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 چکيده
پژوهش حاضر،  یجامعه آمار. باشدی میطیمح ستیبر عملکرد ز یمنابع انسان تیریمد ریتأث یبررسهدف تحقیق حاضر 

نفر از  250 ، تعدادبرای جامعه محدود از فرمول کوکران یریگنمونه باکه  باشد،یمتهران  11کارکنان شهرداری منطقه 
متغیر مستقل اصلی در . و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند ها انتخاب شدندداده یآورجمع یآنها برا

ی است. متغیر طیمح ستیعملکرد ز. متغیر وابسته اصلی باشدمی کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمداین تحقیق 
به  ستیز طینسبت به مح یسازمان یرفتار شهروندی به عنوان متغیر تعدیلگر و متغیر داخل یطیمح ستیز یریگجهت

 افزاری با نرمساختار تمعادال یاز مدلساز یقتحق یاتآزمون فرض یبرا. ستعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده ا
تشان داد که تمام فرضیات مورد تأیید هستند و تأثیر متغیرهای درنظر گرفته شده در مطالعه  یج. نتااستفاده شد پی.ال.اس

 شود. بر عملکرد زیست محیطی تأیید می

 .یطیمح ستی، عملکرد زیسازمان یرفتار شهروند ،یمنابع انسان تیریمد ،یطیمح ستیز یریگجهت کليدی: واژگان

 

 مقدمه

مواجه  یطیمح ستیز هایتیگسترش فعال یو سهامداران برا نفعانیاز طرف ذ یادیز یمعاصر با فشارها هایشرکتامروزه 
 ستیز طیمتعهد به حفاظت از مح هایاست که درجه شرکت یمنعکس کننده خروج یطیمح ستیعملکرد زاند. شده
 ست،یزطیمحی آزادساز مانند هااز شاخص ایا مجموعهب یتوانرا م یطیمح ستی. عملکرد زیدهدرا نشان م یعیطب

 شیافزا یطیمح ستیز تیریمد ستمیس یساز ادهیبا پیت فعال یابیو باز عاتیبه حداقل رساندن ضا ،یاز آلودگ یریجلوگ
 ستیبه عملکرد ز یابیدست یبرا مدیریت منابع انسانی و زیست محیط نیارتباط متقابل ب ریاز مقاالت اخ یبرخ. داد
میتوان  ستیز طیبه عملکرد مح وطدر مسائل مرب ی، نقش مهمیمنابع انسان تیریمد جادیدهند. با ا یرا نشان م یطیمح

 تیو اهم یمنابع انسان تیریتوجه خود را به مد محیط زیست دانشمندان متخصص در سال گذشته، 15در طول ایفا کرد. 
 (.1920و همکاران،  1اند )دیلیکار معطوف کرده طیو منحصر به فرد در مح جدیدابتکار 

کرده اند.  شنهادیرا پ یطیمح ستی)ادغام( بهتر مسائل ز سازیکپارچهی یمنابع انسان تیریاز دانشمندان مد یبرخ یتازگ به
که  یهنگام دهند،یشان را کاهش م یطیمح ستزی نفوذ هاکه چگونه شرکت دهندیاز مطالعات موجود  نشان م یبرخ
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 زیست گيریجهت نقش با محيطی زیست عملکرد بر انسانی منابع مدیریت تأثير

 شهرداری کارکنان موردی مطالعه) سازمانی شهروندی رفتار و داخلی محيطی

 (تهران11 منطقه
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به  ین اثر تجربی(. تا به امروز، چند2020، 1)راموس و استگر دارند ستیز طیکارکنان ابتکار در شغلشان در توجه به مح
حمایت از محیط  خط مقدم ،رفتار دوستانه کارکنان و کیاستراتژ یانسانمنابع  تیریکه گسترش مد بیان میکنندصراحت 

