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 ی منابع انسان تیر یمدل جامع مد

 تاب آور و سبز( )با استفاده از رویکردهای ناب، اخالقی، چابک، 

 ران ی ا یدر صنعت بانکدار
 

 2یبیمج تورج، 2*یطبر یمجتب،  1امیر عباچی

 فیروزکوه، ایرانمدیریت منابع انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسالمی،  -دانشجوی دکتری مدیریت دولتی  .1
 دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزکوه، ایران  مدیریت، واحد فیروزکوه، وهگر .2

 ( 99/ 25/11، تاریخ پذیرش:23/09/99تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

ییا  از لیدااهای تسابداب  باه ر اا   و بااکی   ماای   توسعه بازارهای
فرایناا و  -کظدر باکیاااری -صنایع خامات ر  ت.    (2و    1)  است  یاقبصات

منابع مشهوت، وابسابه باه مناابع و سارمایه   ازبدش    ،ماهدت لسب ولار
 1ایه اکساک م سر. بر این اساس، ( 3)های کامشهوت برای خیق ارزش است

 با  (4)  ااابه عنوان یک تارای  کامشهوت و منبع مهم ایجات مزیت رقابب
 
 
 

 
ا، برخاورتاری از ویژگ  های  کظدر خیق ارزش،لمداب  و ت اواری تلیدا

. مشاال   (5) تآورسازماک  فاراهم ماا بهبوت قابیدبهاای زمدنه را برای 
صنعت باکیااری تر ظاهر تیراری و  بده به هم به کظر م  رسنا، یدین 

. له با توجه   (6)  ها از مشال  گوکاگوک  تشید   اه اکاواحاهای باکک
 ابن مسابیز  تابه وجوت تفاوت تر  دوه اکجاا  و کباایم ماورت اکبظاار، 

  (.7)تر ابعات فن ، اکساک  و اترال  م  با نا  لارلناک  ماهر
 
 
 

 چکیده

بهااای قابیدباکیاااری، زمدناه را بارای بهباوت رقابب  تر صنعت  کامشهوت و منبع مهم ایجات مزیتبه عنوان یک تارایاکساک   ایهمسرزمینه:  
 سابزو  آورتاب، چابکاخالق ، ، کاب مفاهدم  کظدر ازحدات، پذیری و حفظها برای رقابتسازماناخدر،  هایت. تر سالآورسازماک  فاراهم ما 

اکساک  مایریت منابع ها تر یارگدری آنمسبیز  ب ،سازی روییرتهای فوقپداتهاز آن جای  له  برکا.سوت م ها به ا یال مخبیف  و ترلدب آن
تر  آور و سابزچابک، تاباخالق ، روییرت کاب،  پنمزمان از طور هماست له ببواکا بههاف اصی  این پژوهش، طراح  مای ها است،  سازمان

 ایران اسبفاته کمایا. ریاکساک  صنعت باکیاامایریت منابع
باکی  و اساتدا سدسبم  اکساکمنابع تیریخبرگان حوزه ماآماریجامعهلدف  تر بخش.  آمدخبه بوتهای  پژوهش حاضر تر زمره پژوهشروش:

های پژوهش از طریق مصااحبه . تاته اکا احبمای  هافمنا، برای مطایعه اکبخاب به روش کموکه گدری لدرآکها  کفر از    12تاکشگاه بوتکا له  
لما  از هماان جامعاه و کموکاه تر بخاش. اساتگرفباهقرار تحید مورت تم، روش تحید گرتآوری و با اسبفاته از ساخبار یافبه با خبرگانکدمه
بناای فازی اویویتمراتب تحید  سیسیه آوری و با روشعلدف  جم اه تر بخشها با اسبفاته از پرسشنامه تهدهلدف  اسبفاته  ا و تاتهبخش
  اکا. 

کهاای  تام  45لااهای اویداه،  273گاکاه تارای  5س روییرت بر اسااکساک  مایریت منابعمال کبایم حاص  از تحید  تم کشان تات یافته ها:
اکساک  اخالق ، تاب آور، کاب، چابک و ترتدب مایریت منابعبه  تاتسیسیه مراتب  فازی کشاندن تحید است. همچنکهای  فرع تم  92اصی  و  

 باکیااری ایران تارای اویویت هسبنا.سبز، تر صنعت 
و های مبناسب تاوین اسبراتژی کدازمناایجات کفوذ ترمحدط   ولارلنان  ها و رفبارهایهاایت کگرش  برای  اکساک مایریت منابعنتیجه گیری:

 .استتر لنار سایر روییرتهاراز اهمدب  ویژه برخورتار اخالق  و روییرت  توجه به اصولاست تر این راه  ترلدب روییرتهای مخبیف 
 
   سبز ، روییرت تاب آور روییرت چابک، روییرت ، روییرت اخالق ، روییرت کابمایریت منابع اکساک ، : واژگانلیدک

 tabarimojtaba372@gmail.comکویسناۀ مسئول: کشاک  اییبروکدی :  
 

mailto:tabarimojtaba372@gmail.com
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هاا باه عناوان ییا  از توان بدان کموت منابع اکسااک  باکاکبنابراین م 
طور مسبلدم بر عمییرت صنعت باکیاااری و به  ترین عوام  موفلدت،مهم

به طور لدرمسبلدم بر توسعه بازارهای مای  و تر کبدجه ر اا اقبصااتی 
هااف لیداای ماایریت مناابع . تیاگاه منبع محور، (  8)  م  با نا  موثر

