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Abstract 
In the current era, the optimal utilization and management of organizational resources 

(especially human capital) is essential as the most important organizational asset, and 

organizations must adopt a strategic approach to aligning human resource management and 

environmental management practices. On the other hand, if green human resource 

management is implemented successfully, social capital can be created in the organization 

and its benefits can be exploited. Therefore, the purpose of this study is to investigate the 

impact of green human resource management and social capital on employees’ ecofriendly 

behavior. In this regard, the role of social capital as an independent and mediating variable 

is examined. This study is applied in terms of research purpose and is a survey in terms of 

method. The statistical population of the study consisted of petrochemical companies active 

in South Pars. In order to assess the variables of the study, a questionnaire was used. In 

addition to the Construct and content validation of the questionnaire, Cronbach's alpha 

reliability coefficient was found to be 0.93. The collected data were analyzed using 

statistical software packages SPSS and LISREL. The results of data analysis showed that 

green human resource management had a positive and significant effect on environmental 

behavior and social capital. Although the results show that social capital has no significant 

effect on environmental behavior, it does play a positive mediating role between green 

human resource management and environmental behavior. 
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، زیست کارکنان  مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط

 اجتماعی سرمایةبا تأکید بر نقش 
 پور ابراهیم رجب

 فارس، بوشهر، ایران ، دانشگاه خلیجکسب و کار و اقتصاد ةشکدانداستادیار، گروه مدیریت بازرگانی، 

 (01/10/0933تاریخ پذیرش:  ـ 10/00/0931)تاریخ دریافت: 
 کیدهچ

و  استضروری  ،سازمانی سرمایةترین  مهم در مقام ،انسانی سرمایةویژه  به ،منابع سازمانی ةبهینگیری و مدیریت  در عصر کنونی، بهره
زیست داشته باشند. از سوی دیگر،  سویی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط ها باید رویکردی راهبردی به هم سازمان

اجتماعی را در سازمان ایجاد کرد و از مزایای آن بهره گرفت.  سرمایةتوان  آمیز مدیریت منابع انسانی سبز می رای موفقیتدر صورت اج
محیطی است. در این  اجتماعی بر رفتار زیست سرمایةرو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و  ازین

از نظر هدف کاربردی و از نظر  ،. پژوهش حاضرشود متغیر مستقل و نیز متغیر میانجی بررسی می نزلةم بهاجتماعی  سرمایة، نقش زمینه
پتروشیمی پارس جنوبی تشکیل فعال در صنعت های  آماری پژوهش را شرکت ةجامعها از نوع توصیفی است.  روش گردآوری داده

ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز  درجه ها پرسشنامه در مقیاس پنج اند. ابزار گردآوری داده داده
نتایج  شدند وتحلیل  LISRELو  SPSSافزارهای آماری  ها با استفاده از نرم . دادهدش( محاسبه 39/0ضریب آلفای کرونباخ ) ةمحاسببا 

. نتایج گذارد می اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار سرمایةطی و محی ها نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست تحلیل داده
محیطی  بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیست ؛ اما،محیطی تأثیر معنادار ندارد اجتماعی بر رفتار زیست سرمایةپژوهش نشان داد 

 کند. بازی میگری مثبت  نقش میانجی

 کلیدواژگان

 .مدیریت منابع انسانی سبز ،محیطی مدیریت زیست ،اجتماعی سرمایة ،محیطی رفتار زیست
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 مقدمه

افزایش گازهای آالینده، و  محیطی، مانند آلودگی و کاهش منابع با توجه به مشکالت جدی زیست

(. با این Taoketao et al 2018پایدار تغییر دهند ) یها باید مدل تجاری سنتی خود را به مدل شرکت

محیطی با استفاده از منابع محدود خود را  وانایی مقابله با مسائل زیستها ت حال، تعداد کمی از شرکت

پایدار و حفظ توسعة انسانی در عامل مطالعات اخیر توجه به تأثیر در (. Zhang et al 2019دارند )

(. با تمرکز فزاینده بر مسئولیت و Chams & García-Blandón 2019است )گرفته نظر قرار  منابع مد

مانند تعهد به نتایج ، غیر از سود مالی ،ها اهداف دیگری ماعی و عملکرد پایدار، سازماناجت سرمایة

المللی از  (. در واقع، یک نظرسنجی بینRubel et al 2018: 319را در نظر دارند ) ،محیطی زیست

و  1از جمله منابع انسانی سبز، ها موضوع پایداری درصد سازمان 02شرکت جهانی نشان داد  0022

 (.Kiron et al 2012: 70) دانند میهای خود  اصلی برنامهموضوعات  یکی ازرا  ،0زیست سبز حیطم

طور سنتی،   کند. به انداز و هدف استراتژیک شرکت پشتیبانی می مدیریت منابع انسانی از چشم

