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 19/10/1397: پذیرش                07/09/1397  :دریافت

  

 چکیده
و توسعه  محیطی زیستمسائل  بر پیش از  بیش توسعه  حال درو  یافته توسعهامروزه توجه کشورهاي 

استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم  الگويارائه  حاضر، هدف پژوهش. است شده متمرکز
به  که آنجا ازو  گیرد میقرار اي  توسعهدر حوزه تحقیقات  هدف نظر ازاین پژوهش . استکارآفرینی 

پردازد،  استقرار می ارائه الگوي نهایت درتوصیف متغیرها و روابط بین آنها، شناخت وضعیت موجود و 
خبرگان مرتبط با موضوع جامعه آماري این پژوهش شامل . پیمایشی است -روش توصیفی لحاظ از
قرار گرفتند و  همطالع موردنفر با روش مصاحبه  27رسیدن به اجماع نظري تعداد  منظور  بهکه  باشد می

هاي کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر  داده تحلیل و   تجزیهبراي . دش آوري جمع نیاز مورداطالعات 
استفاده ) تم تحلیل(مضمون  تحلیل و  تجزیهمدیریت منابع انسانی و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش 

از سانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی، براي شناسایی روابط بین متغیرها و استقرار منابع ان .شد
مدیریت منابع الگويپژوهش شامل تشریح  هاي یافته. است شده استفادهتفسیري  - سازي ساختاري لمد
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براي  الگوییمدل موجود،  .همبستگی است - انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی و تحلیل نتایج نفوذ 
. استاستقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی  هدف بامختلف وکارهاي  کسب
نتایج  .استاستقرار مدیریت منابع انسانی سبز  الگويبعد براي  18 دهنده نشانپژوهش  هاي یافته

 توسعه ،تفکر سبز ،پژوهش حاکی از تأثیرگذاري مدیریت منابع انسانی سبز بر اکوسیستم کارآفرینی
  .دارد شدن انیجه نهایت درپایدار و 

  
 مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت منابع انسانی، اکوسیستم کارآفرینی، ،کارآفرینی :کلیدي هاي هواژ
 .تفسیري - سازي ساختاري مدل

  

  مقدمه - 1
 ازجملهمتعددي  هاي عرصهو پیچیده است که  بعدي چندیندهاي ااز فر اي مجموعه شدن جهانی

 اساساً شدن جهانیمنطق . گیرد می بررا در  زیست محیطاقتصاد، ایدئولوژي، سیاست، فرهنگ و 
اقتصاد  رو  این ازیعنی حفظ و بسط فرایند تکاثر سرمایه ریشه دارد و ، داري سرمایهدر منطق 

یک جریان مستمر از مسیر  شدن جهانی ].1[ گیرد قرار می شدن جهانیدر جبهه مقدم فرایند 
 از ابعادالمللی شدن است که موجب افزایش وابستگی کشورهاي جهان به یکدیگر  تاریخی بین

 توان می نگاهی دیگر از]. 2[ شده است محیطی زیست ویژه  بهاقتصادي، سیاسی، فرهنگی و 
 منظور  به آنهادر نقاط مختلف جهان و استفاده از  ها فرصترا راهبرد کشف  شدن جهانی
ویژگی بارز اقتصاد معاصر، تغییرات سریع . ]3[ سسه قلمداد کردؤهاي یک م سازي فعالیت بهینه
و از  )اقتصاد سبز(پایدار محیطی و توسعه  این تغییرات شامل توجه به مسائل زیست. است

نین توانند در چ کشورهایی می. ستا) کارآفرینی( ها ها و خلق نوآوري طرفی توجه به تغییر ایده
و  19در اواخر قرن . اقتصادي موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند

اورانههاي بدیع  پیشرفت موازات  بهمیالدي  20اوایل قرن  و افزایش نیروي کار ماهر براي  فنّ
 آنشد تا  تر می بیش روز روزبهدر آمریکا، اهمیت سرمایه انسانی  اندازي صنایع نوظهور راه

منابع انسانی . ذکر کردقرن بیستم را قرن سرمایه انسانی » 1لکودیو گولدین«جایی که 

                                                      
1. Lecido guldin 
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در الگوهاي اقتصاد جهانی انتظار . محور دارند جایگاه را در مدل توسعه دانایی ترین اساسی
و  شده  تبدیلترین منبع براي کارآفرینی  رود با افزایش سطح تحصیالت، افراد خود به مهم می

 دریافته و  نگرانی حال حاضر کشورهاي توسعه. زایی باشند ولد در چرخه اشتغالل میک عام
ترین بدیل براي  عقالنی. و توسعه پایدار است محیطی زیستپیرامون مسائل  توسعه  حال

فلسفه وجودي و دلیل . ]4[ و ایدئولوژي نئولیبرال آن، ایده توسعه پایدار است شدن جهانی
: ت توجه به سه موضوع عمده و مرتبط به هم در جهان امروز استعمده این دیدگاه، ضرور