اکساک  را حاالثرسازی ارزش منابع اکساک  تر راسبای اهاااف ساازماک  
طراحا  و باه لاارگدری ماوثر . بار ایان اسااس    (9)  عنوان م  کمایاا

راهبرتهای مایریت منابع اکساک  به عنوان منابع حدات ، پداماهای مثبت 
و موجاب (  10)سازمان به همراه تا به  محسوس و کامحسوس  را برای  

ارتلای سطح لدف  خامات و محصوالت، بهبوت عمییرت و مزیت رقابب  
ساریع و مبناود تر تغددارات  هاای اخدار،  تر سال  .  (11)  گرتتپایاار م 
کدااز باه حراور تر بازارهاای جهااک ، های لسب و لار همچون  محدط

 ت لار، و هماراه  اان باا، تغددر تر کود و ماهد2های کوینظهور فناوری
ها، راهبرتهای مایریت منابع اکساک  را کدز هماکنا تیگر ارلاان پدچداگ 

ثدر ماایریت و ابعات جایای از کلش و تا  مهم سازمان ها مبفاوت ساخبه
 منابع اکساک  بر ارتلای عمییرت سازماک  را مورت بررس  قارار تاته اسات

ک تیااگاه خااد تر باین سان تیگر اتیاای صارف باه یا  .  (12-14)
. معرف  و به لاارگدری   (15)  گو کخواها بوتاکساک  پاسخمایریت منابع  
)  4اخالقا )لاهش ضاایعات و اتاالف مناابع(،    3کاب  چونمفاهدم  هم

باارای افاازایش  5عایاات اخااالق لسااب و لااار و مساائویدت اجبماااع ر
، گوی  سریع به تغددرات تلاضا()تواکای  پاسخ 6چابکمشروعدت سازمان( 

)ارتلا سطح تواکمنای تر ملاب  تهایاات و رویااتهای لدر قاب    7آورتاب
)حفاظ محادط زیسات و جیاوگدری از تخریاب آن( تر   8سابزلنبرل( و  
منظور حفظ حداات، موفلدات و رقابات پاذیری و ترلداب به    هاسازمان

عیدارلم عاا  همگرایا  تر برخا    ،مفاهدم مذلور به ا ایال مخبیاف
از  ( بهره گداری2پاسخ به کدازهای مخبیف،  (  1ف؛  با ها  و  (  16)  جهات
به صاورت هام آن ها  یها  لاسبپو اکان و  ییرتهارو ییایک  یایمزا

تلیدا از سوی رقبا، و مهام تار از  ( لسب مزیت رقابب  لدر قاب 3زمان،  
همه اکبلال آن ها از مایریت زکجدره تامدن و مایریت تویدا و عمیدات به 

یاذا وروت ایان ( 21-17)گواه  بر این ماعاسات  مایریت منابع اکساک ،
مفاهدم به اتبدات مایریت منابع اکساک  از یک ساو و تناود تر ییرارچاه 

ت از سوی تیگار، کدااز باه تغددار تر سازی این مفاهدم تر اتبدات مایری
ها و ساخبارهای پدشدن مایریت مناابع اکسااک  و اکبخااب روییارت مال

هسابه اصای  مزیات رقاابب  پایااار،  نوانبه ع( 22)مناسب برای آن را 
اکاازه مهم ساخبه اسات. اتبداات پاژوهش تر حاوزه ماایریت مناابع ب 

 تیریماافاوق تر پدااته ساازی مفااهدم    اکساک  کشان تاته اسات لاه
، مسابیز  باه لاارگدری ندتام   رهدزکج  تیریو ما  ادتوی  تیریسازمان، ما

  (.25-23) تر مایریت منابع اکساک  است آکها
باه مفهاو  ییرت کاب  تر مایریت منابع اکساک  روییارتی اسات لاه ور

هاا اعام از زماان، ایجات یک جریان ارزش از طریق حاذف لیداه اتالف 
روییرتی لاه از طریاق (. 22) های لدر ضروری استهزینهموجوتی یا  

(. 26)توان با صرف لمبرین منابع، بدشبرین لار را به اکجا  رساکا آن م 
 برخ  محللاان  (.  28و    27)  ش آفرین  کموتان مخبیف ارزو برای ذینفع

طاور همداراکاه بارای  باه  تاکنا له  م   کاب را مجموعه اقاامات   روییرت

 سدسبم موفق و با لدفدب  له منطباق باا تلاضاای مشابری و بااایجات  
، اکجاا  لناا ما  کهای  را تویدا  و خامات  لمبرین ضایعات، محصوالت

 مرتبط باا مسائ  به توجه باون تواکناکم  بکا  های. سدسبم(29) وتم 
 کااب، باه تیاگاه لاری یک(. 30)گدرکا  قرار اکساک ، مورت اسبفاته  منابع
 با توجه باه(.  31)تارت    بسبگ   افرات  مشارلت  و  پذیری  اف اکعط  به   ات

و  (33و 32) اکسان بر تسهد  و موفلدت فرایناا کااب ساازی  تاثدر مبغدر
، افزای  کاب سازی با رویه های منابع اکساک  همتعای  سازماک  کا   از  

پاذیر اسات لاه ماایریت مناابع های کاب، زماک  امیانروشسازیپداته
کشاان برخا  محللاان .  (34) ها اجرا گارتتاساس این روشاکساک  بر  

اقاامات مایریت منابع  کداز سدسبم تویدا و خامات  کاب،اکا له پدشتاته
 .(35) است اکساک  کاب

بار ضارورت تر کظار گارفبن روییرت اخالق  تر مایریت منابع اکسااک   
سااک  تر لسب و لار و به ویژه تر ارتباا  باا کداروی اک  9مسائ  اخالق 
عا  توجه به اخالق تر سازمان و مایریت مناابع اکسااک  تر تالدا تارت.  

