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 چکيده
 به محیطی زیست ای واسطه نقش با سبز رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تاثیربررسی  هدف با حاضر مطالعه
 بخش در. شد استفاده پیمایشی  روش از پژوهش، روش نظر از. است کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش این. رسید انجام
 های داده. شد استفاده ای کتابخانه روش از پژوهش موضوع به توجه با نیاز مورد اطالعات آوری جمع منظور به نظری
 مورگان جدول از استفاده با که شد آوری جمع چرم و کفش صنعت فعاالن بین نامه پرسش توزیع طریق از پژوهش میدانی

 از نامه،پرسش از آمده بدست های داده تحلیل و تجزیه برای پژوهش این در. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 483
 محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریتنشان داد نتایج . شد استفاده استنباطی و توصیفی آماری هایروش

 تاثیرگذار زیست محیط طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت. است تاثیرگذار وظایف با مرتبط زیست
 نقش وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهی. است

 نقش زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهی. دارد ای واسطه
 .  دارد ای واسطه

 .زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای، زیست محیط طرفدار رفتارهای ،سبز رفتارهای، سبز انسانی منابع مدیریت کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
های فراوانی در  گرفته در حوزه فناوری و تشدید نوآوری با چالش های امروزی باتوجه به تغییرات و تحوالت صورت سازمان

ها در ابعاد مالی و  زمینه ارائه خدمات و کاالهای با کیفیت مواجه هستند همین موضوع سبب شده تا عملکرد این شرکت
ها، نیروی عظیم  محیطی سازمان بهبود مستمر عملکرد زیست(. 24: 7431)جلوداری، غیرمالی نوسانات زیادی داشته باشد 

های تعالی سازمانی شود.  تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت کند که این نیروها می افزایی ایجاد می هم
: 7433میبدی،  زاده، حایری )نعمتی ندکن ای را در این مورد اعمال می ها و مؤسسات تالش جلو برنده ها و سازمان دولت
های پیش روی  بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش  (.742

های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند،  سازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاست
ارزیابی عملکرد زیست  (.1: 7432فیروزآبادی، ایزدخواه،  )خاتمی رد زیست محیطی میسر نخواهد شدبهبود مستمر عملک

های تولید  های جامع و فراگیر برای تدوین مناسب استراتژی ها اغلب بخش بوده و نیازمند تدوین شاخص محیطی سازمان
(. اما قرن بیستم دوران 24: 2171و همکاران،  7رکما نوآوری، نوآوری سبز، خدمات، کاالها یا بازاریابی هستند )ایده
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 محيطی زیست ای واسطه نقش با سبز رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تاثير
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با تغییرات  7391زیست نیز بوده است بر همین اساس رویکردهای توسعه از دهه  شدن و آلودگی محیط تشدید صنعتی
زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر همین اساس پایداری محیط 7311ای روبرو بوده است و از دهه  گسترده

های اجتماعی خود قبال اجتماع محلی  ها تنها به فکر منافع اقتصادی صرف نباشند بلکه به مسئولیت رود شرکت انتظار می
های رشد عملکرد زیست محیطی  (. اتفاقا یکی از شاخص281: 2171، 7زیست نیز عمل نمایند )جکسون و سئو و محیط
شده  ای بیان های اخیر نظریه های سبز است. در سال نوآوریزیست و تولیدات و  ها میزان تعهد به پایداری محیط سازمان

هایشان را  توانند ایجاد، ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تامین نمایند، و فعالیت مبنی بر این که، واحدهای تجاری می
کنند، مفید  اقتصادی میشان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که در آن فعالیت  تقویت کرده و رقابت

 (. 38: 2171 ،2ها را برآورده سازند )ساندهو و کاپور محیطی آن باشند و بتوانند نیازهای اجتماعی و زیست
ترین ابعاد  شود: مدیریت منابع انسانی سبز یکی از مهم سبز می یرهبری سبز موجب تقویت مدیریت منابع انسان

