چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش
میانجی ،مسئولیت اجتماعی میباشد .این پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر شیوۀ
گردآوري اطالعات ،توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر روش شناسی الگویابی
معادالت ساختاري است .جامعه آماري شامل  270نفر از كاركنان بخش ستادي شركت
فوالد مباركه اصفهان بودند كه با تعیین حجم نمونه آماري به روش تصادفی ساده و بر
اساس جدول مورگان 159 ،نفر تعیین شد .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق
ساخته مدیریت منابع انسانی سبز و دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی گالبریت
( )2010و پرسشنامه مشروعیت دامین و همکاران( )2013استفاده گردید .براي سنجش
روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و كارشناسان و جهت
تعیین پایایی پرسشنامه از آلفايكرونباخ استفاده گردید .آزمون فرضیات پژوهش با استفاده

تاثتر مدیریت منابع انسان سز ،بر
مشرعیتت اجتمای
با نقش متانج  :مسولیتت اجتمای
(ملک مطایع  :شرتت ولد مزاکت اصفهان)

از الگوي معادالتساختاري ازطریق نرمافزار  AMOSصورت گرفت .نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد كه مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب
مسیر( ،)0/49مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی با ضریب مسیر( )0/69و
همچنین مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر( )0/78تاثیر دارد و در
نهایت مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت
اجتماعی با ضریب مسیر( )0/53تاثیر گذار است.
كلید واژه:
مدیریت منابع انساان ساز ،مشارعیتت اجتمای مساولیتت اجتمای ع شارتت ولد مزاکت
اصفهان.

مجتز ورخ (نلیسنده مسولل)
استا یاک گرعه مدیریت ملسس آملزش
یای غترانتفای کاغب اصفهانی

Mojfarokhi20@gmail.com
یل نصر اصفهان

مقدمه
محیط زیست وحفاظت از آن موضوعی است كه از ابتداي زندگی اجتماعی بشر قابل توجه
بوده ا ست .امروزه با توجه به شدت گرفتن رقابت در عر صه تولید و تجارت و ارتقاي آن

انشتاک گرعه مدیریت انشگاه اصفهان

Alin@ase.ui.ac.ir
یل صفری
انشتاک گرعه مدیریت انشگاه اصفهان

a.safari@ase.ui.ac.ir

از سطوح محلی و ملی به سطوح بین المللی و با توجه به نیازهاي نوین جامعه بشري و نیز
وجود مساایل و مشاکالتی نظیر آلودگی محیط زیسات ،مشاکل رفع پساماندهاي صانعتی،

مهدی محمدی

بحران انرژي و غیره لزوم توجه به امر حفاظت از محیط زیساات ،از جمله پیش شاار هاي

استا یاک گرعه مدیریت انشگاه پتام نلک

الزم براي پایداري برنامه هاي رشد وتوسعه سازمان ها تلقی می شود .چالش هاي ناشی
از مسااا ل محیطی از قبیل بازیافت ،آلودگی و تیییر جو محیط زیساات ،ابعاد جدیدي را در
مدیریت بوجود آورده اساات .این چالش ها اكنون در تمامی جوامع بشااري نمایان شااده و
سازمانها برآنند تا تمامی كاركنان خود را از پایین ترین سطح سازمانی تا سطوح مدیریتی

تاریخ ارسال98/08/20:

درگیر و متعهد به این امر نمایند .جهت رسااایدن به این مهم ،ساااازمانها می بایسااات به

تاریخ پذیرش99/04/20:

كاركنان خود بیاموزند كه سااازمان آنها بخشاای از جامعه اي اساات كه باید در حفظ محیط
آن بکو شند .مبحث پایداري محیطی و سازمان هاي سبز به طور فزاینده اي در نظریه هاي
مدیر یت مورد توجه قرا گرفته و انقالب سااابزي را در مباحث مدیریتی ایجاد كرده اسااات.
اهمیت محیط زی ست و ت وجه سازمان ها به آن تا آنجا پیش رفته ا ست كه اكثر سازمان ها
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در تالش براي كسب ایزوهاي محیط زیستی از جمله  ISO14000براي كسب شهرت و اعتبار در بین مشتریان و جامعه هستند.
مفهوم سبز اصطالح جدیدي در مدیریت سازمان هاست .مدیریت سبز بر تصمیماتی كه در محدودیت هاي محیطی با تأكید بر حفاظت از
منابع طبیعی در بهبود كیفیت زندگی گرفته میشاااود ،اشااااره دارد .هدف مدیریت سااابز 1نگهداري منابع و بهبود كیفیت محیط فیزیکی و
بهبود فرآیند ا ست ) معینی و همکاران .)198 :2014 ،2در حوزه مباحث مدیریت سبز اقدامات مدیریت منابع ان سانی ،تحت عنوان مدیریت
منابع انساااانی سااابز ( )GHRM3بوجود آمده اسااات ،كه بعنوان یک مسااایرتحقیقاتی جدید درمطالعات ساااازمانی بعداز ساااال 1990
میباشد(آرجا و همکاران.)121 :2015 ،4
جابور ،)2011(5سبز نمودن ابعادعملکردي مدیریت منابعانسانی نظیر شرح شیل ،استخدام ،گزینش ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداشها
را به عنوان مدیریت منابع انسانی سبز تعریف كرده است (نورتن و همکاران .)104 :2015 ،6انجام اقدامات مختلف توسط سازمان ها در
را ستاي حفظ محیط زی ست از جمله توجه به مو ضوع مدیریت منابع ان سانی سبز در را ستاي انجام م سئولیت هاي اجتماعی سازمان ها
می با شد .سازمانهایی كه به م سئولیت اجتماعی توجه دارند ،ح سا سیت و توجهی ویژه به پا سخگویی اجتماعی و حفظ م سا ل زی ست
محیطی دارند (استفانو و همکاران.)70 :2014 ،7
مفهوم مسئولیت اجتماعی شامل موضوعات مرتبط با رفتار سازمان در محیط اجتماعی بوده و فراتر از قلمروهاي صرفا اقتصادي است
كه ساازمان ها به طور سانتی با آن ها در ارتبا هساتند (نصاراصافهانی و همکاران .)5 :1391 ،مسائولیت اجتماعی ساازمان به عنوان
م سئولیت در قبال جامعه ،افراد و محیطی ا ست كه سازمان در آن فعال ا ست و این م سئولیت از مالحظات اقت صادي فراتر میرود (راه
چمنی و همکاران .)71 :1394 ،م سئولیت پذیري اجتماعی از جمله مهم ترین عنا صر فل سفه وجودي سازمان ها شناخته شده ا ست ،به
نحوي كه اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها ،رضایت ذینفعان خارج از سازمان را براي مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت
می كند (وي و همکاران  .)103 :2015 ،8در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی عصاار حاضاار ،سااازمان ها با چالشاای به نام مشااروعیت
اجتماعی مواجهه هستند ،كه با ایفاي مسئولیت اجتماعی براي كسب آن می توانند ،تالش كنند(اسرار و همکاران.)2353 :2017 ،9
م شروعیت اجتماعی جز اهدافی ا ست كه سازمان ها دنبال می كنند .م شروعیت یک مفهومی ا ست كه در یک سی ستم اجتماعی مت شکل از
هنجارها ،ارزش ها ،باورها و تعاریف ،عملکرد و رفتار ،یک موجودیت بنام سازمان از این نظر مطلوب ،در ست و متنا سب ا ست (كیبلر و
همکاران .)25 :2015 ،10مشروعیت اجتماعی سازمان ،ارزیابی سازمان توسط یک سیستم اجتماعی(ذي نفعان) را نشان می دهد كه ناشی
از برر سی ذینفعان سازمان از میزان مطابقت سازمان با انتظارات آنها ست (دامین و همکاران .)1551 :2013 ،11بر ا ساس نظریۀ نهادي،
م سئلۀ ا صلی« هم شکل شدن سازمانها» در مقابل ف شارهاي نهادي ا ست؛ كه نتیجۀ آن ك سب م شروعیت براي سازمان ا ست (خدامی و
همکاران.)55 :1391 ،
جامعه آماري این پژوهش شركت فوالد مباركه استان اصفهان می باشد .صنعت فوالد جز صنایع آالینده محیط زیست در سال اخیر بوده
است كه در آلودگی محیط زیست همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی آالیندگی مورد توجه بوده اند .به طوري كه در هر آلودگی محیط
زیسااتی نام این صاانعت مطرح می شااود .به طوري كه موضااوع آالیندگی مشااروعیت اجتماعی بساایاري از شااركت هاي فوالدي از جمله
شركت فوالد مباركه را به خطر انداخته است .یکی از اهداف كالن شركت فوالد مباركه اصفهان همزمان با توسعه كمی در ظرفیتها و
افزایش تنوع و كیفیت مح صوالت ،بهبود م ستمر و ضعیت زی ست محیطی شركت بوده ا ست به طوري كه در این شركت ا ستراتژي هاي
زیست محیطی جز استراتژي هاي بلندمدت و كالن می باشد .بر این اساس شركت فوالد مباركه اصفهان مبادرت به تدوین مدل مدیریت
زی ست محیطی جهت بهبود مداوم عملکرد زی ست محیطی فعالیتهاي خود نموده و براي ر سیدن به اهداف محیط زی ستی خود در حال
برنامه ریزي براي توسااعه فعالیت هاي مدیریت منابع انسااانی ساابز در این شااركت می باشااد .یکی از اهداف این اقدامات شااركت فوالد
مباركه در را ستاي م سئولیت هاي اجتماعی این شر كت و ك سب م شروعیت در جامعه می با شد .لذا این پژوهش با هدف برر سی تاثیر
مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی می باشد.