لن  و از  10جوامع  ماکنا ایران له از یک سو تارای ارزش های اخالق 
پدشرفبه فاصایه قابا  تاوجه  تارت ما  تواکاا یگر با لشورهای سوی ت

ارایاه گزار اات .  (  36)معرالت بزرگ برای سازمان ها به وجاوت آورت  
ط لارلنان به مایران، تلیب تر معامالت، ر وه، تنظدم اسانات جعیا ، لی

تبیدغات لدرواقع ، تزتی، ترگدری تر محا  لاار و .... همگا  عواقاب 
مایریت منابع اکساک   ( 37)اخالق  تر سازمان است  کا   از کبوت اصول

بایا با ترلدب لرتن اصول اخالق  با قواکدن امروزی ، فرهنا  لاار باا 
اخالق را تر سازمان گسبرش تها تا با ایجات یک ارتبا  ماوثر   محوریت

بدن مایران منابع اکساک  و لارلنان سازمان ، تر حرلت و تویدا خوت باا 

 .(38) ا و به اهااف راهبرتی سازمان تست یابنامشیی  روبرو کشوک

به معنای تواکاای  پاسااخگوی   روییرت چابک تر مایریت منابع اکساک  
( 39)  آمداز باه تغددارات  محدطا  اسات  والانش ساریع و موفلداتو  

 تغددرپاذیر و موقعدت گارا، پویا، تعاریف ارائه  اه از چابی ، سازمان را

سازمان ها به منظور رقابت تر  چرا له ( 40) اتجسم لرته اک محور ر ا
 برتاری از تغددارات و  پاسخ به تغددرات، بهرهی  برابازار پویای جهاک   و  
. ( 41) ات تر چندن محدط ، کدازمنا چاابی  هسابنالسب مزایای تغددر

-با  به مباارزه باا ،آکان وخالقدت  های چابک با تیده بر لارلنانروش
ها یی  از تالی  کاتواک  سازمانبرخ  محللان  .  (  42)پرتازت  م ها  ثبات 

معرفا  تر مواجهه با تغددرات محادط را فلااان چاابی  مناابع اکسااک  
  عام  جیب رضاایت اکساک  درویچابک، ک  یتر سازماکها.  (43)  اکاکموته

. از ایان رو چاابی  ساازمان، (.44)  با نام   ی  وربهره  منبع  مشبریان و
ماایریت مناابع  و لاار  و  لساب  هایبراتژیسا  مدان  مسبیز  همبسبگ 
تواکاایى  ،اساس چابیى کدروى اکسااکى،  محلل . از کظر  اکساک  م  با ا

کداروى  رای تغددر قابیدت و ظرفدت کدروى اکساکى و مبعاقب آن آموزشب
باه اعبلاات  .(45) اکساکى جهت تسیط لام  بر تاکش و مهارت ها اسات

بار چهاار   از طریاق تااثدر    کداروی اکسااک  چاباکبرخ  صااحبنظران  
ساازی  منجر به چاباک ،ایجات تنود ای، لدف ، زماک  و  اسبراتژی هزینه

اکا چابی  سازمان تر محدط کشان تاتهمحللان   .(46)  وت سازمان م 
 .(47)های پویا تابع  از مایریت منابع اکساک  چابک است
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تااب  تارت لاهبر این امر تالدا  روییرت تاب آور تر مایریت منابع اکساک 
ی تاا رواباط لاارلرتها به گوکه ای اسات دسبمو س  افرات  دتظرف  آوری،
کماوته و عمییارت آن را تساهد  حفاظ    ها را با وجاوت آ افبگ  سازمان
ها و سازگاری، تواکای  بازگشات باه حایات اول، تحم   وک  (48)کمایا

-هحفظ عامیدت تر طول زمان و پایااری تر  رایط بحراک  و بلا، از مویف
حاال  از موفلدات تحلدلاات (. 50و  49)آوری هسابنا های مبدن تااب

اکاا ه تائما ظرفدت سازگاری خوت را بهبوت بخشداههای  است ل  سازمان
. ایجات چندن ظرفدب  تر سازمان، مبی  بر وجوت منابع سااخباری، (.  51)

به تاثدر  دوه های منابع محللان (. 52) ناخب ، ارتباط  و عاطف  است 
.  بار ایان (53)اکاعمییرت سازماک  پرتاخبه  کساک  بر تاب آوری و بهبوتا

آوری سازمان مسابیز  مشاارلت فعاال و ساازکاه افارات تر اساس، تاب
ها تر جهات ساازش یاافبگ  و تواکای     آن  (  54)محدط پدرامون خوت  

اکاا بداان کموتهمحللان  .  (55)مجات تر برابر  رایط کامطیوب م  با ا  
ور با ا الز  اسات تر وهیاه کخسات یاک آخواها تابک  له م سازما

آور را پارورش آور لاه لارلنااک  تاابک  تابسدسبم مایریت منابع اکسا
 .(56)تها، تا به با ا