یابی به  دست وکارهای گوناگون برای های منابع انسانی محیط زیست است. اکنون، زمانی است که کسب سیستم
کارگیری راهبردهای محیط زیستی هستند. موفقیت این راهبردها ارتباط مستقیمی با  های رقابتی چشمگیر نیازمند به مزیت

اقدامات و تصمیم گیری صحیح رهبری سبز دارد. در این فرایند، آنچه سازمان را به سوی موفقیت هرچه بیشتر سوق 
های  ط زیست، حفاظت از آن و البته مسئولیت پذیری نسبت به آن است. در سالدهد، میزان آگاهی کارکنان از محی می

اند که باید در  اند، اما از این نکته بسیار مهم غافل بوده ها توجه به محیط زیست را در سطح دنبال کرده اخیر بیشتر سازمان
زند. برای نمونه اگر کارکنان و منابع ی اول، کارکنان خود را نسبت به این موضوع تازه آموزش بدهند و آگاه سا درجه

های تولیدشده، محصوالت سازگار با محیط زیست، محصوال  انسانی از مسائل مهمی چون فنون مدیریت زائدات و زباله
سبز و مراوده با شرکای محیط زیستی آگاه نباشند، اقدامات سازمان با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. در یک کالم 

ی محیط زیست بهره نبرد، احتمال موفقیت او در این زمینه در  گر سازمان از وجود نیروهایی آگاه به مقولهتوان گفت، ا می
ایجاد تمایز و مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا عمال دچار شکست خواهد شد. کارکنان باید با تمام وجود نسبت به محیط 

سبز، نیازمند افرادی است که با احساس مسئولیت در  زیست احساس مسئولیت داشته باشند. مدیریت منابع انسانی
های سبز و سازگار با محیط زیست را ممکن و عملی  اقدامات و وظایف خود و در همکاری با سایر نیروها، اجرای ایده

 یرفتارهابر سبز  یمنابع انسان تیریمد باتوجه به مسائل ذکرشده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سئوال زیر است: سازند.
 چه تاثیری دارد؟ زیست محیطی واسطه ایسبز با نقش 

 

 پيشينة پژوهش
 مورد در ای مطالعه - کارکنان سبز رفتار بر سبز انسانی منابع مدیریت ( در پژوهشی به بررسی تأثیر2127) 4زو و همکاران

 رفتار بر سبز انسانی ابعمن سبز پرداختند. نتایج نشان داد که، مدیریت سازمانی هویت و عوامل محیطی ای واسطه تأثیر
 تاثیر دارد. سبز انسانی منابع سبز بر مدیریت سازمانی تاثیر دارد و همچنین عوامل محیطی و هویت کارکنان سبز

 شکنی قانون و انسانی منابع استراتژیک مدیریت بین رابطه خدمتگزار، رهبری تعدیلی نقش( 2127)همکاران  و ادیگوزل
 دست از به نسبت خصوصی های سازمان که دهد می نشان ما های تحلیل و ها یافته. ندکرد بررسی را شغلی رضایت و

 از خود، منافعسازمان کردن حفظ برای آنها کارمندان دلیل، همین به و، دارند هراس رقابتی، های درمحیط مشتریان دادن
 نظری مفاهیم تا باشد متمرکز اَفراد هایرفتار و ها نگرش بر باید آتی مطالعات. روند می فراتر شده، تعیین های رویه حد

 489 شامل ما، مطالعه نمونه جمعیت. گردد تدوین رهبری، های سبک و انسانی منابع با ارتباط در بهتر مطالعات و جدید
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 بخش در. هستند فعالیت مشغول آناتولی، مرکزی منطقه در خصوصی و دولتی های بخش در که است سفید یقه کارمند
 تحلیل مورد ،SPSS و آموس برنامه از استفاده با ها، یافته. بودند شده استخدام دولتی، بخش در نفر 791 و خصوصی

 .گردید ارزیابی و تحلیل نتایج و شد آزموده رگرسیون تحلیل بوسیله فرضیات گرفت، قرار پایایی و عاملی
« نوآوری سبز و عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتهای ذکر شده در چین» پژوهشی با عنوان  (2173و همکاران ) 7ژانگ