 یبررس ق،یتحق نیسازد. هدف از ا یقادر م یطیمح ستیبهبود عملکرد ز یا برارکند و شرکت ها  یم کیرا تحر ستزی
سطح چه کارکنان در اینکه با مشخص کردن  عملکرد زیست محیطی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیارتباط ب

 یطیمح ستیکه مسائل ز مانطوره (.2012، 2)چاو و چن سبزتر شدن، هستند یخود برا هایکمک به شرکت یبرا یارک
از  یاریدر بس خود انینسبت به همتا هاییامروز با چالش تهاشده است، شرک لیدر سراسر جهان تبد یبه مشکل اضطرار
 یگریاز هر کشور د نیدر چ ستیز طیمح یمواجه هستند. به عنوان مثال آلودگ عملکرد زیست محیطی مسائل مربوط به

و اجرا  میرا تنظ یمختلف نیقوان نیدولت چ ،یآلودگ نیمقابله با چن ی. برایباشدم شتریاست، ب شرفتهیپ یاقتصاد یکه دارا
انجام بهتر  برای هاشرکت را در یدیدانش مف دیبا ستیز طیحفاظت از مح یمطالعه برااین انجام  ن،یکرده است. بنابرا

 افتهی نیا جیبه دنبال ارائه روش و نتا اتیاز ادب یصرمقاله حاضر با مرور مختارائه دهد. عملکرد زیست محیطی در ایران 
 شود.یآغاز م مورد بحث، موضوع اتیادب یبا بررس

با توجه به موارد گفته شده مساله اصلی این تحقیق بدین صورت است: آیا مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد 
 محیط زیستی و نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنادار دارد؟زیست محیطی با نقش تعدیلی جهتگیری 

 

 و پيشينه مبانی نظری

 یطيمح ستیعملکرد ز

زیست مانند نگرش به مدیریت کیفیت و تغییرات مربوط به آن بوده است. به این روند تکاملی مدیریت حفاظت محیط
ترتیب که حفاظت محیط زیست، از کنترل آلودگیهای ناشی از تولید در مراحل ابتدایی به سوی ایجاد یک مدیریت زیست 

و بهبود مستمر تکامل یافته است. به طوریکه در حال  محیطی و در مراحل باالتر به مدیریت فراگیر زیست محیطی
ریزیها، حاضر، نظام مدیریت زیست محیطی جزء الینفک نظام مدیریت یک سازمان است و در تمامی برنامه

 که شرکت عملیات مجموعه از است عبارت محیطی زیست عملکردگیریها شرکت داده میشود. ها و تصمیمسیاستگذاری

 و نهادها توسط شده تعیین های مقیاس و معیارها طریق از عمدتا عملکرد این و بوده زیست محیط با سازگار و همگام
 (. 2015، 3)سارومپت شود می گیری اندازه المللی بین و کشوری از اعم مربوطه، های آژانس

 

 نسبت به محيط زیست یسازمان یرفتار شهروند
سیستم رسمی  شود یا به صراحت دربه طور رسمی پاداش داده نمیرفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است اختیاری و 

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان آن دسته از بخشد. پاداش سازمان منظور نشده است و اثربخشی کل سازمان را ارتقا می
خشی وری شخصی ـ اثربصرف نظر از اهداف بهره ـ رفتارهایی تعریف شده است کـه کارکنان سـازمان در انجام

( به تازگی در ادبیات OCBE) . موضوع رفتارهای شهروندی سازمانی برای محیط زیستدهندعملکردشان را ارتقا می
ای از اتخاذ رفتارهای طرفدار محیط زیست در محیط کار بشمار میاید. به زیست پدید آمده است و رویکرد امیدوار کننده

( به عنوان اعمال 2009) تعریف شده توسط دایلی و همکاران یسترفتار شهروندی سازمانی برای محیط زعنوان مثال 
اختیاری توسط کارکنان در درون سازمان که پاداش داده نمیشود یا الزامی نیست اما نسبت به بهبود محیط زیست اتخاذ 
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یل او )چه منعکس کننده تما فتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست،شده اند. بنابراین، برای یک کارمند معین، ر
مونث و چه مذکر( برای همکاری با شرکت و اعضای آن برای انجام رفتارهای فراتر از وظایف کار خود است به نفع 