ساازمان  بر این امر تالدا تارت لاه  روییرت سبز تر مایریت منابع اکساک 
 لاه تر راسابای مسائویدت هاای اجبمااع  خاوت  اسات   ساازماک،  سبز
ضامن تاا  ساازت  محلاق ما  یکحو  به  را  شفیاهااف و وظا  بها،یمأمور

 ،محاوت از منابع ناگانیآ یازهادک ها،ز افرات و سازمانتامدن کدازهای امرو
 و مااتی منابع مؤثر لارگدری این امر مسبیز  به(. 57) کشوت مخاوش

زیست )مایریت  محدط حفظ و اجبماع  ملبویدت ایجات اکساک  با هاف 
تر این مدان، رفباار سابز لارلناان، عنصار اساسا  تر  (58) تسا سبز(

ساابز کمااوتن ابعااات  (.59) پایااااری محدطاا  سااازمان تیلاا  ماا   ااوت
عمییرتی مایریت منابع اکساک  کظدر:  رح  اغ ، اسابخاا ، گازینش، 

ها به عنوان مایریت منابع اکساک  سبز آموزش، ارزیاب  عمییرت و پاتاش
ریت منابع اکساک  سبز مسائول ایجاات ماییگر  محلل  تاست. از تیاگاه  

آگاه  و تعام  مدان لارلنان سازمان تر خصود عوام  محدط  باوته 
 یبه طور. (60) ها م   وتو موجب ایجات مسئویدت اجبماع  تر بدن آن

 تیاو تر کها  ابناایساازمان تسات     طادها ببواکنا به اهااف محله آن
ایان . ( 61)تا ابه با انا   طادتر تااوا  مح   ببواکنا سهم قاب  توجه 

فعایدت ها، مزایای  را تر سطوح فرتی، سازماک  و محدط  به تکبال تارت 
(62 .) 

هاف اصی  این پژوهش طراح  ماای  اسات لاه ببواکاا بر این اساس  
چاباک، اخالقا ،  روییرت مطرح  اه یعن ؛ کاب،    پنمزمان از  طور همبه
ایران اسبفاته  11صنعت باکیااری آور و سبز، تر مایریت منابع اکساک بتا

کمایا. ضرورت طرح مسئیه پژوهش، مببن  بر تو عام  بناا کهااته  ااه 
( طراح  و تاوین مای  لاربرتی تر مایریت منابع اکساک  صنعت 1است؛

( 2سداس ، اجبماع  و اقبصاتی ایران و باکیااری بر اساس  رایط فعی  
بع تر حوزه ماایریت مناا گسبرش اتبدات پژوهش  ئه کوآوری تر جهتارا

های اخدر تر معار  اکساک . از یک سو صنعت باکیااری لشور تر سال
(، 63، فراای رقاابب  )(  63)های کا   از تحریم هاا  تهایاات و آسدب

و ارتلاای ساطح (  64)هاای کوظهاور  روز باوتن و بیاارگدری فناوریبه
یزو  توجاه قرار تارت، له این چایش ها    (  65)پذیری اجبماع   مسئویدت

گاوی  باه ذینفعاان و و عمیدات  به منظور پاسخ  یب به روییرتهای مایر
هاا، بادش از پادش، مهام و های مبرتب را بارای باکاکریسک  مایریت

 به است. ضروری ساخ

 

 روش 
و  تدااسااس ماه بار، یو لاربرت یاپژوهش براساس هاف، توسعه  نیا

و لم ( لدف   آمدخبه ) ها،اساس کود تاته برو    شیمادپ   فدروش، توص 
خبرگاان  جامعه آماری این پاژوهشجامعه آماری  تر بخش لدف   است.  
قیمارو  تر   سدسبم باکی  و اسااتدا تاکشاگاه اکساک منابع  تیریحوزه ما
. بوتکااهای ایراک   و قیمرو میاک  ، باکک1398و1397های  ، سالزماک   

وکاه گداری لدار کفار از  آکهاا باه روش کم 12 از مدان جامعه مورت کظر 
ویژگا  اکبخااب   ااکا به عنوان کموکاه ا، برای مطایعه احبمای  هافمن

با توجه به اهمدت ا باد کظری تر  .ه استارایه  ا 1های آکها تر جاول 
مطایعات لدف  و تاثدر آن بر تعاات مصاحبه  وکاگان، از آن جای  له تر 

مفااهدم ی یازتهم، مفهاو  جایاای باه پژوهش حاضر، پس از مصاحبه
 مناابع  تیریخبرگان حوزه مااکفر از    12کشا، یذا با ناسای   اه اضافه  

. ابازار شگاه )اساتدا( مصاحبه  اا.  سدسبم باکی  و همچندن تاکاکساک
. برای بررس  روای  و باه منظاور بوتساخبار یافبه  کدمه  مصاحبه  پژوهش

 روش  اطمدنان پژوهشگران از تحید  و طبله بنای صحدح از تاته ها، از
هاا، کظار اعرا اسبفاته  ا. تر این روش، پاس از اسابخرات تام  بررس 

 تسات  کباایم باه  ملبویدت و تایدامشارلت لنناگان تر خصود مدزان  
بازآزماای   از روش کدز برای بررس  پایای اخذ گرتیا.  ،آماه از تحید  تم

مصااحبه اکبخااب  اا و    شاسبفاته  ا. برای اکجا  روش بازآزمای ،  
تعااات ی  اکا.  پاکزته روز، لاگذار  زماک   هتو بار تر فاصی    از آکهاهرلاا