ي اتوسعه پایدار به معن ].5[ توسعه اقتصادي، پیشرفت اجتماعی و ارتباط با محیط طبیعی
این مفهوم توسعه  که توسعه و پیشرفت نسل حاضر با حفظ منابع براي توسعه نسل آینده است

مفهوم توسعه پایدار، . تعریف شد 1987از سوي کمیسیون برانتلند سازمان ملل در سال  پایدار
در این میان مباحث مربوط به . ها با یکدیگر و طبیعت دارد تغییر مهم در فهم رابطه انسان

توسعه پایدار . آن بر توسعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است تأثیرسرمایه انسانی و 
هاي  و سازمان محیطی زیستپایداري  موضوع. استاولیه و اساسی هر نظام اقتصادي از اهداف 
اهمیت هاي مدیریتی  اي در برنامه فزاینده طور بهو تمرکز بر ابعاد اجتماعی پایدار  محیطی زیست

سال اخیر، رویکرد  30که مدیریت استراتژیک منابع انسانی کمابیش در  حالی در .یافته است
اخیر ظهور رویکرد پایدار  شود، در دهه اي مدیریت منابع انسانی محسوب میه غالب سیاست

منابع  .]6[ و پایداري سازمان است به منابع انسانی خواهان پیوند بین مدیریت منابع انسانی
 هاي یتمز از یکی. هستند اي ینهزم هر در شهر و جامعه محرکه موتورانسانی و سرمایه انسانی 

نظران مدیریت منابع انسانی  صاحب .است افراد این داشتن  نگه کارآفرینی فعال هاي اکوسیستم
و پس از رویکرد  اند کرده یادپارادایم جدیدي در مدیریت منابع انسانی  عنوان بهپایدار، از آن 

در این رویکرد، منابع انسانی مرکز پایداري  ].7[ است شده  مطرحاستراتژیک به منابع انسانی 
این الگوي مدیریت منابع انسانی با اهداف سازمان، بهبود عملکرد از . روند ر میسازمانی به شما

شده  الگوي یاد واقع در. شود همسو می زیست محیططریق نوآوري، مدیریت تغییر و مدیریت 
شود و به نتایج پایدار و تعادل موفقیت  می راستا همگیري استراتژیک سازمانی  با جهت

جهان شاهد تجربه ]. 8[ شود منتهی می محیطی زیستو انسجام اقتصادي، عدالت اجتماعی 
 يمحور اساسی در رشد اقتصاد عنوان  بهاقتصاد سبز است، اقتصادي که در آن سرمایه انسانی 

از زمانی که اولین  بیست سالبیش از . آن توجه به اکوسیستم خواهد بود يبقا شرط و است
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اي در  فزاینده طور بهدر این مدت این مفهوم . ]9[ گذرد ، میاست شده ابداعبار واژه اکوسیستم 
هاي کارآفرینانه با سرعت باال تبدیل  اکوسیستم. است شده  استفادهادبیات راهبردي و کارآفرینی 

اي از  ها مجموعه اکوسیستم. به ابزار عمومی در مطالعه جغرافیاي کارآفرینی شده است
هاي  ها و سیاست ماعی، حمایت مالی، دانشگاههاي اجت دورنماهاي فرهنگی متمرکز، شبکه

مبتنی بر نوآوري را  آمیز مخاطرهوکار  حمایتی از کسب هاي محیطاقتصادي فعالی هستند که 
 هاي شکاف برداشتن میان از براي بالقوه صورت  به کارآفرینی اکوسیستم ].10[ کند خلق می

  .است شده ایجاد جهان کشورهاي در رفاه معیارهاي سایر و ثبات اقتصادي، رشد
 هاي شرکت ایجاد براي  فرصت خلق يسو به نیاز، بر مبتنی کارآفرینی از حرکت حال  این با
 به کارآفرینی اکوسیستم واقع در. باشد دشوار امري تواند می نوظهور اقتصادهاي در یژهو به نوپا،
  .کرد خواهد کمک امر این بهبود

آن بر توسعه  تأثیراتبا توجه به نقش مهم سرمایه انسانی در اکوسیستم کارآفرینی و 
هاي منابع  ها و قابلیت تالش براي شناسایی و توسعه ویژگی ،محیطی زیستاقتصادي و مسائل 
، منابع انسانی سبز مدیریتی سبز که منجر به ایجاد سازمانی سبز، اي گونه بهها  انسانی در سازمان

. است، امري ضروري محیطی زیستاکوسیستم کارآفرینی سبز و تحقق اهداف  هایتن درو 
اولویت تحقیق در  عنوان  بهبنابراین استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی 

الگوي استقرار مدیریت منابع است که  سؤالپاسخ به این  به دنبال و این تحقیق شده  گرفتهنظر 
 چگونه باید باشد؟ در اکوسیستم کارآفرینیانسانی سبز 

 