 (.2013، 1محیط طبیعی که در آن کار می کند )جیانگ و بانسال

 

 یداخل یطيمح ستیز یريگجهت
محیط زیست تعهد داده اند، و تمایل به ای که شرکت ها به حفاظت از ی محیط زیست نشان دهنده درجهریگجهت

و همکاران  2)بانرجی شودرسمیت شناختن و ادغام نگرانیهای زیست محیطی را در استراتژی کسب و کار ناشی می
زیست ممکن است بر داخل یا خارج تمرکز داشته ی محیطریگجهت(. براساس کار تجربی، بانرجی گزارش داد که 2013

ی زیست محیطی خارجی نشانگر اینست که چگونه جامعه خارجی مانند مشتریان، شرکای ریگجهتاست. در حالی که 
ی های زیست محیطی داخلی ریگجهتتوانند تحت تأثیر تصمیمات شرکت ها قرار گرفته باشند. تجاری، یا شهروندان می

 توسط شرکت تعریفی ازنشان دهنده درجه اهمیت داده شده توسط شرکت به مسائل زیست محیطی است، همانطور که 
بیانیه خط مشی روشن ارائه شده است. شکل دادن به ارزش ها در مورد اهمیت حفظ محیط زیست، با تالش های ساخته 

و همکاران،  3شده توسط کادر مدیریتی نسبت به کارکنان برای کمک به انها برای محافظت از محیط زیست است )پایلی
2014.) 

 

 کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمد
مدیریت منابع انسانی از جمله مسئولیت های اصلی مدیریت در هر سازمان به شمار می رود و همه مدیران سطوح متعدد 
سازمان به نوعی از این مسئولیت برخوردار هستند. از این رو مدیریت منابع انسانی را بهره برداری از سرمایه های انسانی 

(. مدیریت منابع انسانی عبارت است از نگرش 1387ی می دانند )سیدجوادین, شرکت برای نیل به اهداف سازمان
استراتژیک و یکپارچه به مدیریت با ارزش ترین دارایی های شرکت یعنی کارکنانی که در آن کار می کنند که چه به 

یت منابع انسانی (. مدیر1389صورت فردی و چه در قالب گروهی، در تحقیق اهداف سازمان، سهیم اند )آرمسترانگ، 
ریزی و تالش میکند. مدیریت منابع ای است که برای رضایت کارکنان و تأمین اهداف سازمانی، برنامهتخصص ویژه
ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و نظارت بر تمامی عملیات استخدامی و همچنین آموزش و بهسازی، انسانی، برنامه

ریزی منابع انسانی را با همکاری و های کاری و به ویژه برنامهایجاد انگیزه نگهداری، ارزشیابی، برقراری ارتباطات،
سازی منابع انسانی و مدیریت ، یکپارچه2008(. تا سال 1393زاده، مشاوره سایر مدیران برعهده دارد )محمودی و عبداله

 ٔە( انجام گرفت که به نام این حوز2008و همکاران ) 4این مطالعه توسط رنویک زیست محیطی ناشناخته باقی مانده بود.
مندتری در دستور کار پژوهشی محققان مدیریت منابع نوظهور نامگذاری شده است و با مطرح شدن آن به طور سامان

انسانی قرار گرفت؛ درنتیجه دانشمندان منابع انسانی تشویق و ترغیب شدند که در مطالعات خود تمرکز بیشتری بر مسائل 
(، تحقیق در مورد نقش مدیریت 2014جکسون و همکاران ) (.2014و همکاران،  5ته باشند )جکسونزیست محیطی داش

مدیریت منابع  زهمنابع انسانی در حمایت از مدیریت زیست محیطی را انجام دادند. ازآن پس مطالعات انجام شده در حو
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انسانی و پشتیبانی آن از مدیریت زیست محیطی، توسعه و گسترش بیشتری یافته است و محققان ترغیب شدند تا به 
 موضوعات جدید در این حوزه توجه نمایند.