، تعااات لا  توافلاات 234وزه، برابر ر  15ل  لاها، تر فاصیه ی زماک   
تات ل  عا  توافلات )توافلات   و تع  91تر این تو زمان، برابر    بدن لاها

بر این  است. 48برابر  ،تر این تو زمان (له اکبظار م  روت تصاتف  با نا
بوته و با توجه به ترصا  78، برابر هامصاحبه    پایای  باز آزمون    اساس،
است، یذا پایای  لاگذاری بدشبر ترصا(   60)   قبول  ب از حااق  قااینیه  

به منظور تحید  مصااحبه هاا کداز از روش ها مورت تایدا قرار م  گدرت.  
عبارتسات مذلور، اسبفاته  ا. فراینا تحید  تاته ها به روش    تحید  تم

 : از
 و ساازی اتهدپ مبن  صورت به ها مبن مصاحبه :با تاته ها ی آ نا .1

 . ا¬کسبت به آکهاحاص  هداوی ی آ نا

 اکجا   ا. هداوی یلا گذار :هداوی یلاها جاتیا .2

 ی آن ها، تم ها  ندو بازب هداوی یبر اساس لاها :تم ها یجسبجو .3
 اسبخرات  ا.

 ااه تر مرحیاه قبا   ی  ناساا یمجمود تم هاا :تم ها  ندبازب .4
 قرار گرفت. ایدو تا   ندبازب ، بررس
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 ااه کاا    ی  ناساا یمجمود تم ها ها: تم یو کا  گذار فیتعر .5
 ییرتهایتر خصود رو یتسبه بنا نی ا. ا یو تسبه بنا  یگذار
چابک، تاب آور و سبز تر قایاب ابعاات، مویفاه هاا و اخالق ،  کاب،  

 بوت.  اخص ها 

 حیپژوهشگر تشر افتیو تم ها  بر اساس تر مدهمفا :گزارش هدته  .6
 و گزارش  ا.

، از هماان جامعاه و اویویات بناای روییرتهاابه منظور  تر بخش لم   
کموکه بخش لدف  اسبفاته  ا و تاته ها با اسبفاته از پرسشنامه تحیدا  

 له توسط خبرگان موصوف تیمدا  گرتیاا،  مراتب  فازی) چاک (سیسیه
با اسبفاته از روش تحید  سیسایه  ید  تاته هاجمع آوری  ا . جهت تح

وییرتهاای آن راسااس  له بر  اسبفاته  ا فازی(  AHPمراتب  فازی)  
چابک، تاب آور و سبز بر اساس ابعات  اخالق ،  مایریت منابع اکساک  کاب،  

  و مویفه های مال جامع، وزن ته  و اویویت بنای  اکا.  
 

 شوندگان مصاحبه  یها یژگیمشخصات و و:  1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 جنسدت
 100 12 مرت

 0 0 زن

 سن

31-40 1 3/8 

41-50 8 7/66 

 25 3 50باالتر از 

 تحصدالت

 0 0 یدساکس

 3/33 4 فوق یدساکس 

 7/66 8 تلبری

 سابله لاری 

1-10 1 3/8 

11-20 8 7/66 

21-30 3 25 

 100 12 مجمود

 

 یافته ها

اول مرباو   بر تو بخش لیا  اسات، بخاشیافبه های پژوهش مببن   
ابعات، مویفه هاا و  ااخص هاای ماایریت مناابع   تحید  تم و  ناسای 

چابک، تااب آور و سابز اخالق ، اکساک  تر هر یک از روییرتهای کاب، 
رتبه بنای این عواما  بخش تو  مربو   بوت.  تر صنعت باکیااری ایران  

 ت.   سیسیه مراتب  فازی بوبا اسبفاته از تحید

 بخش اول: تحلیل تم 
تعاات لاهای اویده و تم های اصی  و فرع  تر هار یاک از   2تر جاول  

روییرتهای کاب، اخالق ، چابک، تاب آور و سبز له توسط خبرگاان تر 
محللاان تام  3مصاحبه ها مطرح  اه بوت ارایه  اه است و تر جااول 

ی هر یک های اسبخرات  اه را تر سه بعا فرتی سازمان و محدط  برا
 .ه بنای لرتکااز روییرتها طبل

 

 تعداد کدهای اولیه و تم های نهایی تحقیق  : 2جدول

 کدهای اولیه  داده های مربوط به/ تعداد 
تم های نهایی  

 اصلی
تم های نهایی  

 فرعی 
 22 8 66 مایریت منابع اکساک  کاب 

 13 8 42 مایریت منابع اکساک  اخالق  

 20 8 54 مایریت منابع اکساک  چابک 

 17 8 43 مایریت منابع اکساک  تاب آور 

 20 8 68 مایریت منابع اکساک  سبز 

 92 45 273 مجمود 
 

 ( ناب، اخالقی، چابک، تاب آور و سبز) نام گذاری تم های استخراج شده مدیریت منابع انسانی : 3جدول

 ابعاد

 مولفه ها 

)تم های  

 اصلی( 

 تم های فرعی 

مدیریت منابع   

 انسانی ناب 

 فرعی  های تم 

مدیریت منابع   

 اخالقی انسانی  

  تم های فرعی

مدیریت منابع  

 انسانی چابک 

  تم های فرعی

مدیریت منابع  

 انسانی تاب آور  

  تم های فرعی

مدیریت منابع  

 سبز انسانی  

 فرتی 
  خص  

 خالقدت 
 تطبدق پذیری 
 چنا مهارت  

ارزش  به  های    تعها 
 سازمان 

 صااقت 
 مسئویدت پذیری 

 