  پژوهشپیشینه  مرور - 2
  مدیریت منابع انسانی سبز 2-1

و  مدیریت است که یکپارچگی هزمین درمدیریت منابع انسانی سبز یک مفهوم در حال ظهور 
به بلندمدتدستیابی  منظور بهبا بخش منابع انسانی سازمان  زیست محیط با سازگار هاي شیوه



  ان و همکار نورمحمد یعقوبی_________________________ ...استقرار مدیریت منابع انسانی سبز 

135 

یک  عنوان  بهمطالعات در مورد مدیریت منابع انسانی سبز  ].11[ دهد رشد پایدار را توضیح می
و توسعه  محیطی زیستاز فلسفه مدیریت سبز است که نقش رفتار انسان در مدیریت   شاخه

ي انجام امعنمدیریت منابع انسانی سبز به  ].12[ دهد قرار می بررسی موردپایدار را 
است هاي تجاري پایدار  فعالیتو پیگیري  هایی براي آگاهی از اعمال سبز جهت ارتقا استراتژي

مدیریت منابع  ].13[ رساند هدایت یک محیط صمیمانه کمک می  زمینه درها  به سازمان که
توسعه، اجرا و حفاظت مستمر یک   زمینه درشود که  هایی اطالق می انسانی سبز به تمام فعالیت
 1زوگا زعم به ].14[ رود به کار می سازي کند،دان یک سازمان را سبزسیستم که سعی دارد کارمن

ها و اعمال مدیریت منابع  ها، فلسفه استفاده از سیاست، مدیریت منابع انسانی سبز به )2011(
ارتقاي استفاده پایدار از منابع و جلوگیري از  منظور بهوکار سازمان  انسانی در حیطه کسب

ی سبز مفهوم مدیریت منابع انسان، )2012( 2رنویک. ]15[ محیطی اشاره دارد هاي زیست آسیب
هاي مدیریت منابع انسانی که به کاهش  ها و تئوري فعالیت: تعریف کرده است اینگونهرا 

 ترین اساسی واقع، در سبز انسانی منابع مدیریت .]16[ کند محیطی کمک می هاي زیست خسارت
 سبز مدیریت مختلف وجوه افزایی هم و همگرایی موجب که است پایداري سازمانی مؤلفه
 سبز، صنعت تا سازد می فراهم و تسهیل یرا پذیر امکان جنبه سبز، اتخاذ رویکرد براي و شود می

، )2014(همکاران بونداروك و . ]17[ کند فراهم خود سهم به سبز را جامعه و سبز اقتصاد
منابع  .]18[ امروز هستند يوکارها کسب، چالشی جدید براي معتقدند که منابع انسانی سبز

در اکوسیستم کارآفرینی باید بتوانند  ...)و نوآورانکارآفرینان، نیروي کار، مخترعان، ( یانسان
 و از آن بهره ببرند دهندیز تشخیص در اکوسیستم بلکه در خارج از آن ن تنها نهها را  فرصت

]19[.  
ابع هاي مدیریت من که شیوهنشان دادند  خود هاي پژوهشدر  )2018(همکاران و  3زید

سبز این  تأمینهاي مدیریت زنجیره  مستقیمی بر عملکرد پایدار دارند و شیوه تأثیرانسانی سبز 
مثبتی بین  طور بهسبز داخلی  تأمینخاص، مدیریت زنجیره  طور به. کنند می گري میانجیاثر را 
هاي  شیوه که  حالی درکند،  می گري میانجیهاي مدیریت منابع انسانی و عملکرد پایدار  شیوه

هاي  مربوط به اثربخشی این نوع از روش تولیدکنندگانسبز تنها بین  تأمینمدیریت زنجیره 
                                                      
1. Zoogah 
2. Renwick 
3. Zaid 
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کنند  براي بهبود ابعاد اقتصادي و اجتماعی عملکرد پایدار عمل میمدیریت زنجیره تأمین سبز 
ن همکاراو  1کیممطالعات  ].20[ هاي آموزشی سبز هستند و خواستار توجه بیشتر از برنامه

 دوستدارکه مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی کارکنان، رفتار  نشان داد )2019(
  ].21[ دهد محیطی را افزایش می زیست و عملکرد زیست محیط
  

  اکوسیستم کارآفرینی 2-2
 .استفاده شد) 1935( 2واژه اکوسیستم از اکولوژي منشأ گرفته است و اولین بار توسط تنزلی

و محل سکونت در معناي وسیع  زیست محیطتوانند از  کسی که بیان کرد موجودات زنده نمی
 زیست محیطمنشأ اکو در . است» سیستم« و» اکو« اي مرکب از اکوسیستم واژه. کلمه جدا باشند

ي ابه معن »اکوسیستم« واژه ].22[ دارد آنها محیط است و اشاره به روابط موجودات زنده با
هاي زنده و محیط آن و تأثیر  محیط است و در مورد روابط پیچیده میان ارگانیزم نزدیکی با
با  قرار دادن دو واژه اکوسیستم و کارآفرینی. ]23[ است هاي انسان بر این روابط فعالیت

