
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            چهارم)جلد 7047، زمستان 17، شماره 5دوره 
 

59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبزبررسی  این مقالههدف 

. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش  پیمایشی استفاده شد. در بخش می باشد
های ای استفاده شد. داده یاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانهآوری اطالعات مورد ن نظری به منظور جمع

آوری شد که با استفاده از جدول مورگان  نامه بین فعاالن صنعت کفش و چرم جمع میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش
نامه، از ه از پرسشهای بدست آمدنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 483

 انسانی منابع مدیریت تأثیر خدمتگزار رهبرینتایج تحقیق نشان داد شد. های آماری توصیفی و استنباطی استفاده روش
 منابع مدیریت تأثیر خدمتگزار رهبریهمچنین  کند نمی تعدیل وظایف با مرتبط زیست محیط طرفدار رفتارهای بر را سبز

 . کند می تعدیل زیست محیط حامی فعال یرفتارها بر را سبز انسانی

 .سبز رفتارهای، سبز انسانی منابع مدیریترهبری خدمتگزار،  کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
محیطی و رعایت استانداردهای  های تولید را در راستای تحول زیست بتواند منابع انسانی و رویه باید رهبری سازمان

ها  های رهبری است که توانایی هدایت سازمان به رویه تگزار جزو سبکمحیطی بسیج و آموزش دهد. رهبری خدم زیست
در  3رهبری خدمتگزار ابتداً توسط برنز(. 2118، 4و مونگه 2، دامیکو1محیطی را دارد )بیسکوتی و عملکرد مطلوب زیست

با عنوان رهبری  6س وبربسط داده شد این مفهوم ریشه در کارهای ماک 9و سپس توسط کارهای باس و آولیو 1598سال 
ای از  کنندگی که دارد سبب بسیج عده های خاص تحریک کاریزماتیک رهبری است، که چنین رهبری براساس ویژگی

نظر بسیاری از  (.  بنابراین طبق1456نژاد و نظری هاشمی،  )فراهانی  شود افراد در یک زمان کم برای هدف معینی می
که سبب توفیق آنان در  9گرا خاص رهبران تحول  ای رهبری، میل به تحول است. ویژگیصاحبنظران، انگیزش اولیه بر

بخش،  دادن، نفوذ آرمانی بر پیروان، انگیزش الهام  ایجاد زمینه ارتقاء تحول و نوآوری سازمانی است عبارتند از؛ گوش
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نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بين مدیریت منابع انسانی سبز و 

 رفتارهای سبز
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(. رهبری 2118، 4و جارون 2اید، ز1گرا است )بون های توسعه تحریک فرهیختگی و آگاهی، تشویق و ترغیب، حمایت
محیطی و  شود که بتواند کارکنان و سهامداران را ترغیب به رعایت معیارهای زیست خدمتگزار زمانی به رهبری سبز می

ای  تواند مجموعه حرکت شرکت به سمت محصوالت سبز کند. برخی از صاحبنظران معتقدند رهبری تحول گرای سبز می
و همکاران،  3)الراهیل  زیست را بارور نماید  های فردی و جمعی را در راستای حفاظت از محیط تها و ظرفی از قابلیت

(.  بدین صورت که رهبری خدمتگزار با بازکردن فضای نقد و انتقاد و دریافت پیشنهادات سازنده در زمینه نوآوری و 2119
های خالقیت و  صوالت سبز از سوی کارکنان زمینههای مشتریان نسبت به خرید مح تولید محصوالت سبز و حساسیت

نماید همچنین این رهبری موجب  های بیشتر برای کارکنان و در نهایت سازمان را فراهم می نوآوری و شناسایی فرصت
ی سبز شدن رفتارها محیطی شده و موجبات نهادینهگسترش روحیه و باور و آموززش کارکنان به رعایت معیارهای زیست

در خصوص رهبری، رویکردهای گوناگونی ارائه شده است که یکی از رویکردهایی که به تازگی (. 2119د )جون، شو می
مورد توجه صاحبنظران حوزه مدیریت قرار گرفته، رهبری خدمتگزار است. نظریه رهبری خدمتگزار برای نخستین بار در 

ه مشکل واقعی اداره امور عمومی، گسیختگی و توسط گرین لیف مطرح شد. فردیکسون معتقد است ک 1599سال 
گسستگی بین سازمانها و کارکنانشان است. در نتیجه آنچه که باید مورد توجه گیرد، آن است که چگونه این سیستم ها 
می توانند به صورت ارگانیزمی برای توسعه گروه ازطریق همکاری، خادمیت و توازن بین افراد و سیستم عمل کنند. پس 