 هوش هدجاک  
 چابی  داز به  احساس ک
چنا   ایسبگ  های 

 گاکه
 تعها به  غ  

به   تعیق  احساس 
 سازمان 

 تاکش و مهارت 
 ویژگ  های  خصدب  

 سبک زکاگ   خص  

کگرش کسبت به محدط  
 زیست  

 مدان فرتی 
مدان   ارتباطات بدن لارلنان  اخالق   ارتباطات 

 لارلنان 
با  ارتباطات لارلنان 
 مشبریان 

اعبمات   و  صمدمدت 
 مدان لارلنان 

زیست  را تباطات 
 محدط  لارلنان 

 لارلنان  سازماک  

وظدفه   چنا  های  آموزش 
 ای

 تفویض اخبدار 
مبنای   بر  عمییرت  مایریت 

 حلوق لاری 
 خامات مشاوره ای 

 

های   مسبمر  آموزش 
 عموم  وتخصص  

تر   لارلنان  اسبلالل 
 گدریها  تصمدم

تاب   اصول  آموزش 
 آوری 

 تفویض اخبدار 
لار گروه  و مشارلت  

های   آگاه   و  آموزش 
به  زیست محدط  
 لارلنان 

رفبار   بر  مببن   پاتاش 
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 اصول کاب 
 گرتش  غی  

 تدم های لاری خوتگرتان  
تعاات   با  لار  حجم  تناسب 

 لارلنان 

بر   عمییرت   ارزیاب  
 چابی  اساس

 لار تدم  
 گرتش  غی  

  غی  سازیلن 

 تاوطیباکه سبز  تر امور 
تر   لارلنان  مشارلت 

 برکامه های سبز 

 فراینای  

 ناها یفرا ی ازساته س

 ناها ی فرا ی ساز اسباکاارت

 ناها یفرا ی ساز مسبنا 

و   فرآیناها  بوتن  اخالق  
و   تبعدض  از  جیوگدری 

 پارت  بازی 
 

از   فرایناها  ییرارچگ  
 کظر چابی  

اکاک   پدچداگ  
های   رویه  و  فرایناها 

 ایزا  آور  

و   فرایناها  تر  اکعطاف 
 ساخبارها 

سازماک    فرایناهای 
 سبز 

تر   ییرارچگ  
 های سبز  فراینا 

 راهبرتی 

ایاه  مشارلت تر  لارلنان 
 ها و برکامه های کاب 

اصول   از  مایران  حمایت 
 کاب

ارائه   و  رساک   اطالد 
 بازخورت به لارلنان 
 مسبمر فرهن  بهبوت 

 امندت  غی  
اخالق   سازماک   فرهن  

 ماار
  ایسبه ساالری 

 فناوری اطالعات کظا  
از   مایران  پشبدباک  

 چابی  
 ی فرهن  تواکمناساز

از   برتاری  ایگو 
 های موفق سازمان 

و   لسب  تااو   ایگوی 
 لار تر  رایط بحراک   
مایریت   فرهن  

 ریسک 
از   مایران  حمایت 

 کوآوری 
تاکش گذاری  و  ا براک 

 اطالعات 

ذخایر   بدن   پدش 
 احبداط  لیدای 

قبال   تر  مایران  تعها 
 محدط زیست 

-حمایت مایران از ایاه
 های سبز ها و فعایدت

 ز ب سفرهن  سازماک 
منابع   و  بوتجه  تامدن 

 لاف  

 کود و تمرلز فعایدت ها 

سداست و  اکااز  -چشم 
 های زیست محدط  

 محدط  

 اجبماع  

به    کسبت  جامعه  روییرت 
 منابع اتالف 

به   کسبت  جامعه  روییرت 
 اخالق 

 عاایت اقبصاتی 

چابی    و  کداز  سطوح 
 مورت اکبظار  

به   جامعه  اعبمات  مدزان 
 باکک 

 تاب آوری اجبماع  

  ست محدط  فرهن  زی 
 جامعه 

طرح   از  جامعه  اسبلبال 
محدط    زیست  های 

 باکک  

 رقابب  

سایر   و  رقبا  عمییرت 
به لارگدری   تر  سازمان ها 

 اصول کاب 

سایر   و  رقبا  عمییرت 
 سازمان ها از بعا اخالق  

و   رقبا  چابی   مدزان 
 سایر سازمان ها 

و   رقبا  مدان  همیاری 
 سایر سازمان ها  

و   رقبا  سبز  عمییرت 
 مان ها سایر ساز

سبز    های  همیاری 
سایر   و  رقبا  مدان 

 سازمان ها  

 حالمدب   

ترلدب   و  ماییدت  کود 
 سهامااری باکک 

و  ایزامات تویت  واکبظارات 
 کهاتهای کاظر باکی  

های   کهات  مااری  اخالق 
 کاظر   

منابع و اخبدارات قاکوک   
 باکک 

و   تویت  حمایت 
 کهاتهای کاظر از باکک 

از   قاکوک   حمایت 
 سبز  سازمان های

به   باکک  قاکوک   ایزا  
لسب   و  رعایت 

 اسباکاارتهای سبز 

 