اعم از  -عنصري عنوان  بهکند که  یکدیگر، یک واژه جدید به نام اکوسیستم کارآفرینی خلق می
 طور بههاي کارآفرینانه  ویکرد اکوسیستمر]. 24[ شود تعریف می ا یا نهادهاه افراد، سازمان

اي به نام  در مقاله1988در سال 3بار توسط والدز  روشن و صریح با این نام براي اولین
والدز در مقاله خود اکوسیستم را ترکیبی از . ده استشبیان  »کارآفرینانههاي  اکوسیستم«

این . دکرتعریف ، باشند عنوان یک واحد مجزا می که به خود محیطبا آنها موجودات و تعامل 
 چنین اینوالدز  .گیرد قرار می خود ترکیب همانند انسان و دیگر موجودات تحت تأثیر محیط

با  براساسو نظري  استرفتار انسانی حاصل از تعامل فرد با محیط اطرافش  که کند بیان می
زایی که در این چارچوب براي بررسی شکل اج. دهد اکوسیستم ارائه می هاي مدل
یعنی ، شود حاوي دو بعد پویا ها در نظر گرفته می آپ جدید یا استارت يوکارها کسب

معتقد است، اکوسیستم  )1993( 4ون دي ون ].25[ استکارآفرین و محیط پیرامونش 
 وکار کسبهاي وابسته به هم که براي تولید و خلق  اي از شاخص کارآفرینانه از طریق مجموعه

                                                      
1. Kim 
2. Desenzali 
3. Valdez 
4. Van de Ven 
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اکوسیستم . گیرند  در طول زمان شکل می تدریج به، تعامل دارند هم باجدید  آمیز مخاطره
و  دهی سازمانتنی بر حمایت از نوآوري بوده و مجموعه متنوعی از بازیگران را مبکارآفرینی 
هاي کارآفرینی،  عتقدند که در اکوسیستمم )2017(همکاران و  1روندي. ]26[ کند هماهنگ می

 تأکیدها  آشکار بر پویایی سطح اکوسیستم یا منابع واریانس در میان اکوسیستم طور بهتحقیقات 
که آن  هاي کارآفرینی در یک کلید، ویژگی سطح سیستم ناهمگن هستند اکوسیستم. نکرده است

اکوسیستم، واحدهاي تحلیل در گیري مفهوم  با توجه به شکل ].27[ است آوري تاب مفهوم
، 3، آتیو و اسزرب2اکس نظر از ].28[ باشدتواند سطوح سازمان، بازار و اکوسیستم  مطالعات می

مجمع  ،]31[) 2011( 5آیزنبرگ ،]30[ )2005( 4و فلدمن، فرانسیس و برکویتز ]29) [2014(
به نقل از ) 2012( 8هاروویت هوانگ و و] 32[ )2014( 7منو فلد) 2013( 6جهانی اقتصاد

ابزاري حیاتی براي ایجاد  عنوان  بهوکار، اکوسیستم  در ادبیات رایج کسب ]10[ اسپیگل
بیان  )2018(همکاران و  روندي. کارآفرینانه است نوآورياساس  بر پذیر انعطافاقتصادهاي 

که با  تهاي انطباقی پیچیده اس هاي کارآفرینی یک رویکرد نظام که ظهور اکوسیستم کنند  می
و سه  خورند میگذاري مشترك به هم پیوند  گذاري و سرمایه توجه به پیچیدگی سطح سرمایه

حیث التفاتی بودن کارآفرینان، انسجام : گذارند می تأثیرنیروي مرتبط بر سبز شدن اکوسیستم 
  ].33[ هاي کارآفرینی و تزریق منابع فعالیت
  

  پژوهش  روش - 3
استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم  برايارائه یک مدل  پژوهش حاضر به دنبال

 که آنجا ازقرار دارد و  يا توسعههدف، در حوزه تحقیقات  لحاظ ازپژوهش . استکارآفرینی 
روش  لحاظ ازپردازد،  استقرار مدل می نهایت درو  وصیف متغیرها و روابط بین آنهابه ت

و کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار  هاي داده تحلیل و  تجزیهبراي  .پیمایشی است -توصیفی

                                                      
1. Roundy 
2. Acs 
3. Atiu & Azbur 
4. Feldman, Francis & Barquets 
5. Isenberg 
6. World Economic Forum 
7. Feldman 
8. Hwang & Horowitt 
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استفاده شد و براي شناسایی ) تم تحلیل(مضمون  تحلیل و  تجزیه، از روش عوامل تأثیرپذیر
 زادر این پژوهش . تفسیري به کار رفت -ساختاري سازي مدل، سازي مدلروابط بین متغیرها و 

 استفادهکه در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز و کارآفرینی فعالیت دارند،  خبره 27نظرات 
انجام  اشباع نظري تا رسیدن به ، گلوله برفیانتخاب نمونه تعداد نمونه به روش. است شده 

