسی
کرد .بنابراین فرض  0اثر غیرمستقیم ووسط  abبه یور قابل ووجهی متفاوت از  0است .از
این رو ،ابتدا به خطای معیار  abنیاز است .سه روش برای محاسبة خطای معیار  abوجود
دارد که در عمل نتایج استفاده از همة این روشها مشابه است ( .)Hayes & Scharkow 2013

Sobel  SQRT  b 2 *sa 2  a 2 *s b 2 

Aroian  SQRT  b 2 *sa 2  a 2 *s b 2  s a 2 *s b 2 
Goodman  SQRT  b 2 *sa 2  a 2 *s b 2  sa 2 *s b 2 

پس از برآورد خطای معیار اثر غیرمستقیم ،فرضیة اثر غیرمستقیم می وواند به وسیلة آن
وست شود ).(H0:ab=0
Sobel test equation
z  value  a * b / SQRT  b 2 *s a 2  a 2 *s b 2 
Aroian test equation
z  value  a * b / SQRT  b 2 *s a 2  a 2 *s b 2  s a 2 *s b 2 
Goodman test equation
z  value  a * b / SQRT  b 2 *s a 2  a 2 *s b 2  s a 2 *s b 2 

با استفاده از جدول ووزیع نرمال برای فاصلة ایمینان  95درصد  Z 95%=1.96فدرض 0
بررسی میشود .با استفاده از خطای معیار و ضریب مسیر ،مقدار  p-valueبا استفاده از هدر
سه روش محاسبه شد که در هر سه مورد کوچک ور از  0 05بود .پس فرض  0رد و نقش
میانجی بودن فرهنگ سازمانی سب میان متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی سب و نوآوری
سب وأیید میشود.
a  748 / 0 b  571 / 0 s a  074 / 0 s b  056 / 0
Sobel test  p  value  0 / 000
Aroian test  p  value  0 / 000
Goodman  p  value  0 / 000
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بحث و نتیجه
با ووجه به اهمیت روزاف ون مسائل زیستمحیطی در جهان امروز ،سازمانهای وولیدی برای
بقا در چنین شرایطی چاره ای ج روی آوردن به نوآوری سب ندارند .از آنجدا کده خریدد
وکنولوژی برای شرکت های فرآوری ضایعات بسیار پره ینه است و همچنین ندوآوری از
یریق خرید وکنولوژی بهراحتی ووسط رقبا قابل وقلید است و موجدب م یدت رقدابتی در
بلندمدت نمیشود ،در این پژوهش بر جنبة نرم اف اری ایجاد نوآوری سب  ،یعنی از یریدق
اقدامات مدیریت منابع انسانی سب و فرهنگ سازمانی سب  ،وأکید شد .برای وحلیل روابط بین
متغیرهای پژوهش چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .فرضیة ن ست پژوهش بده ایدن
صورت مطر شد که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب بر نوآوری سب اثر مثبت و معنادار
دارد .با بررسی ایالعات بهدستآمده مش ص شد رابطة مستقیمی بین اقدامات مددیریت
منابع انسانی سب و نوآوری سب وجود دارد .در واقع ،برنامهها و یر های سب شرکت برای
اروقای سط مهارت و دانش کارکنان و همچنین ارزیابی عملکرد و بازخوردی که کارکنان از
اقدامات سب خود از مدیران و سرپرستان دریافت می کنند به صدورت مسدتقیم وواندایی و
قابلیتهای آنان را در اف ایش بازده شرکت و بهبود فرایند سب در سازمان اف ایش میدهد.
ن تایج این فرضیه با پژوهش های گیورسی  1و همکارانش ( )2016و الدد کاسدر  2و سدینگ
( )2018هم وانی دارد .فرضیة د وم پژوهش به این صورت مطر شد که اقدامات مدیریت
منابع انسانی سب بر فرهندگ سدازمانی سدب اثدر مثبدت و معندا دار دارد .نتدایج حاصدل از
وج یهووحلیل داده ها حاکی از وأیید این فرضیه است .سازمانها با اقدامات مدیریت منابع
انسانی سب همچون ایجاد یر های جبران خدمت بر اساس اقدامات سب می ووانند کارکنان
را به انجام دادن کارهای سب در سازمان وشویق ک نند و این رفتارها را به مرور به عادتهای
رفتاری وبدیل کنند .در واقع ،شرکتهای فرآوری ضایعات با استفاده از سیستم مشوقهدا
میو وانند عادات و رفتار های خاصی را در حفاظت از محیط زیست در شرکت ورویج دهند و
از این یریق هنجارها و ارزشهای مورد نظر خود را در شرکت شکل دهند .نتایج این فرضیه
1. Guerci
2. El-Kassar
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با پژوهش های پالنک  )2011( 1و فام و همکارانش ( )2019هم وانی دارد .فرضدیة سدوم
پژوهش به این صورت بود که فرهنگ سازمانی سب اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سب
دارد .نتایج حاصل از وج یهووحلیل دادهها حاکی از وأیید این فرضیه است .در شرکتهایی
که ارزشها و باورهای حامی محیط زیست به صدورت هنجدار درآمدده باشدند بده من لدة
هدایتکنندههای رفتاری سب عمل خواهند کرد .در واقع ،یک فرهنگ سازمانی سب رفتارهای
کارکنان را به سوی بهاشتراک گذاری ایالعات ،کدار گروهدی ،و اسدتفاده از مهدارتهدای
آموختهشده در خلق برنامهها و ایدههای سب جدید به منظور ارائه و بهبود محصو ت سب
سوق خواهد داد .نتایج این فرضیه با پژوهشهای چانگ  )2011( 2و مارکوس  3و فریمدث
( )2009مطابقت دارد .فرضیة چهارم پژوهش ،که هدف اصلی پژوهش نید بدود ،بده ایدن
صورت مطر شد که اقدامات مدیریت منابع انسانی سب از یریق فرهنگ سازمانی سب منجر
به نوآوری سب میشود .نتایج حاصل از وج یهووحلیل دادهها حاکی از وأیید این فرضیه است.
به یور کلی ،هدف از اجرا ی اقدامات مدیریت منابع انسانی سب آموزش کارکنان در جهت
اروقای سط ووانایی ها و مهارت ها و دانش سب و ایجاد انگی ه به منظور به کار بدردن آن
مهارتها و وواناییها در جهت اهداف سازمانی است .این اقدامات آموزشی و وشویقی که
ووسط مدیران سطو با ی سازمانی صورت میپذیرند به مرور به ج ئی از فرهنگ سازمان
وبدیل خواهند شد که خروجی آن کاهش مصرف انرژی ،کاهش آلودگی ،استفادة کارآمد از
م واد بازیافت ،و ارائة محصو ت حامی محیط زیست خواهد بود .نتدایج ایدن فرضدیه بدا
پژوهشهای رنویک ( )2013هم وانی دارد.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
 .1با ووجه به اینکه غالب کارکنان شاغل در شرکتهای کوچدک فدرآوری ضدایعات
دارای سط وحصیلی پایینی هستند و ایالعات اندکی دربارة نقش حیاوی این گونه