، اخالقای،  نااب  یمناابع انساانتیر یمدتاولوی  بخش دوم:

چگوناه   رانیاا  یآور وسبز در صانعت بانکادارچابک، تاب

 است؟

فاازی، اببااا   AHPبرای پاسخ گوی  به این سئوال با اسبفاته از روش  
 ترسدم  ا.1 کگارهکموتار تحید  سیسیه مراتب  به 

پس از تیمد  و جمع آوری پرسشنامه ها، به  رح گا  های زیار اقااا  
 گرتیا:

تهناگان جهت تجمدع کظرات خبرگان، از ملایسات زوج  پاسخ -
السا ، مااتریس مداکگدن هناس  گرفبه و با اسابفاته از کار  افازار 

 ملایسات زوج  برای ابعات و مویفه های مال تشید   ا

و از حایت فازی خارت  ااه ست آماه، کرمال  ماتریس های به ت -
 و وزن ابعات و مویفه های هر یک از ابعات به  رح ذی  احصاا گرتیاا

 (4)جاول 

 اوزان ابعاد و مولفه ها : 4جدول 

 وزن مولفه ها وزن ابعاد

 فرتی
 

33/0 
 14/0  خص 

 11/0 مدان فرتی 

 36/0 سازماک  

 15/0 لارلنان

 13/0 فراینای 

 17/0 یراهبرت

 31/0 محدط 

 08/0 اجبماع 

 11/0 رقابب 

 09/0 حالمدب  

 
با توجه به اوزان به تست آمااه تر مراحا  قبا  و اعماال آن تر اوزان 

باه  5روییرتها کسبت به ییایگر، اوزان کهای  روییرتها به  رح جاول 
 تست آما
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اوزان نهایی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و   : 5جدول 

 بانکداری ایران منابع انسانی در صنعتمدیریتسبزدر
 اولویت وزن رویکرد

 1 0/ 298 مایریت منابع اکساک  اخالق 

 2 0/ 295 آور مایریت منابع اکساک  تاب

 3 0/ 261 مایریت منابع اکساک  کاب

 4 0/ 242 مایریت منابع اکساک  چابک

 5 0/ 213 مایریت منابع اکساک  سبز

باه ترتداب ماایریت   وت، از کظار خبرگاان ، هماکگوکه له مالحظه م 
تاب آور، کاب، چابک و سبز، تر صنعت باکیاااری   اخالق ،  اکساک منابع  

 ایران تارای اویویت هسبنا.
 
 

 

 
 انسانی نمودار تحلیل سلسله مراتبی مربوط به رویکردهای مدل جامع مدیریت منابع  : 1 نگاره

 

 بحث
 تیفدلاا  بااه لااارگدری معرفاا  و ر سااال هااای اخداار،  لااه تتر حااای

هاای تاامدن هاا و زکجدارهتر سازمانمایریت منابع اکساک     روییرتهای
مطایعاات، عمااتا باه   (،20-18)  مورت توجه محللان واقاع  ااه اسات

 مایریت مناابع اکسااک  روییرتهای مخبیف رابطه مدان   صورت منفرت به
پرتاخبه اکاا.  هاآور و سبز تر سازمانابچابک، تاخالق ،  کاب،    همچون  

های مایریت ها و اخصیذا تر این پژوهش ضمن  ناسای  ابعات، مویفه
اکسااک    مایریت منابع  مایریت منابع اکساک  اخالق ،  منابع اکساک  کاب،

آور و مایریت منابع اکساک  سبز ، مای  چابک، مایریت منابع اکساک  تاب
ریت منابع اکساک  تر صنعت باکیااری ایران تحت عنوان مال جامع مای

ارائاه ما  کمایاا. تر  روییرت را 5این  چارچوب  مبشی  از  ارائه  اه له  
چابک، تاب آور و سابز تر ماایریت اخالق ،  ی کاب،  خصود روییرتها

هاای  ناساای   ااه تر ایان پاژوهش، تر ابعاات منابع اکساک ،  اخص
-) ام  مویفه سازماک  تی(،های  خص  و مدان فرفرتی)  ام  مویفه

هاای ( و محدطا )  اام  مویفاه13، راهبارتی12های لارلنان، فراینای
اگرچاه ارائه  اه اسات. تسبه بنای و (  و حالمدب   15، رقابب 14اجبماع 

 ابعات فارتی و  اه عماتا  احصا  یتر بدشبر مطایعات پدشدن،  اخص ها

، ساازمان پرتاخباه  ااهتر برگرفبه و لمبر به ابعات خاارت از سازماک  را 
باا کباایم  ایان پاژوهش،یدین عماه  اخص هاای  ناساای   ااه تر 

منابع (، 69-67و  33ب )منابع اکساک  کاتر خصود  مطایعات اکجا   اه
(، منابع اکسااک  71و 70و   12)  منابع اکساک  چابک(  36اکساک  اخالق  )

( 74و  73، 66، 23و منااابع اکساااک  ساابز ) (72و  63و  54آور )تاااب
  سازگاری تارت.