ان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمانهای عمومی در نظر گرفت )حسین پور و پورداد، می تو
هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت (. 1455

 ست؟منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز در صنعت کفش و چرم چگونه ا

 

 پيشينة پژوهش
( مدیریت منابع انسانی سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبزبا نقش تعدیلگر 2121دارویشموتوالی و التینای )

رهبری خدمتگزار را بررسی کردند. داده ها از کارمندان شاغل در هتل های آلماتی قزاقستان جمع آوری شده است. 
Smart PLS ها نشان  سازی معادالت ساختاری استفاده شد. یافته ار و پایایی و طراحی مدلهای اعتب برای انجام آزمون

مرتبط با وظیفه را  P-EPکند، اما  فعال را واسطه می PEPسبز بر  HRMدهد که آگاهی محیطی تأثیرات  می
د. این مطالعه سبز و مرتبط با وظیفه را تعدیل نمی کن HRMکند. همچنین، رهبری خدمتگزار رابطه بین  پشتیبانی نمی

با تکیه بر مبادله اجتماعی، نظریه شناختی اجتماعی و یادگیری اجتماعی، مشارکت های نظری، مفاهیم عملی و توصیه 
 های مفیدی را برای مدیران و محققان صنعت هتلداری ارائه می کند.

رهبری تحول سبز و  نوآوری سبز و عملکرد محیطی: نقش» ( پژوهشی با عنوان 2121و همکاران ) 9کومار سینگ
انجام دادند: با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع و تئوری توانایی و انگیزه فرصت، ما بررسی « مدیریت منابع انسانی سبز

شد که چگونه مدیریت منابع انسانی سبز به ارتباط بین رهبری تحول گرای سبز، نوآوری سبز و عملکرد محیطی 
های کوچک و متوسط جمع  بخش تولیدی از شرکت 415های سه گانه از  سشنامه پیمایشی، دادهپردازد. با استفاده از پر می

های کوچک و متوسط  آوری شده است. در این مطالعه از مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر کواریانس شرکت
ه تأثیر رهبری تحول گرای های مدیریت منابع انسانی سبز واسط دهد که شیوه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می
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سبز بر نوآوری سبز است. نتایج همچنین نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز به طور غیر مستقیم از طریق نوآوری 
های تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  ها از کلیه فرضیه گذارد. به طور کلی، یافته سبز بر عملکرد محیطی شرکت تأثیر می

دهد که رابطه عملکرد مدیریت منابع  رای چندین پیامد نظری و عملی است. هم چنین نشان میکند و دا پشتیبانی می
انسانی نه به ترتیب و عنوان افزودنی رهبری تحول سبز و نوآوری سبز به عنوان پیشین و واسطه بستگی دارد و نه بر اثر 

دنی و تعاملی( برای تأثیرگذاری بر عملکرد محیطی متقابل آنها بلکه ترکیبی از هر دو شکل ترکیبی )به عنوان مثال ، افزو
 شرکت.

( تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز و فرهنگ خدمت بر رفتار محیط زیست گرایانه 1455فرخی و همکاران )
 کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش های سبز فردی را بررسی کردند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از

شامل کارکنان شهرداری مرکزی اصفهان می باشند که با  191پیمایشی می باشد.  جامعه آماری  -نظر ماهیت توصیفی
نفر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع  118استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 

ایی با استفاده از روش های روایی محتوا، واگرا و همگرا مورد آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. رو
بررسی قرار گرفت و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد شیوه های 

بطه بین آموزش و مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای محیطی کارکنان تأثیر دارد و ارزش های زیست محیطی را
توسعه سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان و رابطه مدیریت عملکرد سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان را 
تعدیل می کند اما بر روی رابطه انتخاب استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان نقش تعدیلی ندارد. 

استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان را تعدیل نموده است و بر  همچنین فرهنگ خدمت تنها رابطه بین
 سایر روابط تأثیر تعدیلی نداشته است.