 

 یتجرب نهيشيپ

 پيشينه داخلی
آزمون  یبراانجام داد.   یطیمحستیز تیریمدعه توس بر یمنابع انسان تیریمد ریتأث(، مطالعه ای با عنوان 1396رجبپور )

با  پژوهشیه و فرض عیبوشهر توز یصنعت یشرکتها پژوهش یآمارعه پرسشنامه در جام126پژوهش، تعداد  یمدل مفهوم
 ،یمنابع انسان یدهد،کارکردهایپژوهش نشان م جینتاد. آزمولیزرل  افزار نرم و یمعادالت ساختار یاستفاده از مدلساز

 .داردی طیمحستیز تیریبر اتخاذ مد یمعنادار و مثبت ریتأث
 یرقابت تیو مز یطیمح ستیسبز بر عملکرد ز یها ینوآور ریتاث یبررس(، مطالعه ای با عنوان 1395بیات و محمدنژاد )

سازمان  یطیمح ستیسبز در سازمان منجر به بهبود عملکرد ز یدهد، وجود نوآور ینشان م جیتاانجام دادند. ن سازمان
 یسبز و نوآور ندیفرآ یمحصول سبز، نوآور یسبز، شامل نوآور یابعاد نوآور ریتاث یمتعدد یشود. در پژوهش ها یم

 انیم تیمحبوب شیمنجر به افزا وم،مفه نیا گر،ید یشده است. از نگاه دییتأ یطیمح ستیسبز، بر عملکرد ز یتیریمد
سازمان  یرقابت تیدهد، بلکه بر مز یسازمان را کاهش م یطیمح ستیعملکرد ز یشود و نه تنها اثرات منف یم انیمشتر

است و  یتحول و دگرکون یکه امروزه هر سازمان با آن مواجه است، مسئله  یمسئله ا نیگذارد. بزرگ تر یم ریتاث زین
 تیفعال ییسازمان است. سازمان ها به تنها یعوامل دوام و بقا نیسازمان ها از بزرگ تر یاز سو رییتغ نیا رشیقطعاً پذ

 جادیآن ا جهیو در نت یو مملو از رقابت، نوآور ایبازار پو نیرقابت دارند. در ا گریکدیکنند، بلکه به صورت مداوم با ینم
 نیاز قوان یرویها و پبنگاه یطیمح ستیکه امروزه عملکرد ز ییهر سازمان است. از آن جا یضامن بقا ،یرقابت تیمز
با مالحظات  یشود. سازگار بودن هر گونه نوآور یبنگاه ها محسوب م یبرا یرقابت تیمز کیبه عنوان  یطیمح ستیز
 ستیز ییکارا یارتقا قیسبز از طر یضرورت، مفهوم نوآور نیاست. به موجب ا تیحائز اهم اریبس یطیمح ستیز

 کند. یم یقابت تیمز یدارا یو جهان یداخل یسازمان را در بازارها ،یطیمح
انجام دادند. وی  سازمانها یطیمح ستیعملکرد ز یابیارز یبرا ییالگو یمعرفمطالعه ای با عنوان (، 1384محمدرضایی )

عملکرد  یابیارائه شده است. مدل جامع ارز یطیمح ستیعملکرد ز یابیارز یبرای زیادی تاکنون، مدل هابیان میکند که 
 نیرا در چهار مرحله شامل تدو یطیمح ستیعملکرد ز یابیارز ندیگردد، فرا یم یمقاله معرف نیکه در ا یطیمح ستیز

و گام  دینما یم حیتشر یطیمح ستیعملکرد ز یابیارز هبرنام یبرنامه و بازنگر یاجرا ییبرنامه، راست آزما یبرنامه، اجرا
 نیاز ا کیبر هر  یطیمح ستیعملکرد ز یابیشمرد. مدل جامع ارز یشده را بر م ادیاز مراحل  کیهر  فیها و وظا