های  پردازد. با بررسی بنگاه ر ثبت اختراع سبز بر عملکرد بعدی یک شرکت میانجام دادند: این مقاله به چگونگی تأثی
،  یک رابطه مثبت و معنادار بین ثبت اختراع سبز و عملکرد شرکت  2171تا  2111تولیدی ذکر شده در چین برای دوره 

ت مدل ابزار سبز صورت دهد که رشد سبز عمدتاً توسط ثبت اختراعا شود. عالوه بر این، تحقیقات نشان می پیدا می
های دولتی  وجود دارد، که از طریق روابط نزدیک خود با دولت، قادر به  گیرد و این رابطه مثبت فقط در بین شرکت می

وجود داشته است ، هنگامی که  2111افزایش نوآوری سبز هستند. عالوه بر این، رابطه مثبت در درجه اول پس از سال 
 قانونی از صنعت سبز کرد. دولت شروع به ارائه حمایت

 زیست محیط با سازگار رفتار به توجه با محیطی زیست عملکرد بر سبز انسانی منابع تاثیرمدیریت( 7311) جمشیدی
. بود همبستگی نوع از و توصیفی آن روش و کاربردی هدف نظر از پژوهش این. کرد بررسی را کارکنان تعهد و کارکنان

 و گرجسی جدول به توجه با. است نفر 2743 با برابر آنها تعداد که بود اصفهان شهر هتلهای کارکنان مطالعه مورد جامعه
 پژوهش یرهایمتغ بررای برای پژوهش این در استاندارد پرسشنامه از. امد بدست نفر 429 با برابر نمونه حجم مورگان
 و SPSS افزار نرم توسط داده تحلیل و تجزیه. شد تایید پرسشنامه پایایی و محتوایی و صوری روایی. شد استفاده

Amos به توجه با سازمان محیطی زیست عملکرد بر سبز انسانی منابع مدیریت که داد نشان پژوهش نتایج. شد انجام 
 سبز انسانی منابع مدیریت که نمود بیان پژوهش فرعی های فرضیه در وهشپژ نتایج همچنین. دارد تاثیر کارکنان تعهد

 بر کارکنان سازمانی تعهد همچنین. دارد داری معنی و مثبت تاثیر کارکنان سازمانی تعهد و محیطی زیست عملکرد بر
 .دارد تاثیر اصفهان شهر های هتل کارکنان زیست محیط با سازگار رفتار

 و رقابتی مزیت بر آن اثر و سبز محصول نوآوری بر مؤثر عوامل بررسی» عنوان با پژوهشی( 7438) همکاران و شمس
 فشارهای افزایش دلیل به: دادند انجام(« اصفهان استان متوسط و کوچک های شرکت: مطالعه مورد) اقتصادی عملکرد
 شده تبدیل صنایع در پایدار توسعه کسب جهت در مهم استراتژیک ابزارهای از یکی به سبز نوآوری محیطی، زیست
 کاهش به همچنین. شود کشورها دیاقتصا ثروت و وری بهره افزایش رقابتی، توان رشد باعث تواند می نوآوری. است

 مناسب شغل ایجاد و تر مناسب قیمت با و بهتر خدمات و محصوالت ارائه زمین، محیطی زیست های آسیب و ضایعات
 محصول نوآوری بر مؤثر سازمانی عوامل تآثیر بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف راستا این در. کند کمک افراد برای
 این بر. باشد می اصفهان استان متوسط و کوچک های شرکت در سازمان اقتصادی عملکرد و رقابتی مزیت بر سبز جدید

 پیمایشی ماهیتی تحقیق روش. است شده گرفته نظر در آماری جامعه عنوان به فروش مدیران و ارشد مدیران اساس
 روایی شامل روایی. شد استفاده آن پایایی و روایی تعیین با پرسشنامه ابزار از ها داده آوری جمع برای و داشته تحلیلی
 سازه، روایی برای. گرفت قرار تأیید مورد مدیریتی خبرگان تعدادی نظرات اساس بر محتوا روایی. بود سازه روایی و محتوا