به ترتدب مایریت منابع اکسااک  اخالقا ، بر اساس کبایم به تست آماه  
صنعت باکیاااری ایاران تارای اویویات تاب آور، کاب، چابک و سبز، تر  

این کبدجه کشاکگر اهمدات توجاه باه روییارت اخاالق مااار تر   هسبنا.
اهمدات  مایریت منابع اکساک  است و با کباایم پاژوهش هاای  لاه بار

مایریت منابع اکساک  اخاالق مااار تر ساازمان ا ااره تارکاا همساو و 
 (37همخوان است )

 ژوهش حاضر پدشنهات م   وت بر اساس کبایم به تست آماه از پ
الز  است ضمن باز تعریف عمیدات باکک بر اساس فرایناها و ماایریت 

 اخالقا ، های چناگاکه کاب،مببن  بر فرایناها )فراینا محوری(، سداست
چابک، تااب آور و سابز بار اسااس فراینااها و محصاوالت مخبیاف و 

رتهای چناگاکاه واحاهای ترگدر، تاوین و اویویت بنای  وت. طبعا رویی
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 لاه به ساخبارها و رویه های موقت و منعطف کداز تارکاا. باه گوکاه ای
 اصاالح  رایط و بر اساس روییرتهای مورت کداز  تغددر  موازات  به  ببواکنا

 .کاو 
هاای  مبشای  از اجازای از آن جای  له باکک ها تر  بیه ها و زکجدره

ا تعاما  مسابمر و باالتسب  و پایدن تسب  خامات قرار گرفباه اکاا. یاذ
های موجوت تر زکجدره های تامدن خامات باکی  اسبفاته موثر از پباکسد 

چاباک، تااب آور و  اخالق ،  تر خصود به لار گدری روییرتهای کاب،
یت عمییرت و تثبدت جایگاه باکک ها تر زکجدره سبز، م  تواکا ضمن تلو

 ها، منجر به ایجات ارزش برای باکک  وت. 
  ،اهرما یعمییرتهااها و ی  تیده گاه ناسااز طریق   وتپدشنهات م   

 تحلق روییرتهای مذلور تر باکک تلویت و تسهد  گرتت. 
ق  تر مایریت منابع اکساک  پدشنهات م   وت با توجه به اهمدت بعا اخال

ضمن پایبنای خوت ان به اخالق حرفه   بر عمییرت باکککهات های کاظر  
 . رصا لننارا تر  باکک ها  اخالق  حاوت و کحوه پداته سازی روییرتای، 
 

 نتیجه گیری
خاامت برای تهها ساال، اجارای وظاایف اکبخااب، آماوزش و جباران 

ای به کا  مایریت لارلنان بوت. این وظاایف حوزهلارلنان وظایف اصی  
.  ااکاباون توجه به اینیه چگوکه به ییایگر مرتبط هسابنا اکجاا  م 

ای است له باه اکااازه لا  حاوزه ماایریت مایریت امور لارلنان حوزه
قامت تارت اما به طور طبدع  تسبخوش تغددر و تیام   اه است. کلطه 

است له باه جاای ماایریت لارلناان ، این تغددر و تیام  جای     عطف
 وت. مایریت منابع اکساک  عالوه مطرح م  مایریت منابع اکساک مفهو   

تار و بر تارا بوتن مباک  و مفاهدم ماایریت لارلناان، روییرتهاای لی 

  .گدرتتری را تر مایریت کدروی اکساک  تر کظر م جایا
کاوع  از ویژگا  اکا تر این است له ببومایریت منابع اکساک      اثربخش

ا لاه بارای و پرورش تها کموتهرا تر لارلنان خوت ایجات    ها  ها و رفبار
 بایاامایریت مناابع اکسااک   بنابراین، . هسبناموفلدت سازمان ضروری  

قارت هاایت کگرش ها و رفبارهای لارلنان برای ایجات کفوذ ترمحادط 
چاره ای به جز  سازمان ها، ا. برای تست یاب  به این هاف تا به با را  

و ماایریت مناابع  مبناسب با منابع اکساک  کاارکاا  تاوین اسبراتژی های
و موفاق  مطارح  هاایزماان از روییرتطور همببواکاا باهاکساک  بایا با 
روییرت مطرح تر رابطه با مایریت منابع اکساک  عبارتناا   5اسبفاته لنا.  

. تر ایان پاژوهش آور و سابزکاب، اخالق ، چابک، تابرتهای  رویی؛  از  
روییرت تر قایب یک مال جامع مایریت مناابع  5سع   ا با تیفدق این 

قابیدات ساازگاری باا ،  صنعت باکیااری ایران اسبفاته کمایاا  اکساک  تر  
تر محدط پدچداه امروزی و تواکای  بیارگدری اثربخش مناابع اکسااک  را 

 فزایش تها. سدسبم باکی  ا
 

 مالحظه های اخالقی
اخالقا  همچاون؛ سارقت اتبا ، رضاایت آگاهاکاه؛ اکبشاار   موضوعات

 .اکاقرارگرفبه  مورتتوجهچناگاکه و ... تر پژوهش حاضر 

 هنام واژه
 Human capital .1 سرمایه اکساک 

 Modern technologies .2 فناوری های کوین

 Lean approach .3 روییرت کاب

 Ethical approach .4 اخالق ماارروییرت 

 Social responsibility .5 مسویدت اجبماع 

 Agile approach .6 روییرت چابک

 Resilient approach .7 روییرت تاب آور

 Green approach .8 روییرت سبز

 Ethical issues .9 مسائ  اخالق 

 Ethical values .10 ارزش های اخالق 

 Bank industry .11 صنعت باکیااری

 Process components .12 مویفه های فراینای

 Strategic components .13 مویفه های راهبرتی

 Social components .14 مویفه های اجبماع 

 Competitive components .15 مویفه های رقابب 
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