ادبیات پژوهش
مدیریت منابع انسانی سبز
امروزه افزایش تو سعه جوامع ،سبب ا ستفاده بی رویه از منابع طبیعی ،تخریب محیط زی ست ،ایجاد آلودگی هاي گوناگون و  ...شده ،كه
این عامل خود تهدیدي براي تو سعه پایدار این جوامع ا ست .از این رو ،ضروري ا ست تا سازمان ها به عنوان بزرگترین اع ضاي جوامع،
اثرات رفتارهاي خود را بر محیط زی ست شناخته و در جهت كاهش اثرات منفی این رفتارها بر اكو سی ستم هاي طبیعی اقداماتی را اتخاذ
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تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی :مسئولیت اجتماعی
كند .سااازمان ها در راسااتاي كمک به محیط زیساات به ساامت ساابز شاادن گرایش پیدا كرده اند .سااازمان ساابز ،12سااازمانی اساات كه
ماموریتها ،اهداف و وظایف خود را به نحوي محقق می سااازد تا نیاز افراد و سااایر سااازمانهاي موجود و نیازهاي آینده گان از منابع
محدود مخدوش نشود (استفانو و همکاران.)72 :2014 ،
در بین بخش هاي مختلف یک سازمان سبز ،مدیریت منابع ان سانی سبز به عنوان ابزاري قوي كه هدایت عوامل ان سانی را به عهده دارد،
می تواند به سازمان ها براي انجام م سئولیت هاي اجتماعی خویش در را ستاي حفظ محیط زی ست كمک شایانی نماید .سازمانها در راه
تبدیل شاادن به سااازمان ساابز میتوانند از فعالیتهاي مدیریت منابع انسااانی در جهت تحریک كاركنان خود اسااتفاده نمایند (چاربل و
لوپز .) 1825 :2015 ،13سبز شدن منابع انسانی در سازمان ها به عنوان یک استراتژي در كنار استراتژي هاي اصلی و بلندمدت سازمان
ها قرار گرفته است (دشوال .) 177 :2015 ،14مدیریت منابع انسانی با تمركز بر سبز شدن منابع انسانی به اهداف استراتژیک سازمان در
جهت سبز شدن سازمان كمک می كند (ماركوس و فریم  .)18 :2015 ،15مهمترین نقش مدیریت منابع ان سانی سبز كمک به سازمان در
جه ت ایجاد و عملی نمودن تفکر سبز در كاركنان می باشد (اوپتا و آرجا.)102 :2014 ،16
مدیریت منابع ان سانی سبز به دنبال ا ستفاده بهینه از منابع كمیاب محیطی می با شد و تاكید آن بر فل سفه ،خط م شی و فعالیت هایی ا ست
كه سازمان ها را در ر سیدن به هدف هاي سبز یاري میكند (اول سون و همکاران  .)100 :2015 ،17مدیریت منابع ان سانی سبز به معنی
انجام اسااتراتژي هایی ،براي آگاهی كاركنان و مدیران از اعمال ساابز جهت ارتقا و پیگیري فعالیتهاي پایداري محیطی می باشااد كه به
سازمانها در ایجاد یک سازمان سبز یاري میرساند (داگالس و همکاران .)3 :2013 ،18مدیریت منابع انسانی سبز یعنی ،استفاده مناسب
و صحیح از منابع انسانی براي بهبود و ارتقاء اقدامات زیست محیطی سازمان و ایجاد تعهد و آگاهی بیشتر در كاركنان نسبت به مسا ل
زیست محیطی (لوید و همکاران .)215 :2016 ،19مدیریت سبز منابع انسانی به معناي استفاده از هر كارمند براي ارتقاي اقدامات زیست-
محیطی سااازمان و افزایش آگاهی و تعهد كاركنان نساابت به مسااا ل زیساات محیطی اساات .به عبارت دیگر مدیریت ساابز منابع انسااانی
ا ستفاده از سیا ستهاي منابع ان سانی براي ارتقاي ا ستفاده پایدار منابع در سازمان میبا شد .برخی دیگر از صاحبنظران ،مدیریت منابع
انسانی سبز را استفاده از افراد و مدیریت كاركنان براي ایجاد سازمانی سبز دانستهاند (فیاضی.)2 :1394 ،
به طور كلی ،مدیریت منابع ان سانی سبز ا شاره به این مو ضوع دارد كه می بای ست منابع ان سانی را به گونه اي باز طراحی یا مهند سی
مجدد نمود كه نسبت به قوانین ،سیاست ها ،منابع ،صحیح مصرف كردن ،اسراف نکردن و  ...حساس شوند و بدین طریق موجب مصرف
بهینه و هدفمند منابع و كاهش آلودگی محیط زیساات شااوند .به عبارت دیگر ،بدلیل اینکه سااازمان ها در حال اسااتفاده از منابع و منافع
جامعه هساتند پس می بایسات وظایف خود در قبال جامعه را انجام داده و با اساتفاده بهینه و هدفمند منابع وكاهش آالینده هاي محیطی،
محیط سبز و پاک را براي جامعه فراهم نمایند (عبا سی و همکاران .)3 :1395 ،در سازمان هاي سبز یکی از مهم ترین نقشها جهت ایجاد
تفکر سبز در بین كاركنان سازمان ،نقش مدیران و كارشناسان منابع انسانی است كه می بایست كاركنان را به كاركنانی متعهد به مسا ل
زی ست محیطی تبدیل كند .براي ك سب اهداف زی ست محیطی باید م سا ل زی ست محیطی در سیا ستهاي مختلف مدیریت منابع ان سانی از
جمله جذب و اسااتخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش باید تعریف و اجرایی شااود(نورتن و همکاران .)106 :2015 ،برخی از اقدامات
مدیریت منابع انسانی سبز در حوزه هاي مختلف در جدول  1بیان شده است.
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جدول  -1برخی از اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در حوزه های مختلف

اقدامات مدیریت منابع انسان سز،

ینلان
وعایتت
جذب و

 -اضافه كردن معیارهاي زیست محیطی در آگهی و شرایط استخدام(اوپتا و آرجا .)108 :2014 ،