هدف از  .انجام دادند« تأثیر نوآوری سبز بر عملکرد سازمان پست مرکزی شهر شیراز»( پژوهشی با عنوان 1458جاویدی )
باشد. روش تحقیق  ملکرد سازمان در سازمان پست مرکزی شیراز میتحقیق حاضر بررسی تاثیرگذاری نوآوری سبز بر ع

نفر که با استفاده از  299باشد با تعداد کارکنان  پیمایشی است. جامعه آماری سازمان پست مرکزی شیراز می-توصیفی
از روش های بدست آمده  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده 161فرمول کوکران تعداد 

رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج آزمون بیان داشت که نوآوری سبز بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنی دار دارد. 
 همچنین نوآوری سبز بر عملکرد مالی، عملکرد مشتری و عملکرد رشد و یادگیری تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

 

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

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  رد و از آنهای مورد بررسی است، در قلمرو تحققات توصیفی قرار دا 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 در یک زمینه  گفتمان انتزاعی و کلی اما
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 به محیط بیرون می تحقیق، با توجه به اینکه روش میدانی است؛ محقق برای گردآوری اطالعات
 کند و از روش معادالت ساختاری استفاده شده است. و برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطالعات مورد نیاز را گردآوری می
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 فرضيه های پژوهش 

 تعدیل وظایف با مرتبط تزیس محیط طرفدار رفتارهای بر را سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر خدمتگزار رهبری: 1 فرضیه
 .کند می

 .کند می تعدیل زیست محیط حامی فعال رفتارهای بر را سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر خدمتگزار رهبری: 2 فرضیه

 

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

چرم می  و کفش فعاالن (. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه1456ف و موضوع  تحقیق ارتباط دارند )صفری شالی، هد
( هدف)آماری  جامعه به پژوهش نتایج باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود و

 فرمول از پژوهش این در لذا است، نامحدود ای عهجام 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 آماری جامعه یک از الزم جامعه حجم به عنوان حداقل کوکران فرمول از تفادهاس
 حجم جامعه وجود ندارد از فرمول زیر استفاده شده است:
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 . برآورد گردید کارکناننفر از  483ونه برابر با بر این اساس با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نم

 

 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 پاسخ 9634ان را زنان  ودرصد از پاسخ دهندگ3439جداول مربوط به فراوانی جنسیت نشان می دهد که  

 دهند.مردان تشکیل می
 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت (:7) جدول

 فراوانی درصدی فراوانی جنسیت

 3439 168 زن

 9634 216 مرد

 111 483 مجموع

 تحصیالت 
درصد دارای مدرک  234صد فوق لیسانس و در 3133درصد لیسانس ،  9934های پژوهش نشان دهنده این است  که  یافته

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

 درصد فراوانی فراوانی متغیر تحصیالت
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 9934 221 لیسانس و پایین تر

 3133 199 فوق لیسانس

 234 5 دکتری 

 111 483 مجموع

 سن 
 46درصد، بین  5/39سال  49تا  41درصد، بین  6/9راد با سنین کمتر از سی سال دهد که افهای تحقیق نشان مییافته

 صد پاسخ دهندگان  را تشکیل دادند.در 3/5سال  39تا  31درصد و بین  1/49سال 31تا 
 سن حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع(: 3)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرسن

 2939 58 سال 41کمتر از 

 4139 121 سال 49تا  41

 4139 118 سال 31تا  46

 1234 39 سال  31باالی 

 111 483 مجموع

 

 ضرایب بارهای عاملی 

  :ضرایب بارهای عاملی در حال استاندارد گزارش شده است زیردر جدول 

 (: ضرایب بارهای عاملی0جدول )

 رهبری خدمتگزار   
رفتارهای طرفدار محیط 
  زیست مرتبط با وظایف

رفتارهای فعال 
طرفدار محیط 

 زیست 

 مدیریت منابع انسانی سبز 

q1       13521 

q2       13982 

q3       13889 

q4       13991 

q5       13894 

q6       13653 

q11 13842    

q12 13939    

q13 13823    

q14 13991    

q15 13681    

q16 13945    

q17   13843     

q18   13835     

q19   13511     

q20     13881   

q21     13889   

q22     13933   
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 بررسی روایی همگرا

باشد. این شاخص توسط فورنل و  میانگین واریانس استخراج شده می مخفف AVE میانگین واریانس استخراج شده یا
 س مدل بیرونی و با محاسبه میانگین واریانس استخراجمعرفی شده است. اعتبار همگرا براسا 1581الرکر به سال 

(AVE) شود. معیار بررسی می AVE  نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه 
دهد که  های خود را نشان می میزان همبستگی یک سازه با شاخص AVE تر های خود است. به بیان ساده با شاخص

 شتر باشد، برازش نیز بیشتر است. فورنل و الرکرمعتقدند روایی همگرا زمانی وجود دارد کههرچه این همبستگی بی