 ضریب و گردید استفاده اولیه ی نمونه یک از پرسشنامه پایایی برای همچنین. است شده استفاده تاییدی عاملی تحلیل از
 معادالت سازی مدل روش از ها داده همچنین. آمد بدست بیشتر 1/1 از متغیرها تمامی برای و محاسبه کرونباخ یآلفا

 صرفه شامل عواملی که است این از حاکی تحقیق این نتایج. گردید تحلیل و تجزیه PLS افزار نرم کمک با ساختاری
 مثبت تأثیر سبز محصول نوآوری بر آلودگی از پیشگیری و فتبازیا فرآیند در بهبود ای، گلخانه گازهای انرژی، در جویی
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 سازمانی عوامل طرفی، از. دارد مثبت تأثیر ها شرکت اقتصادی عملکرد بر سبز محصول نوآوری عملکرد همچنین،. دارد
 .دارد داری معنی و مثبت تأثیر ها سازمان اقتصادی عملکرد و سبز محصول نوآوری عملکرد بر

 

 شناسی پژوهش روش
های یک جامعه  پیمایشی است: در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی -توصیفیضر از لحاظ روشی پژوهش حا

پردازد  تحقیق حاضر باتوجه به این که به بررسی وضع موجود می  های مدیریت از این نوع می باشد.  است و بیشتر تحقیق
جایی که به بررسی  قات توصیفی قرار دارد و از آنهای مورد بررسی است، در قلمرو تحق و هدف آن توصیف نمودن پدیده

پردازد همبستگی است؛ البته در سطحی باالتر تاثیرات متغیرها را خواهد سنجید. این تحقیق از  رابطه بین متغیرها می
لحاظ هدف کاربردی است؛ هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح 

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نیز از راه قیاسی و جمع آوری داده . خاص است انتزاعی و کلی اما در یک زمینه  گفتمان
در این ها و نتیجه نهایی، برای آزمودن رد یا پذیرش فرضیه ها از راه استقرایی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. 

رود و با مراجعه به افراد ای گردآوری اطالعات به محیط بیرون میتحقیق، با توجه به اینکه روش میدانی است؛ محقق بر
 کند و از روش معادالت ساختاری استفاده شده است. و برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطالعات مورد نیاز را گردآوری می

 

 پژوهش  فرضيه های

 . است تاثیرگذار وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت: 7 فرضیه
 .است تاثیرگذار زیست محیط طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع : مدیریت2 فرضیه
 وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست گاهیآ: 4 فرضیه
 .دارد ای واسطه نقش

 واسطه نقش زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهی: 3فرضیه 
 . دارد ای

 

 آماریجامعه 
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیا که در خاصیت ها یا ویژگی های مورد تحقیق مشترک می باشند و با 

می  چرم و کفش فعاالن کلیهاضر جامعه آماری پژوهش ح(. 7431هدف و موضوع  تحقیق ارتباط دارند )صفری شالی، 
( هدف)آماری  جامعه به پژوهش نتایج وباشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود 

 فرمول از پژوهش این در لذا است، نامحدود ای جامعه آماری، جامعة که مسئله این به توجه با. شود می داده تعمیم
 ایبر ها روش تریندبررپرکا از یکی انکوکر لفرمو. است شده استفاده گیری نمونه برای( نامحدود جامعة)کوکران 
 با نفر 483 تعداد پژوهش این باشد، بنابراین، در می نامشخص آماری از آنجائیکه جامعه. ستا ریماآ نمونه حجم محاسبه
گردید. چون اطالع دقیقی از  برآورد یآمار جامعه یک از الزم جامعه حجم به عنوان حداقل کوکران فرمول از استفاده

 حجم جامعه وجود ندارد از فرمول زیر استفاده شده است:
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 . برآورد گردید کارکناننفر از  483بر این اساس با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نمونه برابر با 

 

 بررسی ویژگی های جمعيت شناختی نمونه آماری
 ویژگی های جمعیت شناختی در این بخش مانند جنسیت، سن و همچنین تحصیالت مورد تحلیل قرار گرفته است.