استخدام

 اضافه نمودن شایستگیهاي سبز به عنوان یک مؤلفه خاص در خصوصیات شیلی (اوپتا و آرجا ،.)108 :2014
 براي پر كردن فرصتهاي شیلی ،انتخاب متقاضیانی كه به اندازه كافی از موضوعات سبز آگاهی دارند(رنویک و همکاران.)5 :2013 ،20
 گنجاندن مباحث سبز در شرح شیل ها (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، برندسازي كاركنان سبز (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، جذب كاركنانی كه "آگاهی سبز" داشته باشند (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، -استفاده از آموزش هاي سبز در فرآیند اجتماعی سازي (رنویک و همکاران .)5 :2013 ،

آموزش و
توسعه

 انجام تجزیه وتحلیل نیازهای آموزشی برای شناسایی نیازهای آموزشی سبز کارکنان(اوپتا و آرجا .)108 :2014 ، آموزش پرسنل در زمینه مدیریت محیط به منظور ارتقای آگاهی ،مهارت و تخصص افراد (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، آموزش برای مشاغل سبز و آموزش یکپارچه به منظور ایجاد درگیری عاطفی کارکنان در مدیریت محیط (رنویک و همکاران ،.)5 :2013
 ترویج مدیریت دانش سبز (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، بکارگیری دانش ضمنی کارکنان در مدیریت محیط (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، -برگزاری کارگاههای آموزشی برای مدیران (رنویک و همکاران .)5 :2013 ،

ارزیابی

 -ارزیابی عملکرد شغلی کارمند با توجه به معیارهای مرتبط با مسائل سبز (اوپتا و آرجا .)108 :2014 ،

عملکرد

 اضافه کردن یک جزء جداگانه در مصاحبه بازخور عملکرد برای پیشرفت سبز آنها (اوپتا و آرجا .)108 :2014 ، مدیران /کارکنان اهداف ،برنامه ها و مسئولیت های سبز را برای خود تنظیم کنند (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، مدیران اهداف بلندمدت را بر مبنای پیامدهای سبز گنجانده شده در ارزیابی ها تعیین نمایند (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، کنترل دائم و رفع نواقص سیستم مدیریت عملکرد در راستای تطابق و برآوردن اهداف مدیریت محیط (رنویک و همکاران : 2013 ،.)5

سیستم پاداش

 به پیشنهادها و طرح های مفید کارکنان در رابطه با مدیریت محیط پاداش اعطا شود (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، طرح های اعطای پاداش مربوط به کسب مهارت های مدیریت محیطی برای کارکنان از طریق پرداخت مبتنی بر مهارت (رنویک وهمکاران .)5 :2013 ،
 برقرای مشوق های مالی /مالیاتی(وام دوچرخه ،استفاده از ماشین های با آالیندگی کمتر( (رنویک و همکاران.)5 :2013 ، گنجاندن اهداف سبز به عنوان بخشی از سیستم جبران و پاداش برای کارکنان (رنویک و همکاران .)5 :2013 ، دادن مشوقهای مالی به کارمندان برای عملکرد سبز خوب آنها (اوپتا و آرجا .)108 :2014 ، -دادن پاداشهای غیرمالی همانند تشویق و تمجید در میان کارمندان برای کارکرد سبز آنها (اوپتا و آرجا .)108 :2014 ،

سیستم
انضباطی

تدوین و انتشار قوانین مربوط به سبز(اوپتا و آرجا .)108 :2014 ، -توسعه یک سیستم مترقی انضباطی برای مجازات کارکنانی که قوانین سبز را نقض میکنند (اوپتا و آرجا .)108 :2014 ،

مشروعیت اجتماعی 21
هیچ سااازمانی درخألء فعالیت نمیكند ،همه سااازمان ها همانند یک ساایسااتم پویا و ارگانیک در داخل محیطی قرار دارند كه با دیگر اجزاء
محیط در ت عامل مت قابل هساااتند ،بر ه مدیگر تأثیر گذاشااا ته و از ه مدیگر تأثیر می پذیرند .ساااازمان ها مواد اول یه ،نیروي انساااانی،
سرمایه ،دانش ،تسهیالت و تجهیزات را از محیط می گیرند ،محصول یا خدمت تولید كرده و مجدداً به محیط عرضه میكنند ،كه همه این
داد و سااتد ها در قالب قوانین و مقرراتی صااورت می گیرد كه محیط بر اساااس آن به حیات خود ادامه میدهد (كیبلر و همکاران :2015 ،
 .)27براي حفظ این چرخه ،سااازمانها بایسااتی به این مقررات پایبند بوده و به آنها احترام بگذارد ،در غیر این صااورت بر اساااس اصاال
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تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی :مسئولیت اجتماعی
انتخاب اصاالح ،محیط فقط سااازمانها یا ساایسااتم هایی را حفظ خواهند كرد كه بتوانند خود را با شاارایط محیطی وفق دهند و در واقع
مشروعیت خود را از محیط كسب نمایند (دولینگ و پفر.)105 :2014 ،22
مشااروعیت 23در لیت به معناي «قانونی بودن» و «مطابق با قانون» آمده اساات (قربان نژاد و همکاران .)55 :1390 ،مشااروعیت فرایندي
ا ست كه به موجب آن یک سازمان به یک سی ستم همتا یا تابع تبدیل می شود كه مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد (خدامی و همکاران،
 .)55 ،1391مشروعیت یعنی ،ایجاد تناسب بین فعالیتهاي سازمانی و ارزش هاي اجتماعی (مسی .)155 :2015 ،24مشروعیت یک درک
یا ت صور تعمیم یافته ا ست كه اعمال یک سازمان با هنجارها ،ارزش ها و قوانین جامعه تا چه انازه مطابقت دارد (كارملو و همکاران،25
.)2871 :2016
در میان دیدگاه هاي متفاوت درباره مشااروعیت ،تعریف ساااچمن ( )1995از مشااروعیت اجتماعی سااازمان كه بهصااراحت نقش مخاطب
اجتماعی را به رساامیت می شااناسااد ،عبارت اساات از :درک یا فرضاای در مورد اینکه اقدامات یک نهاد مطلوب ،مناسااب و یا متناسااب با
ساایسااتمهاي اجتماعی هنجارها ،ارزشها ،باورها و تعاریف باشااد .بنابراین با پاسااخگویی به خواسااتههاي مخاطبان ،آنها سااازمان را
مشااروع شااناخته و حمایت خود را از فعالیتهاي سااازمان به عمل میآورند (گوهررسااتمی و همکاران  .)3 :1392 ،همچنین مشااروعیت
عبارت ا ست از “ سطحی از پذیرش اجتماعی تو سط مجموعهاي از فعالیتها (م سی  .)157 :2015 ،سازمان در صورتی م شروعیت كسب
می كند كه كاركردهاي اصلی آن براي جامعه ارزشمند و اهداف و ارزش هاي آن با اهداف و ارزش هاي جامعه سازگار باشند.
مطابق نظریه نهادي ،ساازمان ها براي كساب مشاروعیت اجت ماعی باید به نهاد تبدیل شاوند .ساازمان ها براي نهاد شادن باید رفتارهاي
خاصاای در درون اعضاااي خود درونی كنند .مهمترین جنبه نهادي شاادن سااازمان ،عجین با ارزش هاي سااازمان و كسااب مشااروعیت
اجتماعی تو سط سازمان می با شد .سلزنیک سازمان هاي تطبیق پذیر كه بتوانند خود را با ارزش هاي جامعه یا تقا ضاهاي اجتماعی و
فرهنگی هماهنگ كنند را نهاد نامیده ا ست .نهاد شدن موجب موجب ایجاد پر ستیژ اجتماعی و ك سب م شروعیت براي سازمان در جامعه
می شود (كیبلر و همکاران .)27 :2015 ،