 یالملل نیسازمان ب یکه تاکنون از سو ییمدل، بر خالف مدل ها نی، در ارو نیدارد. از ا ژهیو دیمراحل چهارگانه تاک
 ستیعملکرد ز یابیارز ندیشده اند، فرا هیباتل ارا ادمانیاروپا و موسسه  ونیسیتجارت پاردار، کم یاستاندارد، انجمن ها

 یطیمح ستیعملکرد ز یابیارز یتوان برا یمدل را م نیا کهیگردد، بطور یم یمعرف ریرا بطور جامع و فراگ یطیمح
 ستیو ز یو در سطوح مختلف سازمان یطیمح ستیز طیشرا ،یانسازم اتیعمل ،یتیریمد یانواع گوناگون تالش ها

 بکار برد. یطیمح
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 پيشينه خارجی
 تیو قابل اتی: نقش عملیطیو عملکرد مح ستیز طیمح تیریمد یها وهیش(، مطالعه ای با عنوان 2016و همکاران ) 1یو
 ریتاث EMPبر  یبه طور قابل توجه اتیو عمل یابیبازار یها تیدهد که قابل ینشان م جینتای انجام دادند. ابیبازار یها
دهد که  یمطالعه نشان م نیشود. به طور خاص، ا یم یطیمح ستید، که به نوبه خود باعث بهبود عملکرد زنگذار یم

EMP  کند. یم یگر یانجیم یطیو عملکرد مح یابیبازار یها تیقابل نیب یطور کلبه 
 طیمح یاستراتژ ری: تاثیطیبازار و عملکرد مح یریدادن جهت گ وندیپ(، مطالعه ای با عنوان 2015و همکاران ) 2چن

افسر  134از  یاساس نظرسنج بری انجام دادند. طیمح ستیمحصوالت ز تیفیکارکنان و ک یطیمشارکت مح ست،یز
بازار مثبت  یریکه جهت گ دریافتند  ،ینیچ یو کارگران خط مقدم از شرکت ها یابیارشد بازار رانیهماهنگ، مد ییاجرا

 ستیز طیو دخالت مح یطیمحصوالت مح تیفیگذارد که به نوبه خود بر ک یم ریتاث یطیمح ستیز یبر استراتژ
 ستیحال، تعهدات ز نیدارند. در ع یطیمثبت بر عملکرد مح ریتاث ریدو متغ نیا جهیگذارد. در نت یم ریکارکنان تأث

 دهد. یرا کاهش م یطیمح ستیز یبازار و استراتژ یریجهت گ نیارتباط ب یطیمح
 : مطالعه سطح کارکنانیطیبر عملکرد مح یمنابع انسان تیریمد ریتاث(، مطالعه ای با عنوان 2014پایلی و همکاران )

و کارگران خط مقدم  ییافسران اجرا ،یعال تیریمد میت یپرسشنامه همسان از اعضا 151ها شامل  دادهانجام دادند. 
 یمنابع انسان تیریمد نیب یبه طور کل ست،یز طیمح یبرا یسازمان یدهد که رفتار شهروند ینشان م یاصل جیبودند. نتا

 یمنابع انسان تیریمد ریثأت یداخل یطیمح ستیزجهتگیری کند و  یم یگریانجیم یطیو عملکرد مح کیاستراتژ
 .را تعدیل میکند ستیز طیمح یبرا یسازمان یرا بر رفتار شهروند کیاستراتژ

 (: مدل مفهومی تحقيق1شکل )

 
 
 
 
 
 
 

با نقش  یطیمح ستیبر عملکرد ز یمنابع انسان تیریمد ریتأث مطالعه نیما در ابا نگاه به به مبانی نظری و مدل مفهومی، 
را  (تهران 11کارکنان شهرداری منطقه  ی)مطالعه مورد یسازمان یو رفتار شهروند یداخل یطیمح ستیز یریگجهت