 جنسیت 
دهندگان را    درصد پاسخ9134درصد از پاسخ دهندگان را زنان  و3431جداول مربوط به فراوانی جنسیت نشان می دهد که  

 .دهندردان تشکیل میم
 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت :(1) جدول

 فراوانی درصدی فراوانی جنسیت

 3431 718 زن

 9134 271 مرد

 711 483 مجموع

 تحصیالت 
درصد دارای مدرک  234درصد فوق لیسانس و  3133،  درصد لیسانس 9134های پژوهش نشان دهنده این است  که  یافته

 دکتری بودند.
 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغير تحصيالت :(2) لجدو

 درصد فراوانی فراوانی متغیر تحصیالت

 9134 221 و پایین تر لیسانس

 3133 799 فوق لیسانس

 234 3 دکتری 

 711 483 مجموع

 سن
 41درصد، بین  3/31سال  49تا  47درصد، بین  1/9افراد با سنین کمتر از سی سال  دهد کههای تحقیق نشان مییافته

 .صد پاسخ دهندگان  را تشکیل دادنددر 3/3سال  39تا  37درصد و بین  7/41سال 31تا 
 سن حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: (3)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرسن

 2939 38 سال 41کمتر از 

 4739 727 سال 49تا  47

 4131 778 سال 31تا  41

 7234 31  سال 31باالی 

 711 483 مجموع

 

 آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش
است. به کمک   آزمون کولموگروف اسمیرنف»های سنجش و آزمون مربوط به توزیع،  در آمار ناپارامتری، یکی از روش

یک نمونه تصادفی از جامعه آماری، مشخص کرد که آیا جامعه آماری از توزیع مورد نظر توان بوسیله  این آزمون، می
قبل از وارد  .توزیعی در بین دو جامعه نیز وجود دارد کنند یا خیر! همچنین بوسیله این آزمون، امکان بررسی هم پیروی می
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اطالع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا ها ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهشدن به مرحله آزمون فرض
 ها استفاده شود. نبودن آنها، آزمون

 اسميرنوف برای متغيرهای تحقيق -آزمون کولموگروف :(0)جدول 

 )سطح معناداری(  Sig مقدار آزمون متغیر

 111/1 833/1 رهبری خدمتگزار 

 112/1 437/1 آگاهی زیست محیطی 

 117/1 191/1 ست مرتبط با وظایف رفتارهای طرفدار محیط زی

 111/1 384/1 رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست 

 111/1 197/1 مدیریت منابع انسانی سبز 

 
های است پس نتیجه می گیریم که داده 19/1با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق کوچکتر از 

 ستند.آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال نی جمع

 

 های پژوهش  نتایج آزمون فرضيه
 . است تاثیرگذار وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت: 7فرضیه

 پژوهشيه نتایج آزمون اولين فرض :(5)جدول 

  Original Sample  T Statistics  P Values 

 13173 23499 13737 رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف  <-مدیریت منابع انسانی سبز  

 طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریتیافته های اولین فرضیه پژوهش نشان می دهد که ضریب مسیر 
باالتر  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی  499/2نیز   tه دست آمده است همچنین مقدار /. ب737 زیست محیط

 زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریتدرصد اطمینان می توان عنوان کرد تاثیر 33است بنابراین با 
 معنی دار است پس اولین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

 
 .است تاثیرگذار زیست محیط طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع : مدیریت2فرضیه

 پژوهشنتایج آزمون دومين فرضيه  :(6)جدول 
  Original Sample  T Statistics  P Values 

 13111 43322 13277 رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست  <-مدیریت منابع انسانی سبز  

 طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت پژوهش نشان می دهد که ضریب مسیردومین فرضیه افته های ی
باالتر  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی  322/4نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار 277 زیست محیط

 طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع د تاثیر مدیریتطمینان می توان عنوان کردرصد ا 33است بنابراین با 
 معنی دار است پس دومین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.  زیست محیط

 
 وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست گاهیآ: 4فرضیه
 .دارد ای واسطه نقش
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 پژوهشنتایج آزمون سومين فرضيه  :(0)جدول 
 Original Sample  T Statistics  P Values   نوع اثر