مسئولیت

اجتماعی 26

اهمیت درک و توجه به برنامه هاي محیطی ،اجتماعی و مدیریتی در سالهاي اخیر ر شد فزاینده اي دا شته ا ست و مدیران دریافته اند كه
چنین برنامه هایی می توانند بحرانهاي سازمانی را فروكش نموده و موجب خو شنامی و ك سب اعتبار براي سازمان شوند .سازمان ها
به طور روزافزون و به صورت داوطلبانه دست به اقداماتی می زنند كه به نظر می رسد ،تبعات اجتماعی مفیدي همانند حفظ محیط زیست
و توزیع عادالنه كار كه همگی تحت عنوان م سئولیت اجتماعی سازمان خوانده می شوند ،را در پی دا شته دا شته با شد (وي و همکاران ،
 .)109 :2015مسئولیت اجتماعی عبارت است از :اداره یک كسب و كار به طوري كه آن كسب و كار بتواند انتظارات اخالقی ،قانونی ،مالی
و عمومی جامعه را برآورده سازد .هدف اصلی سازمان بقاء به وسیله به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار اقتصادي است و با توجه
به اینکه متمایز سازي فعالیت هاي اقتصادي و فعالیت هاي اجتماعی شركت می تواند دشوار باشد ،مکانیزم هاي مسئولیت اجتماعی قادر
خواهند بود بقاء و كارایی شركت را تضمین كرده و پایدار نگه دارند (كیم و همکاران.)51 :2016 ،27
سه ا صل ا سا سی براي م سئولیت اجتماعی شركت وجود دارد كه تمامی فعالیت هاي مرتبط با م سئولیت اجتماعی می توانند بر آن ها
استوار گردند .این سه اصل عبارتنداز :پای داري ،پاسخگویی و شفافیت .پایداري عبارت است از :اثري كه یک اقدام در زمان كنونی بر روي
گزینه هایی كه در آینده ممکن ا ست در د سترس با شند یا نبا شند ،می گذارد .پایداري به این معنا ست كه سازمان تنها به زمان خود فکر
نکند و ن سل هاي آینده را نیز در نظر بگیرد .یک سازما ن پا سخگو سازمانی ا ست كه از اثرات اقدامات خود بر روي محیط خارجی آگاه
است و بنابراین براي پاسخگو بودن در رابطه با اثرات اقدامات خود آماده است .این مفهوم بیانگر این است كه باید اثرات اقدامات سازمان
هم براي داخل سااازمان و هم براي خارج سااازمان مشااخص و تعریف گردد .شاافافیت یعنی اینکه سااازمان در مورد فعالیت هاي اثرگذار
خود بر روي جامعه به گونه اي اطالع ر سانی نماید كه براي همه قابل فهم با شد و نکته با اهمیت این ا ست كه در این اطالع ر سانی نباید
چیزي پنهان كند (مارگرت و همکاران.)206 :2016 ،28
در م اورد عوام ال تش اکیل دهن اده مس ائولیت اجتم ااعی سازمانها ،مدل هاي بسیاري مطرح شده و نظرات بس ایاري وج ا اوددارد ،مدل
ك اارول 29كه ب ار مسئولیت هاي اقتصادي ،قانونی ،اخالقی و داوطلبانه به عنوان یکی از مهمترین مدل هاي مسئولیت اجتماعی مطرح می
باشد .مسئولیت اقتصااادي :نااوعی از مساائولیت پااذیري بااا ماهیت اقتصادي است كه شامل ایجاد بازده سرمایهگااذاري و سودآوري
براي مالکان و سهامداران ،پرداخت منصفانه به كاركنان ،ایجاد منابع جدید ،ترویج تکنولااااوژي ،نااااوآوري و ایجاد خدمات و محصوالت
جدید است .مسئولیت ق اانونی :ش اامل رعای ات قوانین و مقررات منطبق با قوانین محلی ،كش اوري ،و ب این المللی است .مسئولیت اخالقی:
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جه ات ب ارآورده كردن سایر انتظارات اجتماعی ب اه عن اوان ق اوانینی نانوش اته همچون اجتناب از آسیبهاي اجتماعی ،احترام ب اه حق اوق
افراد و غیره میباشد .مسئولیت داوطلباناااه :ایااان مسااائولیت باااا گرایش سازمان ها به شركت در امور اجتماعی كه از نظر اقتصادي،
ق اانونی و ال ازام آور نم ایباش اند ،ص اورت میپذیرد .در س اایه ای ان مس ائولیت ،ش اركته اا م ایتوانن اد تصویري شفاف از عملکردهاي
بشردوستانه خود در جامعه را در دید عموم افراد به نم اایش گذاش اته و تص اویر ذهن ای مثبتی را نیز ارا ه كنند ( راه چمنی و همکاران ،
.)70 :1394

مدیریت منابع انسانی سبز و مشروعیت اجتماعی
در نظریۀ نهادي بیان می شااود كه ،سااازمان تحت تأثیر فشااارهاي نهادي مجبور اساات تا یکی از این دو راه را برگزیند :یا با آن فشااار
هم سازي كند تا بتواند به بقاي خود در بلندمدت ادامه دهد یا با آن مخالفت كند و از محیط حذف شود (دامین و همکاران .)1552 :2013 ،
مطابق با نظریه نهادي ،نهادها به سااه صااورت به سااازمانهاي مرتبط با خود فشااار وارد میسااازند تا سااازمان ها را به متابعت از
انتظارات شان و هم شکلی با شیوۀ مورد انتظار شان مجبور كنند .هم شکلی اجباري :نا شی از ف شار اجباري از طرف نهادهاي ر سمی و
دولتی .هم شااکلی تقلیدي :به ویژه در زمانهاي بحرانی پیش میآید و سااازمانها خود را با سااازمانهاي موفق در حوزۀ سااازمانی خود
همشکل میكنند .هم شکلی هنجاري :در این نوع همشکلی ،سازمانها تالش میكنند خود را به رعایت هنجارها و ارزش هاي خواسته شده
ملزم نمایند .سازمان ها در قبال همشکلی با انتظارات نهادي مشروعیت كسب میكنند (مسی .)155 :2045 ،
بر ا ساس دیدگاه نهادي سازمان ها براي اینکه بتوانند م شروعیت اجتماعی با پذیرش اجتماعی ك سب كنند باید بتوانند خود را با خوا سته
هاي جامعه وفق دهند .یکی از خوا سته و ف شارها بر سازمان ها از سوي جامعه رعایت م سا ل محیط زی ستی می با شد(وي و همکاران ،
 .)111 :2015با توجه به اهمیت م سا ل زی ست محیطی در جامعه و تاثیر آن بر تمام اق شار جامعه سازمان ها باید تالش كنند تا كمتر به
مواردي مانند آلودگی هوا ،تولید زباله ،اسااراف و اتالف انرژي ،از بین بردن طببعت و مسااا ل دیگر زیساات محیطی اقدام نمایند و از این
طریق با ایجاد ت صویر ذهنی مثبت ،م شروعیت بی شتري ك سب نمایند (نورتون و همکاران  .)108 :2015 ،در سازمان هایی كه گرایش به
مدیریت منابع انسانی سبز دارند ،میزان توجه به مسا ل زیست محیطی در بین كاركنان و مدیرانشان بیشتر می باشد ،این سازمان ها با
انجام اقدامات مناساب در جهت حفظ محیط زیسات در بین جامعه پذیرش و مقبولیت و در نهایت مشاروعیت بیشاتري دارند (ماركوس و
فرمت .)19 :2015 ،به نظر می رسااد اقدامات مدیریت منابع انسااانی ساابز می تواند در جهت افزایش توجه به مسااا ل زیساات محیطی در
سازمان موثر با شد و از این طریق سازمان م شروعیت ك سب نماید (معینی و همکاران  .)200 :2014 ،بنابراین فر ضیه اول پژوهش بدین
صورت در نظر گرفته شده كه ،مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی تاثیر دارد.

مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی
زمانی تصااور بر این بود كه سااازمان ها و تولید كنندگان صاارفاً در مقابل سااهامداران و كاركنان مساائولند و یا اینکه میبایساات بهترین
محصاول مصارفی را با قیمت پایینتر و كیفیت باالتر به دسات مشاتري برساانند .رقابت شادید ،افزایش جمعیت و كمیابی منابع ،آلودگی
محیط باعث به وجود آمدن رویکرد هاي نوین به سازمان و مدیریت شد كه تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحوالت بود .در واقع
شاید بتوان گفت كه مطرح شدن این مسئولیت پاسخی بود به نیازها و چالشهاي محیطی (كارملو و همکاران.)2880 :2016 ،
مسائولیت اجتماعی ،به طور همه جانبه به مشاتري نگریساته و حتی مشاکالت زیسات محیطی یا رفاه بلند مدت او را نیز در نظر میگیرد.
م سئولیت اجتماعی شیوهاي از مدیریت كه طبق آن سازمانها فعالیتهایی را انجام میدهند كه اثر مثبتی بر جامعه دا شته با شد .در واقع
مسئولیت اجتماعی به دنبال حذف آثار منفی سازمان بر جامعه است .توجه به مدیریت منابع انسانی سبز و سبز نمودن فعالیتهاي منابع
انسانی گامی در جهت افزایش انجام مسئولیت اجتماعی سازمان ها می باشد (اوپتا و آرجا.)109 :2014 ،
یکی از م سئولیت هاي اجتماعی تعریف شده براي سازمان ها توجه به م سا ل زی ست محیطی می با شد .یک سازمان در برابر جامعه و
اجتماع ،سازمانی اقت صادي و رقابتی م سئول ا ست و سعی بر انجام وظایفی دارد كه ت ضمین كننده بقاء و دوام سازمان ه ستند .این امر
م ستلزم این ا ست كه سازمان شرایط خا صی را فراهم ساخته و اقداماتی در این زمینه انجام دهد .برخی از این شرایط و اقدامات در
دورن سازمان از طریق فعالیت هاي مدیریت منابع ان سانی سبز در جهت آگاه سازي و توانمند سازي كاركنان در مورد م سا ل زی ست
محیطی انجام می شود (نورتون و همکاران .)120 :2015 ،فعالیت هاي مدیریت منابع ان سانی سبز منجر به افزایش انجام م سئولیت هاي
اجتماعی سازمان خواهدشد (داشوال .)179 :2015 ،بنابراین فرضیه دوم پژوهش بدین صورت مطرح می شود كه ،مدیریت منابع انسانی
سبز بر مسئولیت اجتماعی تاثیر دارد.

126

تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی :مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی و مشروعیت اجتماعی
به طور كلی ،مسااائولیت اجتماعی ،تعهد تصااامیم گیران براي اقداماتی اسااات كه عالوه بر تأمین منافع خود ،موجب افزایش و بهبود رفاه
جامعه می شود .مسئولیت اجتماعی ،یک تعهد است كه سازمان ها باید در قبال آن پاسخگو باشند (مارگت و همکاران .)210 :2016 ،عالوه
بر این سازمان ها مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست ،اعمال تبعیض در امور استخدامی ،بی توجهی به تأمین نیازهاي خود و تولید
كردن محصااوالت زیان آور كه به سااالمت جامعه لطمه می زنند ،بپرهیزند و با هدفگذاري مناسااب در جهت بهبود كیفیت زندگی و رفاه
اجتماعی بکوشااند .در نهایت رعایت مساائولیت هاي اجتماعی موجب افزایش پذیرش و مشااروعیت سااازمان در جامعه خواهدشااد (كیم و
همکاران.)55 :2016 ،
مسئولیت سازمانها این نیست كه صرفاً اثربخش باشند ،بلکه مسئولیت آنها اینست كه به جامعهاي كه در آن فعالیت دارند ،خدمت كنند.
نمونههاي مزایاي مستقیم ناشی از م سئولیت اجتماعی براي یک شركت شامل موارد زیر هستند :افزایش ارزش تجاري و نشان تجاري،
دساترسای بیشاتر به منابع مالی ،نیروي كار ساالمتر و ایمنتر ،كاركنان مشاتاق ،وفاداري مشاتري ،ارتقاي اعتماد و اطمینان طرفهاي
ذينفع و تقویت وجهه عمومی در راستاي كسب مشروعیت اجتماعی .مسئولیت پذیري اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودي
سازمان ها شناخته شده ا ست ،به نحوي كه اهمیت دادن به رعایت آن تو سط سازمان ها ،ر ضایت ذینفعان خارج از سازمان را براي
م شروعیت بخ شیدن به سازمان تقویت می كند (كیبلر و همکاران.)27 :2015 ،اقداماتی كه سازمان ها به ویژه سازمان هاي تولیدي انجام
می دهند اثرات اجتناب ناپذیر م شهود و نام شهودي بر روي محیط اطراف دارند .حفظ محیط زی ست اطراف سازمان و تعامل سازنده با
آن از وظایف مهم یک سازمان مسئول در برابر جامعه است .سازمان به عنوان بخشی از جامعه و سیستم اجتماعی باید از اثرات اقدامات
و فعالیت هاي خود بر روي محیط زی ست در همه حال آگاه با شند و آن ها را به دقت پایش نمایند .انجام این اقدامات تو سط سازمان ها
منجر به كسب مشروعیت اجتماعی توسط سازمان ها خواهدشد (اسرار و همکاران .)2356 :2017 ،بنابر این فرضیه سوم پژوهش بدین
صورت در نظر گرفته می شود كه ،مسئولیت اجتماعی سازمان بر مشروعیت اجتماعی تاثیر دارد.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی
مدیریت منابع ان سانی سبز در برگیرنده اقداماتی ا ست كه منجر به سبز شدن فعالیت هاي كاركنان سازمان در جهت حفظ محیط زی ست
خواهد شد .منابع ان سانی سبز ،ا ستفاده از اقدامات مدیریت منابع ان سانی براي ا ستفاده بهینه و منا سب از منابع سازگار با محیط زیست
در سازمان و ارتقاي اقدامات زی ست محیطی ا ست و هدف آن تو سعه فرهنگ زی ست محیطی سازمان ا ست .مدیریت منابع ان سانی با
تمركز بر سرمایه ان سانی و برنامه هاي مدیریت محیط زی ست و ادغام آنها در فعالیتهاي خود مدیریت منابع ان سانی سبز را معرفی و
امکانات و شرایط را براي تمامی فعالیت هاي محیط زیستی سازمان ها فراهم می كند (لوید و همکاران.)230 :2016 ،
در سازمان هاي سبز ،مدیریت منابع انسانی سبز مسئول ایجاد آگاهی ،اطالع رسانی و تعامل میان كاركنان سازمان در خصوص محیط
و عوامل محیطی ا ست و با سیا ستگذاري و خط م شی هاي سبز موجب ایجاد م سئولیت اجتماعی در بین آنها شده و به گونه اي آنها را
هدایت می نماید كه آنها به وظایف و تعهداتشاااان در قبال محیط عمل نمایند .این فعالیتها عالوه بر اینکه منجر به كارایی و اثربخشااای،
كاهش هزینه ها ،ایجاد همکاري در بین كاركنان و پایداري می شااود موجب ایجاد تصااویر ذهنی مثبت از سااازمان در بین آحاد جامعه و
كساب پذیرش و مشاورعیت اجتماعی می شاود (اساتفانو و فیورنتینو .)85 :2014 ،اقدامات مدیریت منابع انساانی سابز در سابز ساازي
سازمان می تواند زمینه ساز ایجاد م شروعیت اجتماعی براي سازمان شود ،در این زمینه آنچه سازمان ها را براي انجام اقدامات سبز
ت شویق می كند م سئولیت هاي اجتماعی ا ست كه باعث می شود در روند ارتقاء نگرش هاي زی ست محیطی ،سازمان ها بخ شی از سود
خود را به ساابب هزینه بر بودن اعمال ایمنی محیط و در راسااتاي ایفاي مسااؤولیت اجتماعی از دساات بدهند .برخی از این اقدامات در
را ستاي ایفاي م سئولیت اجتماعی سازمان می با شد اما د ستاورد مهمتر آن ایجاد ت صویر منا سبی از م سؤولیت اجتماعی و ك سب و كار
ا ست كه ممکن ا ست حمایت ذینفعان موجود در محیط را به طرق مختلف جلب و افزایش دهد و م شروعیت سازمان در محیط را ت ضمن
نماید (داگالس و رنویک .)10 :2013 ،بنابراین فرضاایه چهارم پژوهش بدین صااورت مطرح می شااود كه ،مساائولیت اجتماعی در تاثیر
مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی نقش میانجی دارد.
بر این اساس مدل مفهومی پژوهش كه فرضیات بر اساس آن شکل گرفته است به صورت زیر می باشد.
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ش ل  -1مدل مفهلم پژع ش