 های تحقیق بدین صورت خواهد بود:بنابراین فرضیه .میسنجیم

 

 فرضيات 
 تأثیر معنادار دارد؛ ستیز طینسبت به مح یسازمان یرفتار شهروندبر  کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمدفرضیه اول: 
 ی تأثیر معنادار دارد؛طیمح ستیعملکرد زبر  ستیز طینسبت به مح یسازمان یرفتار شهروندفرضیه دوم: 

 طینسبت به مح یسازمان یرفتار شهروندبر رابطه بین  ستیز طینسبت به مح یسازمان یرفتار شهروندفرضیه سوم: 
 تأثیر معنادار میانجی دارد؛ یطیمح ستیعملکرد زبر  ستیز

                                                           
1 Yu 
2 Chen 

مدیریت منابع انسانی 

 استراتژیک

رفتار شهروندی  

 سازمانی  

جهت گيری زیست  

 محيطی داخلی

عملکرد زیست  

 محيطی
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 یبر رفتار شهروند کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمدی بر رابطه بین داخل یطیمح ستیز یریگجهتفرضیه چهارم: 
 تأثیر معنادار تعدیلی دارد؛ ستیز طینسبت به مح یسازمان

 

  روش شناسی

پیمایشی است. جامعه  –این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش توصیفی
تهران می باشند که تعداد آنها محدود میباشد. براساس جدول مورگان  11آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری منطقه 

تا پرسشنامه توزیع  280تا خواهد بود. که در این مطالعه  270نفر، تعداد نمونه  900یا فرمول کوکران برای جامعه با تعداد 
امه سالم بازگشت داده شد. در پژوهشهای علوم رفتاری از ابزارهای متفاوتی همچون پرسشنامه، تا پرسشن  250شد و 

مصاحبه، و... جهت گردآوری اطالعات و اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار بستگی به ماهیت 
ترین مراحل روش علمی تحقیق انتخاب موضوع، اهداف تحقیق، نوع پژوهش و آزمودنی ها دارد. بنابراین یکی از مهم

همکاران ابزار مناسب می باشد. در این تحقیق برای سنجش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده در تحقیق پایلی و 
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش  ( استفاده شده است.2014)

کند به کار گیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهرای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهآلفای کرونباخ ب
های پرسش نامه و های هر زیرمجموعه سوالرود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرهمی

کرونباخ  یآلفا بیضرشود. آلفا محاسبه می واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب
و قابل اعتماد بودن سؤاالت  ییایکه گواه بر پا داشتقرار  7/0باالتر از  یسؤاالت پرسشنامه در سطح یبرا یبرا

 است.پرسشنامة 
 

 یافته ها 

 آمار توصيفی متغيرهای جمعيت شناختی
های آمار توصیفی خالصه و های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخصدر تحلیل توصیفی پژوهشگران داده

های آماری از حیث طبقه بندی می کنند. در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه
نشان داده شده  1د. این اطالعات در جدول شومیپرداخته ... و  تحصیالت، وضعیت تأهل، جنسیتمتغیرهایی چون، 

 است.
 های توصيفی جمعيت شناختی: شاخص(1)جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی گویه متغیر

 40,4 101 زن جنسیت

 59,6 149 مرد

 54,0 135 متأهل وضعیت تأهل

 46,0 115 مجرد

 15,6 39 فوق دیپلم و پایینتر تحصیالت

 44,8 112 کارشناسی

 33,6 84 ارشد

 0,06 15 دکتری
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 آزمون استنباطی متغيرهای تحقيق

 فرضيات پژوهش مدل بيرونی )اندازه گيری(
شود. از نظر داوری و رضازاده میاستفاده  و پایایی های روایی، از آزمونفرضیات پژوهش گیریبرای بررسی مدل اندازه