هاي کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع  داده تحلیل و  تجزیهبراي . گرفت
استفاده شد و براي شناسایی  مضمون تحلیل و  تجزیهذیر از آن، از روش انسانی و عوامل تأثیرپ

 - سازي ساختاري روابط بین متغیرها و استقرار منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی، مدل
ساختاري تفسیري  سازي مدل. به کار رفت )2014(منتفسیري و مدل اکوسیستم کارآفرینی فلد

و روابط بین این، عوامل و راه  پردازد میامل مؤثر و اساسی روشی است که به شناسایی عو
معیارها در چند  تجزیهاین روش با . کند میاین عوامل را ارائه  وسیله بهدستیابی به پیشرفت 

تواند  مدل ساختاري تفسیري می. پردازد ها می به تحلیل ارتباط بین شاخص سطح مختلف
  .تعیین کند، اند تکی یا گروهی به یکدیگر وابسته صورت بهکه را هایی  ارتباط بین شاخص

  

  هاي پژوهش یافته - 4
براي شناسایی عوامل تأثیرگذار مدیریت منابع انسانی سبز بر اکوسیستم کارآفرینی و  نخست

اي باز براي  سپس پرسشنامه .به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شد عوامل تأثیرپذیر از آن
پس از برگزاري . و در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت شناسایی این عوامل طراحی شد

 در مواردي براي تسلط بیشتراین کار دقت مطالعه شدند و  به اول مرحلهدر ها  داده ها مصاحبه
هاي مربوط به سؤال پژوهش، کدهاي اولیه به دست  با مشخص شدن تم. چندین بار تکرار شد

هاي  ، مؤلفه1لجدودر . شدندهاي فرعی تفکیک  هاي اصلی از تم بعد، تم مرحلهدر . آمد
  .است شده  دادهاز مصاحبه نشان  شده  استخراج
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  هاي مستخرج از مصاحبه مؤلفه  1جدول 

 PAO1  تم فرعی  تم اصلی  

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم 
کارآفرینی

  

مدیریت 
  منابع انسانی

سبز، انتخاب و استخدام، مدیریت عملکرد،  انسانیمنابع انداز مدیریت  چشم
سبز، نوآوري، شکایت و نظم، طراحی  منابع انسانیهاي  آموزش فعالیت

هاي پاداش، انگیزه کارکنان،  مشاغل، پرداخت و میزان خدمات، سیستم
  قدرت و اختیار کارکنان، مدیریت استعداد

80/
مدیریت   0

  یستز محیط

، آلودگی، بازیافت، زیست محیطمحیطی کارکنان، مدیریت  رفتار زیست
کاهش کربن، ذخیره برق، استانداردها، توسعه پایدار، استفاده کارا از انرژي، 

  بازیافت و غیررسمی، کاهش ضایعات مواد قابلاستفاده از 

  سیاست
، مجریان، گذاران قانوناراده سیاسی دولت براي اجراي برنامه، منافع پنهانی 

  ، عدم تعهد مجریان به برنامهگذاران قانونناظرین، اشتراك میان مجریان و 

  عوامل فنی
سندهاي استانی،  موقع بهها، تدوین  راهنماي سیاست، قوانین و تکثر سیاست

  ارتباط قوي بین بودجه سالیانه و بودجه برنامه
  غیرانسانی زیست محیطانسانی، قوانین  زیست محیطقوانین   قوانین

ت منابع انسانی 
عوامل تأثیرپذیر از استقرار مدیری

سبز در اکوسیستم کارآفرینی
  حرکت سبز  

هاي مدیریت ساختمان، اشتراك خودرو، بایگانی الکترونیک،  سیستم
دوچرخه رایگان، پرینت سبز، مدیریت سفر، کاهش مصرف کاغذ، ارتباط از 

  از راه دور، خرید سبز، مصاحبه سبز همایشراه دور، 

857
/0

  تفکر سبز  
، مزیت رقابتی، سازمانی  فرهنگمنابع انسانی، مدیریت سبز،  سبز شدن

  مسئولیت اجتماعی سازمان، پشتیبانی مدیریت عالی، سرمایه انسانی

  شدن جهانی
یکپارچگی بازارهاي جهانی، کاهش موانع تجاري، بهبود ارتباطات، 

  مستقیم، امکان جریان آزاد سرمایه گذاري سرمایه
توسعه 
  پایدار

  زیست محیطاقتصادي، اجتماعی، 

 
 2هولستی. اجراي آزمون هولستی ارزیابی شد راهاز  ها مؤلفهاست که پایایی این  ذکر  شایان

، بصیرت و تجربۀ رمزگذاران، هارت باممصاحبه نیز پایایی  هاي دادهدر تحلیل  )1994(
زیرا ماهیت ، و قواعد رمزگذاري و میزان مبهم نبودن اطالعات مرتبط است ها مقولهصراحت 
امکان تکرار به پایایی رمزگذاران، . خارج از کنترل پژوهشگر است لمعموطور  بهاطالعات 

فق تحلیلگران را در که حدود توا تحقق پایایی رمزگذاري. بستگی دارد آنها هردويیا  ها مقوله