از آنجا كه هدف تحقیق تعیین روابط علی میان متییرهاي مدیریت منابع انسانی سبز ،مسئولیت اجتماعی و مشروعیت اجتماعی است ،این
تحقیق از نظر هدف ،كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطالعات ،توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر روش شناسی الگویابی
معادالت ساختاري ا ست .جامعه آماري این پژوهش ،شامل  270نفر از كاركنان بخش ستادي شركت فوالد مباركه ا صفهان بودند كه با
تعیین حجم نمونه آماري به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 159 ،نفر تعیین شد .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه
محقق سااخته مدیریت منابع انساانی سابز با  20ساوال و دو پرساشانامه اساتاندارد مسائولیت اجتماعی گالبریت ( )2010با 16ساوال و
پر س شنامه م شروعیت دامین و همکاران( )2013با  12سوال ا ستفاده گردید .براي سنجش روایی پر س شنامه از روش روایی محتوایی با
اساتفاده از نظرات اسااتید و كارشاناساان اساتفاده گردید .براي تعیین پایایی پرساشانامه از آلفاي كرونباخ اساتفاده گردید براین اسااس
آلفاي كرونباخ مدیریت منابع انسانی سبز ،0/81مسئولیت اجتماعی  0/79و مشروعیت اجتماعی  0/84به دست آمد ،ضرایب پایایی متییرها
در جدول  2آمده است.
جدول  -2ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش

متییرهاي

مولفه ها

تعداد سواالت

ضریب پایایی آلفاي كرونباخ

پژوهش

یاوت

مدیریت منابع

جذب و استخدام سبز

5

0/80

انسانی سبز

آموزش سبز

5

0/84

ارزیابی عملکرد سبز

5

0/88

پاداش سبز

5

0/78

مسئولیت

مسئولیت اقتصادي

4

0/77

اجتماعی

مسئولیت قانونی

4

0/73

مسئولیت اخالقی

4

0/76

مسئولیت داوطلبانه

4

0/75

مشروعیت

مشروعیت قانونی

4

0/77

اجتماعی

مشروعیت هنجاري

4

0/77

مشروعیت شناختی

4

0/74

ای پژع ش

بر ا ساس اطالعات جمع آوري شده از نظر جن سیت 0/26پا سخ دهندگان زن و  0/74آنها مرد بودند .بی شتر پا سخ دهندگان داراي مدرک
تحصااایلی لیساااانس با درصاااد فراوانی  0/61و دارندگان مدرک فوق دیپلم و پایین تر با  0/20كمترین مقدار فراوانی را در نمونه آماري
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داشتند .از لحاظ سابقه كاري بیشتر پاسخ دهندگان با  0/36داراي سابقه بین  15-10سال بودند و كاركنان داراي سابقه خدمت باالي25
سال با  0/12كمترین مقدار فراوانی را داشتند .از نظر سن بیشتر پاسخ دهندگان بین  40-30سال با درصد فراوانی  0/45بودند .همچنین
بیشتر پاسخ دهندگان با حدود  0/40فراوانی از نظر پست سازمانی كارشناس بودند.
مقادیر میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون بین متییر هاي پژوهش در جدول  3نشان داده شده است .در بین متییرهاي
پژوهش ،مدیریت منابع انساانی سابز داراي بیشاترین مقدار میانگین( )4/122و مشاروعیت اجتماعی داراي كمترین مقدار میانگین()3/368
می باشد .نتایج تحلیل همبستگی پیرسون با توجه به جدول  3نشان داد كه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی با ضریب
( ،)./544بین مشروعیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی با ضریب( )0/514و بین مدیریت منابع انسانی سبز و مشروعیت اجتماعی()0/412
رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد.
جدول  -3ضرایب همبستگی  ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متییر هاي

مدیریت منابع

مسئولیت

مشروعیت

پژوهش

انسانی سبز

اجتماعی

اجتماعی

مدیریت منابع

1

میانگین
4/122

انحراف

سطح

معیار

معناداري

0/786

. /001

انسانی سبز
مسئولیت

**

0/544

3/747

1

0/001

0/563

اجتماعی
مشروعیت

**0/412

1

0/514

3/368

./867

0 /001

اجتماعی
** در سطح  ./01معنادار است.

جهت اطمینان حا صلكردن از نرمالبودن دادهها ،آزمون كولموگروف ااا ا ا سمیرنوف موردا ستفاده قرار گرفت كه نتایج آن در جدول 4
نشان داده شده است.
جدول  -4آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

متییرهاي پژوهش

مقدار آزمون كولموگروف ا اسمیرنوف

سطح معناداري

مدیریت منابع انسانی سبز

1/52

0/055

مشروعیت اجتماعی

2/35

0/450

مسئولیت اجتماعی

0/125

0/410

با توجه به نتایج جدول ( ،)4سطح معناداري متییرهاي پژوهش بزرگتر از ( )0/05میبا شد؛ لذا ،میتوان گفت كه توزیع م شاهدات نرمال
است .براي تجزیهوتحلیل فرضیهها از روش دومرحلهاي مدل سازي معادالت ساختاري پیشنهاد شده توسط آندرسون و جربینگ ()1988
ا ستفاده شده ا ست .در مرحله اول ،مدلهاي اندازه گیري برازش می شوند ودر صورت تایید مد هاي اندازه گیري میتوان وارد مرحله
دوم شد .در مرحله دوم ار تحلیل م سیر ا ستفاده شده ا ست كه در این مرحله فر ضیهها تجزیهوتحلیل می شود .براي آزمون فر ضیهها از
نرم افزار  Amos20استفاده شده است .مدل معادالت ساختاري پژوهش در شکل  2نشان داده شده است.
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e11

e10

e9

e8

مسولیتت پ یری اع لزان

مسولیتت پ یری اخ ق

مسولیتت پ یری
قانلن

مسولیتت پ یری
اقتصا ی

0/60

0/59

e1

مشرعیتت نجاکی

e2

مشرعیتت قانلن

e3

مشرعیتت شناخت

ج

مسولیتت
اجتمای

e12
0/55

0/74

0/51

0/66

0/78

0/69
0/79

مشرعیتت
اجتمای

0/61

ع ا س ت د ام س ز ،

e4

0/49

مدیریت منابع
ا ن سا ن س ز،

0/62

آملزش سز،

اکزیاب یمل ر سز،

e5

e6

0/53

0/71

پ ا اش س ز ،

e13

e7

شکل  -2مدل معادالت ساختاری پژوهش

معیارهاي برازش یک مدل یکی از مهمترین مراحل در تحلیل مدل سازي معادالت ساختاري هستند .این معیارها براي پاسخ به
این سوال است كه آیا مدل بازنمایی شده توسط داده ها ،مدل اندازه گیري پژوهش را تایید میكند یا خیر .براي پاسخگویی به این پرسش
معیارهاي زیادي در روش شناسی مدل سازي معادالت ساختاري معرفی شده است كه مهمترین آنها در جدول  5آمده است.
جدول  -5شاخصهاي برازش مدل كلی پژوهش
نوع شاخص