 :شوداز سه بعد مختلف سنجیده می Outer Model گیری(، کفایت مدل اندازه1393)
، کلیه Reliability Indicator جهت حصول اطمینان از قابلیت اطمینان شاخص: 1الف( پایایی سنجه ها و سازه ها

 PLSمسیری  هایمدل . دردار باشندمعنی 0,5بوده و حداقل در سطح  0,6 ها باید بزرگتر از مقدار بارهای عاملی شاخص

 باشد، آن 0,7از  بزرگتر گلدشتاین -دیلون Pمقدار  وقتی شود.می ( استفادهCRترکیبی  )پایایی نام به دیگر نسخه یک از

 است. بعدی تک بلوك
 .پذیرفته شده است 05/0متغیر است که مقادیر باالتر از 1تا  0مقدار این ضریب نیز، از  :2ب( روایی همگرا

 همگرا: بارعاملی، پایایی ترکيبی، روایی (2) جدول

روایی همگرا  (CRپایایی ترکیبی ) بارعاملی سواالت  سازه
(AVE) 

منابع  تیریمد
 یانسان
 کیاستراتژ

 

Q1 0,652 0,886 0,500 
Q2 0,613 
Q3 0,767 
Q4 0,700 
Q5 0,704 
Q6 0,639 
Q7 0,788 
Q8 0,742 

 طیمح یریجهتگ
 یداخل ستیز

 

Q9 0,791 0,889 0,669 
Q10 0,827 
Q11 0,866 
Q12 0,783 

 طیمح عملکرد
 یستیز

 

Q13 0,731 0,883 0,601 
Q14 0,783 
Q15 0,776 
Q16 0,832 
Q17 0,751 

 یشهروند رفتار
نسبت  یسازمان
 ستیز طیبه مح

Q18 0,755 0,851 0,500 
Q19 0,793 
Q20 0,708 
Q21 0,426 
Q22 0,707 
Q23 0,732 
Q24 0,536 

                                                           
1 individual item and construct reliabilities 
2 Convergent validity 
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( و 0,4گردد، تمامی سازه های تحقیق این شرایط حداقلی را برای بارعاملی )حداقلچنان که در جدول فوق مشاهده می
( برآورده نموده و حتی در سطحی بسیار باالتر از آن قرار دارند. از این رو پایایی سازه های 0,7پایایی ترکیبی )حداقل 

  مورد پشتیبانی می باشد.تحقیق 
 

 نتایج فرضيات پژوهش

در نظر گرفته  Bootstrapبه عنوان نمونه های آزمون  500می باشد و تعداد  250تعداد نمونه آماری در این پژوهش 
در واقع می باشد که  (t-value) آماره تی عددی در رابطه ها نشان دهنده مقدار(.  2013شده است )هیر و همکاران، 

و  95/0، 90/0. مقادیر مورد قبول برای معناداری ضرایب مسیر در سطح اطمینان اصلی تایید یا رد فرضیات استمالك 
توضیحات،  به این توجه (. با1397بزرگتر باشد )رسولی و همکاران،  57/2و  96/1، 64/1از  tبه ترتیب باید آماره  99/0

 داده شده است.نشان  2در شکل  tآماره  برای اصلی هایفرضیه مدل
 (: خروجی مدل ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس2شکل )

 
 : نتایج ضریب مسير و معناداری برای فرضيات پژوهش(3)جدول 

 

 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; ns: Not Significant 

 فرضیه آماره  t ضرایب مسیر سطح اطمینان نتیجه

 فرضیه  اول p<0.01( 0,219*** 2,728(0.99 تأیید

 فرضیه  دوم p<0.01( 0,733*** 20,236(0.99 تأیید

 فرضیه آماره  t ضرایب مسیر سطح اطمینان نتیجه

 سومفرضیه  p<0.01( ***0,160 2,688(0.99 تأیید

 فرضیه آماره  t ضرایب مسیر سطح اطمینان نتیجه

 چهارم فرضیه p<0.05( **0,109 2,353(0.95 تأیید
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 نتيجه گيری
در این مطالعه در سطح کارکنان، ما یک مدل مفهومی برای درك رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد زیست 
محیطی براساس مبانی نظری ارایه دادیم. تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد با وجود میانجی رفتار شهروند سازمانی 