AVE  بطورکلی در یک پرسشنامه عوامل متعددی وجود دارد و هر عامل نیز براساس تعدادی گویه  .بزرگتر باشد /.9از
ها استفاده  درستی و مناسب بودن گویه گیرد. در اعتبار محتوایی از نظر داوران برای سنجش میزان موردسنجش قرار می

یک شاخص کمی برای سنجش روایی است. این معیار از بارهای عاملی مربوط به هر گویه  AVE شود اما معیار می
های سنجش هر مقوله با هم از همبستگی  دهد چقدر گویه شود. در واقع این معیار نشان می برای سنجش آن استفاده می

 .دار هستندکافی و باالیی برخور

 (: نتایج روایی همگرا5جدول )

  Average Variance Extracted (AVE) 

 13984 رهبری خدمتگزار 

 13932 رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف 

 13913 رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست 

 13681 مدیریت منابع انسانی سبز 

 

 پایایی ترکيبی و الفای کرونباخ

به زبان ساده یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در مکان دیگر یا زمان دیگر نتایج مشابهی بدست دهد. معیار  پرسشنامهپایایی 
است. آلفای کرونباخ براساس میزان پراکنش داده ها تعیین می شود و انحراف معیار  سنتی محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

ایی ترکیبی براساس هماهنگی درونی سواالت هر عامل محاسبه می عامل اصلی سنجش پایایی است. از سوی دیگر پای
 /. می باشد. 9شود بنابراین معیار دقیق تری است. الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مناسب برای متغیرها بیشتر از 

 (: ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی6جدول )
  Cronbach's Alpha Composite Reliability 

 13854 13896 خدمتگزار رهبری 

 13514 13894 آگاهی زیست محیطی 

 13856 13826 رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف 

 13899 13985 رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست 

 13529 13513 مدیریت منابع انسانی سبز 

 

 روایی واگرا 
الت سایر عوامل تفاوت دارند. این معیار یکی از معیارهای روایی واگرا نشان می دهد چقدر سواالت یک عامل با سوا

های هر سازه تعیین  است و براساس بارهای عاملی مربوط به گویه PLSگیری در روش  های اندازه اصلی برازش مدل
گر( های یک متغیر پنهان با یک متغیر غیر مرتبط با آن )از نظر پژوهش روایی واگرا بر همبستگی پایین سنجه .شود می

برای سنجش روایی واگرا از آزمون  .شود اشاره دارد. این معیار در روش حداقل مربعات جزئی از دو طریق سنجیده می
 ( بیان کردند روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان1581فورنل الکر استفاده شده است .فورنل و الرکر )
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AVE های دیگر )یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین  بین آن سازه و سازه برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی
گیری حاکی از آن است که یک سازه در  ها( در مدل باشد. بر این اساس روایی واگرای قابل قبول یک مدل اندازه سازه

دلیابی معادالت های دیگر. در روش حداقل مربعات جزئی و م های خود دارد تا با سازه مدل تعامل بیشتری با شاخص
های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین  گیرد که خانه ساختاری، این امر به وسیله یک ماتریس صورت می

مربوط به هر سازه است. پس از تعیین روایی ابزارهای اندازه گیری  AVE ها و قطر اصلی ماتریس جذر مقادیر سازه
ای ورود به بحث تحلیل مسیر می باشد. برای شناسایی رابطه بین متغیرهای شناسایی رابطه بین متغیرها قدم بعدی بر

 حاضر در مدل از ضریب همبستگی استفاده شده است. 
 روایی واگرا (:1)جدول 

  
رهبری 
 خدمتگزار

آگاهی زیست 
 محیطی

رفتارهای طرفدار محیط زیست 
 مرتبط با وظایف

رفتارهای فعال طرفدار 
 محیط زیست

مدیریت منابع 
 سانی سبزان

 13963 رهبری خدمتگزار 
    

رفتارهای طرفدار محیط زیست 
 مرتبط با وظایف 

13661 13995 13861 
  

رفتارهای فعال طرفدار محیط 
 زیست 

13931 13665 13914 13845 
 

 13829 13663 13966 13911 13924 مدیریت منابع انسانی سبز 

 .مناسبی برای متغیرها برقرار است دهد که واگراییها نشان می نتایج روایی  یافته فوقدر جدول 

 

 های پژوهش  نتایج آزمون فرضيه
: رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف تعدیل 1 فرضیه

 می کند. 