شاخصها

مبنای تصمیمگیری

مقدار شاخص در الگوی مورد نظر

شاخصهای برازش مطلق

)(CMIN

-------

152/199

Value -P

بیشتر از 0/05

0/076

CFI

≤0/9

0/922

TLI

≤0/9

0/932

PNFI

بزرگتر از 0/5

0/609

PCFI

بزرگتر از 0/5

0/585

RMSEA

≥0/08

0/075

CMIN/DF

کمتر از 5

3/452

شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش مقتصد

با توجه به مقادیر به د ست آمده می توان بیان نمود كه مدل از برازش خوبی برخوردار میبا شد .براي آزمون معناداري فر ضیات از دو
شاخص جز ی مقدار بحرانی CRو  Pاستفاده شده است .مقدار بحرانی مقداري است كه از حاصل تقسیم "تخمین وزن رگرسیونی" بر
"خطاي ا ستاندارد" به د ست میآید .بر ا ساس سطح معناداري  ،0/05مقدار بحرانی باید بی شتر از  1/96با شد .كمتر از این مقدار ،پارامتر
مربو در الگو ،مهم شمرده نمی شود و همچنین مقادیر كوچکتر از  0/05براي مقدار  Pحاكی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده براي
وزن هاي رگر سیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان  0/95دارد .در مورد فر ضیات اول تا سوم نتایج حا صل از آزمون فر ضیهها با
توجه به جدول شماره  4ن شان داد كه مقدار بحرانی و  Pبراي آنها در حد قابل قبول می با شد و مورد تایید قرار گرفتند .در مورد فر ضیه
چهارم می توان بیان نمود ،اثر غیرم ستقیم مدیریت منابع ان سانی سبز بر م شروعیت اجتماعی از طریق م سئولیتاجتماعی برابر ا ست با
حا صل ضرب اثرم ستقیم مدیریت منابع ان سانی سبز بر م سئولیتاجتماعی( )0/69در اثرم ستقیم م سئولیتاجتماعی بر م شروعیت اجتماعی
( )0/78كه برابر است با  .0/69×0/78=0/53بنابراین چون اثرغیرمستقیم مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی( ،)0/53از اثر
مستقیم آن( )0/49بیشترشدهاست ،میتوان نتیجه گرفت كه مسئولیت اجتماعی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی
نقش میانجی دارد .همچنین براي تایید بی شتر نقش میانجی م سئولیت اجتماعی از آزمون سوبل نیز ا ستفاده شد .براي آزمون سوبل از
فرمول زیر استفاده می شود .مقدار  Zمحاسبه شده اگر بیشتر از  1/96باشد فرضیه میانجی تایید می شود.
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𝒃×𝒂

=𝒁

) 𝒃𝟐𝒔 × 𝒂𝟐𝒔( √(𝒂𝟐 × 𝒔𝟐𝒃 ) + (𝒃𝟐 × 𝒔𝟐𝒂 ) +
 = aمقدار ضریب م سیر بین متییر م ستقل و میانجی = b ،مقدار ضریب م سیر بین متییر واب سته و میانجی =Sa ،خطاي ا ستاندارد مربو
به م سیر میان متییر م ستقل و میانجی و  = Sbخطاي ا ستاندارد مربو به م سیر میان متییر واب سته و میانجی .با جایگذاري این اعداد در
فرمول آزمون سوبل مقدار  Zسوبل  3/23به د ست آمده ا ست كه این مو ضوع ن شان می دهد م سئولیت اجتماعی در تاثیر مدیریت منابع
انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی نقش میانجی دارد. .جدول  ،6نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش را نشان می دهد.
جدول  -6نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش

ردیف

مسیر مستقیم

ضریب

مقدار

مسیر

بحرانی

P-value

نتیجه

1

مدیریت منابع انسانی سبز >---مشروعیت اجتماعی

0/49

2/618

0/003

تایید فرضیه

2

مدیریت منابع انسانی سبز >---مسئولیت اجتماعی

0/69

3/337

0/001

تایید فرضیه

3

مشروعیت اجتماعی >---مسئولیت اجتماعی

0/78

2/205

0/002

تایید فرضیه

از طریق

مسیر غیرمستقیم

ضریب مسیرغیرمستقیم

نتیجه

متغیر
4

مدیریت منابع انسانی سبز >---مشروعیت اجتماعی

مسئولیت
اجتماعی

0/69*0/78=0/53

بزرگتر از مسیر
مستقیم= تایید
فرضیه

نتیجه گیری
یکی از مهمترین اهداف ساازمان ها و مدیران و كاركنان برآورده كردن انتظارات و توقعات اقتصاادي ،قانونی ،اخالقی و اجتماعی اسات.
تیییرات محیطی امروز بی شتر از گذ شته بر سازمان ها اثرگذا شته ا ست و در این میان م سا ل زی ست محیطی به علت اهمیت خاص آن
تاثیر زیادي بر سازمان ها گذا شته ا ست .توجه به م سا ل زی ست محیطی به جز الینفک م سئولیتهاي اجتماعی سازمان ها تبدیل شده
اساات .از طرفی سااازمان ها براي بقاء نیاز به پذیرش از سااوي محیط دارند و در این زمینه تالش می كنند تا مشااروعیت اجتماعی كساب
نمایند .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بود.
نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد كه مدیریت منابع انسانی سبز با ضریب مسیر 0/49بر مشروعیت اجتماعی تاثیر دارد .بر
اساااس نتایج این فرضاایه می توان بیان نمود كه سااازمان ها در جهت حفظ و بقاي خود در محیط بساایار رقابتی و متییر باید بتوانند
نیازهاي جامعه را پا سخ دهند ،در غیر این صورت از بین خواهند رفت چرا كه سازمان هایی كه نتوانند نیازهاي محیطی را برطرف كنند،
كاربردي براي جامعه نخواهند دا شت .یکی نیازهاي محیط و انتظارات جامعه از سازمان ها رعایت م سا ل محیط زی ست می با شد .نقش
مدیریت منابع انسانی سبز در ر استاي برآورده كردن این نیاز جامعه مهم می باشد .مدیریت منابع انسانی سبز با برنامه ریزي و اقدامات
سازنده براي كاركنان می تواند ،آنها را به عنوان مهمترین عنا صر یک سازمان در جهت رعایت م سا ل زی ست محیطی پرورش و تو سعه
دهد .اگر كاركنان یک سازمان طرز تفکر سبز پیدا كنند ،سازمان به سمت سبز شدن و رعایت مسا ل زیست محیطی حركت می كند و با
رعایت مساا ل زیسات محیطی می تواند به انتظارات جامعه پاساخ دهد و از این طریق مشاروعیت كساب نماید .معینی و همکاران(،)2014
نورتنل و همکاران( )2015و ماركوس و همکاران ( )2014در پژوهش هاي خود به ا ین موضاوع اشااره می كنند كه مدیریت منابع انساانی
سبز با تمركز بر روش هایی مانند جامعه پذیري سبز ،آموزش و توسعه سبز و هم چنین ارزیابی عملکرد سبز می تواند تفکرات كاركنان
را در جهت رعایت مسا ل زیست محیطی سوق دهد و با تبدیل شدن كاركنان معمولی سازمان به كاركنان سبز می تواند مشروعیت كسب
نماید .بنابراین نتایج این فرضااایه با پژوهش هاي معینی و همکاران( ،)2014نورتنل و همکاران( )2015و ماركوس و همکاران ()2014
مطابقت دارد.
نتایج فر ضیه دوم ن شان داد كه مدیریت منابع ان سانی سبز بر م سئولیت اجتماعی تاثیر دارد .بر ا ساس نتایج این فر ضیه می تئوان بیان
نمود ،اقدامات مدیریت منابع ان سانی سبز در را ستاي انتظارات جامعه از سازمان ها در رعایت م سا ل زی ست محیطی می با شد .رعایت
مساا ل زیسات محیطی از مهمترین انتظارات جامعه از یک ساازمان اسات كه در راساتاي انجام مسائولیت اجتماعی ساازمان می باشاد.
مدیریت منا بع انساانی با تمركز بر سارمایه انساانی و برنامه هاي مدیریت محیط زیسات و ادغام آنها در فعالیت هاي خود مدیریت منابع
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ان سانی سبز را در را ستاي ر سیدن به اهداف زی ست محیطی به كار می گیرد .كلیه اقدامات مدیریت منابع ان سانی سبز در را ستاي اهداف
بلند مدت سازمان و در جهت ب هبود اقدامات مربو به م سئولیت اجتماعی سازمان انجام می شود .همان طور كه در پژوهش خود بیان
می كند ،امروزه مسا ل زیست محیطی از حوزه هاي اجتماعی و كسب و كار جدایی ناپذیر است .مسئولیت اجتماعی به عنوان تعهدسازمان
درپایبندي به ارز شها درتامین م سئولیت هاي اقت صادي و قانونی در فعالیت هاي اجتماعی به طریقی كه هم به سود خودش وهم به نفع
عموم جامعه با شد تعریف می شود ،كه یکی از این حوزه ها م سا ل زی ست محیطی می با شد .یکی از راه هاي پا سخگویی به این تعهدات،
تبدیل شدن به سازمان سبز می با شد .در سازمان سبز نیز یکی از مهمترین بخش ها مدیریت منابع ان سانی سبز می با شد كه با برنامه
ریزي هاي خود می تواندگام مهمی در انجام مساائولیت هاي اجتماعی سااازمان بردارد .بنابذاین نتایج این فرضاایه با مطالعات داشااوال و
همکاران( ،)2015نورتنل و همکاران( )2015و اوپتا و همکاران ( )2014مطابقت دارد.
نتایج فرضایه ساوم پژوهش نشاان داد كه مسائولیت اجتماعی ساازمان بر مشاروعیت اجتماعی تاثیر دارد .بر اسااس نتایج این فرضایه
م شخص گردید كه میزان تاثیر م سئولیت اجتماعی بر م شروعیت سازمانی می با شد .نتایج این فر ضیه ن شان داد كه اگر سازمان ها می
خواهند در جامعه مورد مورد پذیرش قرار گیر ند باید به ذي نفعان بیرونی خود توجه كنند .ذي نفعان بیرونی ساااازمان از آن انتظاراتی
دارند كه برآورده كردن هر كدام از آن انتظارات می تواند گامی در جهت كساااب مشاااروعیت اجتماعی باشاااد .همچنان كه اسااارار و
همکاران( ،)2017كیم و همکاران( )2016و كیبلر و همکاران( )2015در پژو هش هاي خود بیان می كنند ،اگر ساااازمان اهداف خود را در
را ستاي م سئولیت هاي اجتماعی قرار دهند و برنامه ریزي الزم در این زمینه را انجاد دهند ،یکی از نتایج آن ك سب م شروعیت از سوي
جامعه می باشااد .بنابراین نتایج این فرضاایه با نتایج پژوهش اساارار و همکاران( ،)2017كیم و همکاران( )2016و كیبلر و همکاران()2015
مطابقت دارد.
نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد كه مسئولیت اجتماعی نقش میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی را
ایفا می كند .بر اساس نتایج این فرضیه می توان بیان نمود ،مدیریت منابع انسانی سبز در برگیرنده ،كلیه فعالیت هاي توسعه اي ،اجرایی
و نگهداري یک سیستم با هدف سبزسازي كاركنان می باشد .این وظیفه مدیریت منابع انسانی سازمان است تا كاركنان را به سوي سبز
شدن سوق دهد تا اهداف سازمان تحقق یابند و در نهایت كمک شایانی به حفظ محیط زیست بشود .یکی از نتایج حفظ محیط زیست براي
ساازمان كساب مقبولیت اجتماعی ساازمان یا مشاروعیت اجتماعی می باشاد .آنچه در این بین به ساازمان ها كمک می كند تا به وسایله
اقدامات مدیریت منابع انسااانی ساابز در جهت كمک به محیط زیساات تالش كنند موضااوع مساائولیت اجتماعی سااازمان اساات .مساائولیت
اجتماعی ساازمان ها ر ا ملزم می كند براي اینکه در جامعه بتوانند مورد توجه قرار گیرند ،برخی انتظارات جامعه از جمله مساا ل زیسات
محیطی را رعایت كنند تا از این طریق بتوانند ،در جامعه مشااروعیت كسااب نمایند .بنابراین نتایج این فرضاایه با نتایج پژوهش اساارار و
همکاران( ،)2017استفانو و همکاران( )2014و داگالس و همکاران( )2013مطابقت دارد.
به طور كلی بر اساس نتایج فرضیات می توان بیان نمود كه مدیریت منابع انسانی سبز می تواند زمینه ساز مشروعیت سازمانی از طریق
انجام مساائولیت هاي اجتماعی در راسااتاي فعالیت هاي زیساات محیطی باشااد .مدیران شااركت فوالد مباركه با تمركز بر اقدامات مدیریت
منابع انسانی سبز با هدف ایفاي نقش مسئولیت اجتماعی می توانند به كسب مشروعیت اجتماعی امیدوار باشند .بر این اساس پیشنهادات
زیر به مدیران شركت فوالد مباركه ارا ه می گردد:
 تدوین استراتژي در حوزه منابع انسانی سبز در راستاي اهداف محیط زیستی بلندمدت توین اهداف سبز كوتاه مدت در حوزه فعالیت هاي مختلف مدیریت منابع انسانی بازنگري در شرح شیل كاركنان در جهت حفظ مسا ل زیست محیطی استفاده از معیارهاي سبز در جذب و استخدام افراد جدید بازنگري در معیارهاي ارزیابی عملکرد جهت توجه به مسا ل زیست محیطی راه اندازي سیستم جامع مدیریت دانش سبز در شركت برگزاري دوره هاي آموزشی سبز براي كاركنان تمركز بر برنامه هاي توانمندسازي كاركنان با رویکرد ایجاد تفکر سبز در كاركنان تدوین معیارهاي سبز براي اعطاي پاداش به كاركنان تمركز بر فرهنگ صرفه جویی و كاهش استفاده از منابع طبیعی مانند كاهش استفاده از كاغذ ،انرژي و.... -گنجاندن آموزش هاي سبز در دوره جامعه پذیري براي كاركنان جدید
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. تشویق نمودن كاركنانی كه پیشنهادات عملی در جهت توجه به محیط زیست ارا ه می دهند-

منابع
،  ف صلنامه اخالق در علوم و فناوري،» «نقش م شروعیت اجتماعی در ایجاد كارآیی سازمان.)1391( . حمید، مرادي، بهاره، ا صالنلو، سهیال، خدامی.62-53 صص،4  شماره،سال هفتم
 راهبردهاي،» «تاثیر ابعاد مساائولیت اجتماعی سااازمان و اعتماد مصاارف كننده برروي شااهرت سااازمان.)1394( . كامیار، كاوساای، احمد، راه چمنی.82-69  صص،5  شماره،2 دوره،)بازرگانی(دانشور رفتار سابق
،» «نقش آفرینی سازمان هاي دولتی در بهره وري سبز؛ از نگاه مدیریت منابع ان سانی سبز.)1395( . ح سین، آذري، قا سمعلی، جمالی، طیبه، عبا سی. بابلسر،سومین كنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
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