                                                      
1. PAO: Percentage of Agreement Observation 
2. Holsty 
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پایایی مقوله بستگی به توانایی . آنهاست، مستلزم آموزش دادن دهد میرمزگذاري نشان 
کافی روشن  اندازه  به آنهابراي  موجوددارد که مدارك تجربی  هایی مقولهتحلیلگر در تنظیم 

 اي مجموعهعلق تعلق یا عدم ت دربارهکافی  اندازه به صالحیت باکه رمزگذاران  اي گونه بهاست، 
  پیشانجام . موردنظر توافق داشته باشند هاي مقولهبه  شوندگان مصاحبه هاي گفتهخاص از 

که قرار است رمزگذاري شود، پژوهشگر را در  هایی یادداشتاز  اي نمونهدر  ها مقوله آزمون
باز و عمیق که با رویکرد کیفی  هاي مصاحبهدر . رساند مییاري  ها مقولهتعیین کاستی صراحت 

، اعتبار و پایایی معناي شود میتفسیري تحلیل  صورت  به آنها هاي یافتهو  شود میانجام 
که وابسته به  ستا  گفتگو راهیک تعامل از م الزاطور  به، زیرا مصاحبۀ کیفی کند میمتفاوتی پیدا 

 وسیله به دقیق طور  به تواند نمیآن شده  ماهیت ارتباط ایجاد کهو موقتی است باشد  میموقعیت 
  ].34[ دیگران دوباره ایجاد شود

=   :استفرمول هولستی به شرح زیر           
 

تعداد کدگذاري نفر  N1توافق شده،  هاي کدگذاريتعداد  Mضریب پایایی،  pکه در آن 
 افزار نرماعداد حاصل از این فرایند با استفاده از . استنفر دوم  کدگذاريتعداد  N2اول و 

که  آمده دست بهپایایی  بهبا توجه . آمد به دست 828/0اکسل محاسبه و شاخص پایایی حاصله 
 مدعی میزان پایایی کدهاي استخراجی توان می، است ها کدگذاريبه  اعتمادقابلیت  دهنده نشان
بودند که نوع روابط علی و معلولی، تأثیرگذاري،  متغیرهاي خروجی این بخش، متغیرهایی .شد

نظر، به نظر خبرگان  بنابراین براي شناسایی و ساخت مدل مد ،مشخص نبود آنهاتقدم و تأخر 
ساختاري  سازي مدلبراي این کار، از . و تکنیکی براي ایجاد و فهم روابط میان عناصر نیاز بود

دو متغیر مدیریت منابع انسانی سبز و اکوسیستم تفسیري براي تفسیر روابط بین این عوامل و 
شده، روش استقرار مطلوبی براي شناسایی و تحلیل روابط  زیرا مدل یاد ،کارآفرینی استفاده شد

ساختاري تفسیري، فرایند متعاملی است که  سازي مدل دیگر  بیان به. هاست شاخصبین ابعاد و 
یکدیگر در مدل سیستماتیک جامعی اي از عناصر مختلف و مرتبط با  در آن مجموعه
این روش به برقراري نظم در روابط پیچیده میان عناصر سیستم، کمک . شوند ساختاربندي می
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بینشی را در  تنها نهساختاري تفسیري،  سازي مدل توان گفت می نتیجه در. کند میزیادي 
بتنی بر بلکه ساختاري م آورد میخصوص روابط میان عناصر مختلف یک سیستم فراهم 

و  کند میایجاد ) شده  تعریفمحتوایی  رابطهبسته به نوع (اهمیت یا تأثیرگذاري عناصر بر هم 
توان  می بنابراین با استفاده از این روش و طی مراحل آن. گذارد تصویري از آن به نمایش می

  .پیدا کرد دستبه مدلی جامع در رابطه با موضوع پژوهش 
  

  ريسازي ساختاري تفسی مدل 4-1
. سازي ساختاري تفسیري، تکنیکی مناسب براي تحلیل تأثیر عنصري بر سایر عناصر است مدل

، دیگر  بیان به. کند این روش ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر سیستم را بررسی می
سازي  مدل 1سیج. توان بر پیچیدگی بین عناصر غلبه کرد ابزاري است که به کمک آن می

در این پژوهش با بررسی ادبیات و  ].35[ ارائه کرد 1977را در سال  ساختاري تفسیري
انتخاب و ابعاد مدیریت ) 2014(مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، مدل اکوسیستم کارآفرینی فلد 

سازي ساختاري تفسیري براي تفسیر روابط بین ابعاد به کار  منابع انسانی شناسایی شد و مدل
ضروري است که در ادامه هریک از آنها تشریح  گام اصلیراي اجراي مدل، هفت ب. رفت
  :شود می

  مسئلهگام اول؛ شناسایی متغیرهاي مربوط به 
به ) تم تحلیل(مضمون  تحلیل و  تجزیهدر بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نخست 