 پژوهش اول نتایج آزمون فرضيه (:8)جدول 

  Original Sample  T Statistics  P Values 

Moderating Effect 1 ->  رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با
  وظایف

13139 13124 13262 

پژوهش نشان می دهد که ضریب مسیر رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر  اول یافته های فرضیه
به دست آمده  124/1نیز   tدست آمده است همچنین مقدار/. به 139رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف 

کمتر است بنابراین رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای  56/1است که از مقدار بحرانی 
 پژوهش رد می شود. اولطرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف تعدیل نمی کند و فرضیه 

 أثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای فعال حامی محیط زیست تعدیل می کند. : رهبری خدمتگزار ت2 فرضیه
 پژوهشدوم  نتایج آزمون فرضيه(: 9)جدول 

  Original Sample  T Statistics  P Values 

Moderating Effect 2 -> 13119 23921 13194  رفتارهای فعال طرفدار محیط زیست 

رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر  ژوهش نشان می دهد که ضریب مسیرپ دومیافته های فرضیه 
به دست آمده است که از  921/2نیز   t/.  به دست آمده است همچنین مقدار 194رفتارهای فعال حامی محیط زیست 

رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع درصد اطمینان می توان عنوان کرد  55باالتر است بنابراین با  98/2مقدار بحرانی 
پژوهش مورد تایید قرار  دوممورد تایید قرار می گیرد پس  فرضیه ر رفتارهای فعال حامی محیط زیست انسانی سبز را ب

 گیرد. می
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 ها بررسی نتایج فرضيه
ت مرتبط با وظایف تعدیل : رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیس1 فرضیه

 می کند.

ضریب مسیر رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف 
کمتر است بنابراین  56/1به دست آمده است که از مقدار بحرانی  124/1نیز   t/. به دست آمده است همچنین مقدار 139

ثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف تعدیل نمی کند و رهبری خدمتگزار تأ
 رد می شود. اولفرضیه پنجم 

 : رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای فعال حامی محیط زیست تعدیل می کند. 2 فرضیه
/.  به دست 194یت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای فعال حامی محیط زیست رهبری خدمتگزار تأثیر مدیر ضریب مسیر

درصد 55باالتر است بنابراین با  98/2به دست آمده است که از مقدار بحرانی  921/2نیز   tآمده است همچنین مقدار 
های فعال حامی محیط زیست  اطمینان می توان عنوان کرد رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتار

 گیرد. پژوهش مورد تایید قرار می دوممورد تایید قرار می گیرد پس  فرضیه 
 

 پيشنهادات برای تحقيقات آتی

 های زمانی مختلف،  تر و انجام آن در دوره انجام تحقیق فعلی در صنایع مختلف و استفاده از جامعه آماری بزرگ
هایی  ه عنوان یکی از متغیرهای تعدیلی در تحقیقات آتی از جمله پیشنهاددر نظر گرفتن نوآوری مدیریتی سبز ب

 های آتی مورداستفاده قرار گیرند. توان در پژوهش است که می
 ارائه مدلی برای رهبری خدمتگزار در آگاهی زیست محیطی 
 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر آگاهی زیست محیطی 
  رابطه مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با بررسی نقش تعدیلی نوآوری سبز بر

 وظایف
 

 منابع 

 نقش با کاری زندگی کیفیت با خدمتگزار رهبری های مؤلفه بین رابطه ،(1455) ،محمد پورداد، ،مهدی پور، حسین 
 . 81-62 صص ،39 شماره کار، و کسب مدیریت اجتماعی، سرمایه میانجی

 ملی کنفرانس نخستین، شیراز شهر مرکزی پست سازمان عملکرد بر سبز نوآوری تاثیر، (1458غالمرضا، ) ،جاویدی 
 .کار و کسب و اخالق مدیریت،

 و نوآوری طریق از سازمانی عملکرد بر گرا تحول رهبری تاثیر ،(1456) ،سیدرضا ،هاشمی نظری ،آمنه نژاد، فرهانی 
 موسسه تهران، حسابداری، و مدیریت المللی بین کنفرانس دومین مالیاتی، امور سازمان موردی مطالعه یادگیری
 .صالحان عالی آموزش

 محیط رفتار بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر ،(1455) ،محمد ،اصفهانی دلوی ،زینب ،امیری ،مجتبی ،فرخی 
 انسانی منابع مدیریت، خدمت فرهنگ و فردی سبز های ارزش گر تعدیل نقش گرفتن نظر در با کارکنان گرایانه زیست
 .199-149 صص ،2، شماره 2، دوره پایدار
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