یست محیطی  آگاهی ز <-مدیریت منابع انسانی سبز   غیر مستقیم
 رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف  <-

13139 23184 13148 

رفتارهای طرفدار محیط  <-آگاهی زیست محیطی   مستقیم
 زیست مرتبط با وظایف 

13742 23799 13142 

 13711 کل

VAF 131293 

 انسانی منابع مدیریت تأثیر رد محیطی زیست آگاهییافته های سومین فرضیه پژوهش نشان می دهد که ضریب مسیر 
به دست  184/2نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار 139 وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز

 آگاهی میانجی اطمینان می توان عنوان کرد تاثیر% 39باالتر است بنابراین با  31/7آمده است که از مقدار بحرانی 
معنی دار است پس   وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست

 سومین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.
 بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهیبر اساس میانجیگری  (1)طبق جدول   VAFمقدار آماره 

 منابع مدیریتاثر کل  % از2933 /. می باشد که نشان می دهد293برابر با  وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای
 آگاهیاز طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی  وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی
 جزئی است. /. قراردارد میانجی گری81/. و 21تبیین می شود و چون این مقدار بین   محیطی زیست

 
 واسطه نقش زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهی: 3فرضیه 

 . دارد ای
 پژوهشنتایج آزمون چهارمين فرضيه  :(8)جدول 

 Original Sample  T Statistics  P Values   نوع اثر

رفتارهای  <-اهی زیست محیطی  آگ <-مدیریت منابع انسانی سبز   غیر مستقیم
 فعال طرفدار محیط زیست 

13193 23131 13118 

 13113 23813 13713 رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست  <-آگاهی زیست محیطی   مستقیم

 13244 کل

VAF 13294 

 منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهییافته های چهارمین فرضیه فرعی پژوهش نشان می دهد که ضریب مسیر 
به دست  131/2نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار 193 زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی

 آگاهی میانجی درصد اطمینان می توان عنوان کرد تاثیر33باالتر است بنابراین با  98/2آمده است که از مقدار بحرانی 
معنی دار است پس چهارمین  زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز سانیان منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست

 فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.
 بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست بر اساس میانجیگری آگاهی (8)طبق جدول   VAFمقدار آماره 

 انسانی منابع % از اثر کل مدیریت2934اشد که نشان می دهد /. می ب294برابر با زیست  محیط طرفدار فعال رفتارهای
محیطی  تبیین می  زیست از طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی آگاهیزیست  محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز

 /. قراردارد میانجی گری جزئی است.81/. و 21شود و چون این مقدار بین 

 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

743 
 

 ها بررسی نتایج فرضيه
 .است تاثیرگذار وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رهایرفتا بر سبز انسانی منابع : مدیریت7فرضیه

نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار737 زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع ضریب مسیر مدیریت
رد تاثیر درصد اطمینان می توان عنوان ک33باالتر است بنابراین با  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی  499/2

معنی دار است پس اولین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار  زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت
 .می گیرد

 .است تاثیرگذار زیست محیط طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع : مدیریت2فرضیه
/. به دست آمده است همچنین 277 زیست محیط طرفدار نهفعاال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت ضریب مسیر

درصد اطمینان می توان  33باالتر است بنابراین با  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی  322/4نیز   tمقدار 
رضیه زیست  معنی دار است پس دومین ف محیط طرفدار فعاالنه رفتارهای بر سبز انسانی منابع عنوان کرد تاثیر مدیریت

 .پژوهش مورد تایید قرار می گیرد
 وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست : آگاهی4فرضیه
 .دارد ای واسطه نقش

 ظایفو با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست ضریب مسیر آگاهی
باالتر است بنابراین  31/7به دست آمده است که از مقدار بحرانی  184/2نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار 139

 رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست % اطمینان می توان عنوان کرد تاثیر میانجی آگاهی39با 
 .نی دار است پس سومین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیردوظایف  مع با مرتبط زیست محیط طرفدار
 واسطه نقش زیست محیط طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست آگاهی :3فرضیه 