کدهایی براي استقرار  درنهایتهاي صورت گرفته پرداخته شد و  بررسی ادبیات و مصاحبه
 دادهنشان  2ریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی به دست آمد که در جدول مدی

  .است شده 
  

   

                                                      
1. Sage 
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  متغیرهاي پژوهش استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی  2جدول 

  متغیرهاي اساسی
  استقرار منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی

  تأثیرپذیرعوامل   عوامل مؤثر

مدیریت منابع انسانی 
  سبز

  اکوسیستم کارآفرینی

زیست، سیاست، فنی، قوانین،  مدیریت منابع انسانی، مدیریت محیط
دسترس، آموزش و تعلیم، سرمایه انسانی، سیستم حمایتی،  بازارهاي قابل

  هاي اصلی هاي فرهنگی، دانشگاه گذاري و سرمایه، حمایت سرمایه

  حرکت سبز
  تفکر سبز
  توسعه پایدار

  شدن جهانی

  
  گام دوم؛ تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري

 هم بایا زوجی  دو دوبهدر مرحله اول  شده شناسایییا عناصر  در این مرحله، متغیرهاي مسئله
و بعد  پردازد میبه کمک نمادهاي زیر به تعیین روابط متغیرها  دهنده پاسخبررسی شدند و 
، اگر میانگین شود میدر مورد تأثیر هر متغیر بر متغیر دیگر بررسی  آنهامیانگین نظرات 

) 0( این صورتدر غیر . دهیم میرا در ماتریس اولیه قرار ) 1(مقدار ، و باالتر باشد 3 ها جواب
  .دهیم میرا در ماتریس قرار 

  
  گام سوم و چهارم؛ ایجاد ماتریس دسترسی اولیه و نهایی

به  راهاز این . شود عاملی ساختاري به ماتریس دودویی تبدیل میدر این مرحله، ماتریس خودت
تبدیل نمادهاي براي  راهاز . آید میماتریس دسترسی اولیه به دست  Aو  V،X،O صفر و یک؛

شود که  هر متغیر، هر ماتریس خودتعاملی ساختاري به یک ماتریس دودویی تبدیل می
ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد با  آنکه از  پس. ماتریس دسترسی اولیه نام دارد اصطالح به

این ماتریس . گیرد پذیري در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی شکل می کردن انتقال وارد
با هر طولی، متصل  rjبه عنصر  riعنصر  که زمانیآن  rijهاي  مربعی است که هریک از درایه

اساس منطق زیر تکمیل  ماتریس نهایی بر. و در غیر این صورت برابر با صفر است rij=1شود 
هم اثر خواهد گذاشت و باید در  Aبر  Vپس ، اثر بگذارد Aبر  Xو  Xبر  V؛ اگر دشو می

  .داد قرار) 1(را معادل عدد  Aبر  Vتأثیرماتریس رابطه 
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  سطح بندي بخشگام پنجم؛ 
با استفاده از  واقع در. شود می بندي دستهدر این گام، ماتریس دسترسی به سطوح مختلف 

  .آید خروجی و ورودي براي هر متغیر به دست می مجموعماتریس دسترسی نهایی، 
 

 گام ششم؛ ترسیم مدل

به همین منظور . توان آنها را به شکل مدلی ترسیم کرد پس از تعیین روابط و سطح متغیرها، می
و در  شدن جهانیدل، در باالترین سطح م). 1شکل (گرفتند سطح قرار  12متغیرها در  نخست
کنند و مدل از  که همانند زیربناي مدل عمل می اند گرفته قرارترین سطح سرمایه انسانی  پایین

در سطوح بعدي، متغیرهاي دیگر قرار . شود و به سایر متغیرها منجر می شده  شروعاین مورد 
  .آورده شده است 1دارند که در شکل 

  
  

 مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینیمدل استخراجی استقرار   1شکل 
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  )MicMacنمودار (قدرت نفوذ و میزان وابستگی  وتحلیل تجزیهگام هفتم؛ 
توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به  می قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها اساس بر

روه محرك قرار در این پژوهش، گروهی از متغیرها در زیرگ. دکرچهار قسمت مساوي تقسیم 
بعدي متغیرهاي وابسته  دستهدر . گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمی دارند

متغیرهاي دیگر  ساز زمینهتوانند  نتایج فرایند توسعه هستند و کمتر می اي گونه بهقرار دارند که 
  .است  شده داده  نمایش 2تمام نتایج در شکل . شوند
 

  
  نمودار قدرت نفوذ و وابستگی  2شکل 

  

  گیري  نتیجه - 5
نتایج پژوهش شامل تشریح مدل مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی و تحلیل 

شده، بعد سرمایه انسانی مبناي مدل است؛ زیرا بر  همبستگی است؛ در مدل یاد - نتایج نفوذ
. گیرد تأثیر می منابع انسانی سبزگذارد و فقط از خود و بعد مدیریت  ابعاد دیگر تأثیر میتمام 