بر عملکرد زیست محیطی تایید شده است. همچنین، با  کمدیریت منابع انسانی استراتژینسبت به محیط زیست تاثیر 
بررسی اثر جهتگیری محیط زیست داخلی، این مطالعه نشان میدهد که جهتگیری محیط زیست داخلی میتواند رابطه بین 

ه مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط زیست را تعدیل کند. این منجر به نیاز ب
ی در محل کار به منظور تولید یک تمرکز بیشتر در انتخاب، آموزش و پاداش کارمندان برای محیطی دوستانه خود شیوه

فرهنگ برای حفاظت از محیط زیست به نفع عملکرد زیست محیطی یک شرکت است. عالوه بر این، این نیازها که تعهد 
ه کارکنان را بطور کلی قادر می سازد )باال، ارشد و مدیران اموزش در مورد محیط زیست مربوط به مضوعات وابسته ک

 را انجام دهد.  مدیریت منابع انسانی و عملکرد زیست محیطیمیانی و نیروی کار( که ادغام بین  

مدیران و "یافته های این مطالعه همچنین برخی از مفاهیم مدیریتی برای شاغالن کسب و کار را فراهم می آورد. 
ز دارند به یک چشم انداز مشترك و یک درك مشترك از ماموریت سازمان به طوریکه استراتژی ها می تواند کارکنان نیا

به مقاصد و اهداف سازمانی ترجمه شده باشد. شرکت ها باید قادر به تکیه بر روی کارکنان از یک طرف، پذیرش 
فه کاری است و از سوی دیگر مسائل زیست مسئولیت برای فعالیت خوب از محیط زیست که فراتر از خواسته های وظی

محیطی باشند. با توجه به فشارهای موجود برای حفاظت از محیط زیست طبیعی آنست که برای شرکت مهم است که 
توسط کارکنان با انگیزه به منظور دستیابی به عملکرد زیست محیطی حمایت شده اند. بنابراین کارکنان با انگیزه  مایل 

اضافی هستند که می تواند یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت های درگیر در حفاظت از محیط زیست  به رفتن مسافت
باشد. این تاکید بر اهمیت در نظر گرفتن رفتارهای طرفدار محیط زیست مانند جهتگیری محیط زیست داخلی در محل 

تراتژیک منجر به افزایش عملکرد زیست کار است. به عنوان گزارش، اتخاذ اقدامات مدیریت منابع انسانی در سطح اس
محیطی از طریق جهتگیری محیط زیست داخلی می شود. عالوه بر این، به عنوان پیشنهاد با اطالعات ما، باورها در مورد 
اهمیت محیط زیست طبیعی می تواند یک مسئله مهم برای موفقیت در اجرای شیوه های مدیریت منابع انسانی باشد. 

مدیریت ارشد تا کارکنان خط مقدم باید درگیر شده باشند. این بدان معنی است که شرکت ها باید از  همه کارکنان از
اهمیت هماهنگی اهداف زیست محیطی با نگرانی های زیست محیطی پرسنل شان آگاه باشند. در انجام این کار، در حال 

یات مرتبط کارفرمایان بهتر است از کارگاه های حاضر و آینده کارکنان می توانند پاداش دریافت کنند. همگام با ادب
برای آینده کارکنان،  آموزشی تخصصی برای آموزش کارکنان حاضر در مورد مسائل زیست محیطی سازماندهی کنند.

انتخاب و استخدام باید بر تناسب بین ارزش های فردی نامزدها با توجه به محیط زیست و شرکت هایشان تاکید داشته 
 .باشند
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 ،نگاه دانش، ریت منابع انسانی و امور کارکنانمدی (،1387) ،سیدرضا سیدجوادین. 
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