 دارد. ای
/. به 193 زیست طمحی طرفدار فعال رفتارهای بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست ضریب مسیر آگاهی

باالتر است بنابراین با  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی 131/2نیز   tدست آمده است همچنین مقدار
 بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر در محیطی زیست درصد اطمینان می توان عنوان کرد تاثیر میانجی آگاهی33

 است پس چهارمین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.زیست معنی دار  محیط طرفدار فعال رفتارهای
 

 کاربردیپيشنهادات 
 بال از کارکنانی که با مشارکت هم و بر پایه اعتماد و دوستی به فعالیت می پردازند و کاستن از ارزش رقابت ستقا

سرسختانه، و از حمایت از نتایج کارهای گروهی و رقابتهای سازنده و مثبت که نتیجه آنها خالقیت و نوآوری و 
دمات و.... که به توسعه کارتیمی و مشارکتی پردازیهای جدید در محصول، فرایندهای اجرایی سازمان، خ-ایده

 که از الزامات نوآور یو خالقیت کارکنان است ختم میگردد
  قویت سبک رهبری تحول آفرین در سازمان، که از طریق تعامل دوستانه مدیریت یا رهبر با پیروان حاصل

 سعه فضای مثبت سازمانیمیگردد و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش میزان انگیزش در کارکنان برای تو
  تقویت سبک رهبری تحول آفرین در سازمان، که از طریق تعامل دوستانه مدیریت یا رهبر با پیروان حاصل

 میگردد و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش میزان انگیزش در کارکنان برای توسعه فضای مثبت سازمانی
 یگیری میزان آلودگی و مخاطرات زیست محیطی های نظارتی زیست محیطی جهت شناسایی و پ توسعه سیستم

 که شرکتها ایجاد می کنند. 
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 های معامالتی و مالیاتی جهت خرید و وراردات تجهیزات و ماشین آالت سبز.  کاهش هزینه 
  توسعه سازوکارهای تشویق و تنبیه جهت ایجاد انگیزه در شرکتهای تولید کننده خودرو برای استفاده از

 های دستدار محیط زیست.  تجهیزات و فناوری
 محیطی و  بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیست اجتماعی در ارتقای رابطة با توجه به نقش مهم سرمایة

 خودروییشرکتهای  المللی در سالیان اخیر، اجتماعی در مطالعات داخلی و بین همچنین تأکید بر نقش سرمایة
و  سازی هنجارها، همکاری، مشارکت، تعامالت یادگیری، درونی أکید بر جوّباید اقدامات منابع انسانی خود را با ت

 .تأکید بر تعامالت باز اجرا کنند
 سازی فرهنگ سبز  باید توجه به نهادینه محیطی، با در نظر گرفتن وضعیت جامعةآماری در مبحث رفتار زیست

 .رکار قرار گیرددر دستو خودروییمحیطی از سوی شرکتهای  و حفظ و بهبود مدیریت زیست
 محیطی باید در دستور کار  مسائل زیست تدوین استراتژیهای مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به دغدغة

 .قرار گیرد خودروییمدیریت منابع انسانی شرکتهای 
 سبز به مدیران ارشدهای  محیطی کارکنان با نیازسنجی دقیق و برگزاری دوره افزایش دانش و آگاهی زیست 

 .شود رکتها پیشنهاد میاین ش
 ،پس از استخدام نیروی جدید، باید معیارهایی را برای ارزیابی  مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانها

بر این اساس مزایا و پاداش به  محیطی در نظر بگیرند که عملکرد کارکنان بر اساس استانداردهای زیست
 .کارکنان پرداخت شود

 زیست وین استراتژیهای سازمانی و همچنین استراتژیهای مدیریت منابع انسانی به جنبةشود در تد پیشنهاد می 
محیطی و سبز بودن توجه وافر داشته باشند. همچنین، باید بین این دو سطح از استراتژی شرکتی و منابع 

 .انسانی همسویی برقرار کنند
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