  .استهمسو ) 2018(همکاران هاي زید و  نتایج این سطح از پژوهش با پژوهش
عالوه بر تأثیر ، زیرا است که تأثیرپذیري زیادي دارد سطح دوم، مدیریت منابع انسانی سبز

ترتیب  به باقیماندهابعاد . گذارد ر بعد مدیریت منابع انسانی سبز نیز تأثیر میابعاد باالتر از خود، ب
 يروندنتایج این سطح از مدل با نتایج پژوهش  .تر از خود قرار دارند تحت نفوذ ابعاد پایین

وذ 
ت نف

در
ق

 

  پیوند  4ناحیه 
 10و  8و  7و  6و  5و  4و  3

  محرك    3ناحیه 
 13و  12و  11و  9و  1

  وابستگی    4ناحیه 
 18و  17و  16و  15و  14و  2

  خودمختار   4ناحیه 
 10و  8و  7و  6و  5و  4و  3

  زیاد
  
  
9  

  
  
 کم

  کم       9      زیاد
 وابستگی
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که نیروي پیشران ) و حرکت سبز شدن جهانی(متغیرهاي سطح باال  .همخوانی دارد) 2017(
ضعیفی در استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی دارند، به متغیرهاي 

متغیرهاي سطح پایین، اکوسیستم کارآفرینی را از بقیه متمایز کرده و  .سطح پایین بستگی دارند
نی تنها در صورتی عملکرد متغیرهاي سطح میا. کنند را ایجاد می زیست محیطمدیریت 

با بهبود متغیرهاي ]. 36[ تر بهبود داده شوند که متغیرهاي سطح پایین پیدا کنندتوانند بهبود  می
و حرکت سبز که هدف اصلی بسیاري از  شدن جهانیسطح باال،  متغیرهايسطح میانی، بهبود 

فلدمن و ) 2015(یگلاسپهاي  نتایج این قسمت از مدل با نتایج پژوهش .هاي سبز است سازمان
 - ماتریس نفوذ نتایجتوان بر  می از دستاوردهاي دیگر پژوهش. است راستا هم) 2014(
و در این ماتریس ابعاد اکوسیستم کارآفرینی با توجه به قدرت نفوذ  مبستگی اشاره کرده

این . بندي شده است سطح تقسیم 12، در بعد دیگر اهر بعد بهمبستگی همچنین میزان 
را ، کمترین نفوذ تفکر سبز، توسعه پایدار و شدن جهانیدهد عوامل افزایش  نشان می بندي سطح
سایر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی دارند و از میان این ابعاد،  بین

عالوه بر ابعادي که بیان شد، . ها کمتر است سازمان به شاخص هاي دستگاهوابستگی بعد 
ابعادي هستند که در  جمله از... گذاري و سرمایه و عوامل سرمایه انسانی، سرمایه ابعادي مانند
پژوهش با نتایج  هاي یافتهنتایج این قسمت از  .قرار گرفتند) بدون وابستگی(دسته نفوذ 

 رو  این از .همخوانی دارد) 2019(همکاران کیم و  ،)2014(همکاران مطالعات بوندارك و 
استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی باید به این  هاي سبز براي سازمان

 راستا هم) 2014(همکاران این مطلب نیز نتایج بوندارك و  .ابعاد توجه بیشتري داشته باشند
  .همخوانی دارد) 2018( يروندهمچنین ابعاد و سطوح مدل با نتایج پژوهش  .است

استقرار مدیریت  برايوکارهاي سبز  ها و کسب نمدل موجود، مدل راهنمایی براي سازما
یندهاي منابع انسانی اف دهنده نظم و ترتیب نشان و منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی

سبز، منابع انسانی  وکارهاي کسبهایی که در حوزه  تواند به سازمان این مدل می. سبز است
ها  به ضعف تاکنند، کمک کند و عملکرد مدیریت منابع انسانی سبز را بسنجد  سبز فعالیت می

با اجراي این پژوهش، . گام بردارندخود بهبود عملکرد  در جهتهاي خود پی ببرند و  و قوت
استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم  ضمن مشخص شدن ابعاد اثرگذار و تأثیرپذیر
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 مایلندبه دیگر محققانی که . مدهاي آن در سطوح مختلف مشخص شدکارآفرینی و همچنین پیا
که متغیرهاي دیگري که بر  شود میپیشنهاد ، انجام دهند هایی پژوهشدر آینده در این زمینه 

، )عوامل تبیین نشده در این پژوهش(دارند  تأثیراستقرار مدیریت منابع انسانی سبز 
مطالعاتی منظم و جامع براي  هاي طرح، اجراي ها مدل این پژوهش در سازمان سنجی امکان

تجربیات موفق سایر کشورها و در ایجاد و توسعه  سازي بومیو  آوري جمعشناسایی، 
سبز با  وکارهاي کسبهاي سبز و  هاي مدیریت منابع انسانی سبز، کارآفرینی سازمان طرح

  .قرار دهند موردپژوهشمدیریت نهادهاي ملی را 
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