1. Plank
2. Chang
3. M arcus
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کسب وکار ها در حفاظت محیط زیست دارند ،آموزش موضوعات سب و حسداس
کردن آن ها به مفاهیم محیط زیست در این شرکتها بسیار حیاوی است.
 .2شرکتهای کوچک فرآوری ضایعات برای اف ایش کم ه ینه و کارآمد نوآوری سب
باید کارکنان خویش را وحت آموزشهای کاربردی سب قدرار دهندد و بده وسدیلة
سیستم جبران خدمت سب نوآوری در محصول و فرایند را وثبیت و وقویت کنند.
 .3شرکتهای فرآوری ضایعات باید ،با مشارکت دادن کارکنان در وصمیم گیری ،آنها را
به مسائل زیستمحیطی حساس و دربارة نتایج شرکت در حوزة سب پاس گو کنند.
 .4شرکت های فعال در حوزة سب باید با یراحدی و اجدرای مددیریت داندش سدب و
وسهیم دانش کار بردی در حوزة بازیافت به فرایند نوآوری سدب در محصدو ت و
فرایندها کمک کنند.
 .5شرکتهای فرآوری ضایعات باید دارای ارزشهای مشترک بین پرسنل خود در مورد
حفاظت از محیط زیست باشند و با ورسیم چشمانداز روشن دربارة کمک هر چده
بیشتر به پاک کردن زمین از مواد مضر به بهبود و وثبیت نوآوری سب کمک کنند.
 .6شرکت های فرآوری ضایعات باید به وسیلة اجرای سیستم جبران خدمات سب بده
نهادینه کردن فرهنگ سب در شرکت کمک کنند و از این یریق نوآوری در حوزة
سب را وقویت کنند.
 .7با ووجه به پیشرو بودن صنعت بازیافت ضایعات به من لة یدک صدنعت بدا ارزش
اف ودة با در آینده به سیاستگذاران و وصمیم گیران دولتی پیشنهاد میشدود بدرای
ووجه بیشتر به این صنعت ،ضمن فرهنگسازی در مورد اهمیدت فعالیدت در ایدن
کسب وکار ،مشوقهایی در حوزههدای مالیداوی و وسدهیل کسدبوکدار ایدن گونده
شرکتها ارائه دهند.
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