نقش مدیریت منابع انسانی برقراری ارتباط بین دیدگاه استراتژیک مدیران اجرایی شرکت با 

فایلی و (. Kim et al 2019ها در درک صحیح این دیدگاه است ) کنان و کمک به آنکار

شامل موفقیت در اجرای  پیامدهای مستقیم مدیریت منابع انسانی اعالم کردند( 0212) شهمکاران

با اهمیت  ،تبع آن . بنابراین، مدیریت منابع انسانی و بهاستدیدگاه استراتژیک و اثربخشی سازمانی 

مدیریت منابع انسانی سبز نقش مهمی در مدیریت  ،ها محیطی در سازمان مسائل زیستیافتن 

(. در Jabbour & Santos 2008کند ) زیست ایفا می محیطی و رفتار سازگار با محیط زیست

 ،گرفتند؛ لیکن های اقتصادی و فیزیکی مورد توجه قرار می های سنتی مدیریت، سرمایه دیدگاه

اجتماعی بیشتر  سرمایةن شده است که برای توسعه در قرن بیست و یکم به امروزه، این امر روش

ها  بهینه از دیگر سرمایه ةاستفادبدون این سرمایه،  ،زیرا .فیزیکی نیازمندیم و اقتصادی سرمایةاز 

منابع بالقوه و بالفعل موجود در روابط میان عامالن  که عموماً ،اجتماعی سرمایةپذیر نیست.  امکان

مهم عملکرد فردی و سازمانی در نظر گرفته  ةکنند بینی پیشطور روزافزون یک  شود، به می تعریف

 (.1131شود )امیرخانی و همکاران  می

                                                                                                                            
1. Green Human Resource 

2. Green Environmental 
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کارکنان بستگی  1زیست محیطی یک شرکت به رفتار سازگار با محیط موفقیت مدیریت زیست

(. Lo et al 2012: 2941) شود محیطی شرکت می ها باعث بهبود عملکرد زیست زیرا رفتار آن .دارد

رو، شرکت باید در نظر داشته باشد که چگونه مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با  ازین

شناختی  ی نظری برای روند روانیگذارد. تئوری هویت اجتماعی مبنا زیست کارکنان تأثیر می محیط

هویت اجتماعی، اگر  ةنظریاس (. بر اسKim et al 2019: 85کارکنان از تالش سبز شرکت است )

های  طرح اجرایدارد که در وجود احتمال بیشتری  ،زیست باشند کارکنان نگران حفاظت از محیط

کنند  مشارکت ،مدیریت منابع انسانی سبز از جمله ،محیطی شرکت مدیریت زیست

(Bhattacharyya et al 2019: 260.) 

ر و سو و تقسیم کا ای از یک صصی و حرفهدلیل ماهیت تخ به ،در صنایع پتروشیمی ،امروزه

بعدی و با  کارکنان سازمان پس از چند سال به افرادی تک ،پیچیدگی ساختاری از سوی دیگر

که قدرت سازمان را در انتخاب  موضوع،شوند. این  میتخصص بسیار محدود در یک حوزه تبدیل 

هایی  شود که کارکنان چنین سازمان آفرین می کند، زمانی مشکل های دیگر محدود می افراد در پست

میان  ای از عدم تعادل اند و این نشانه تدریج از اهداف شخصی خود فاصله گرفته احساس کنند به

های احتمالی برای حل این مسائل نشان  حل زندگی شغلی و شخصی افراد است. بررسی راه

ازمان است )آرمان و مدت و موقتی در س دهد ریشة اصلی آن در وجود رویکردهای کوتاه می

های فعال  شرکت ،زیست صنعت پتروشیمی روی محیطمخرب با عنایت به تأثیر (. 1131همکاران 

اند. یکی از اقدامات اساسی  کار خود قرار داده ةسرلوحمحیطی را  در این صنعت مسائل زیست

. در این سبزینگی بوده است ةمقولپارس جنوبی توجه به  ةمنطقهای فعال پتروشیمی در  شرکت

کارگیری معیارهای  هب در واند  تالش کردهسبز  ةتوسعهای پتروشیمی در آموزش و  شرکت زمینه

 اند. هرچند اندک، انجام داده ،ارزیابی عملکرد کارکنان اقداماتییندهای افرسبز در 

اجتماعی  سرمایة ةندرت رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان نتیج مطالعات پیشین بهدر 

مطالعات اندکی ارتباط بین در . عالوه بر این، (Zhang et al 2019)شده است نی تلقی سازما

 & Cabral)بررسی شده است مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان 

                                                                                                                            
1. Eco-friendly behavior 
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Jabbour 2019)اجتماعی و  سرمایةبررسی چگونگی تحریک  در زمینة تحقیقات طور خالصه، . به

برای بهبود رفتار سازگار  (Chams & García-Blandón 2019) ها ع انسانی سبز سازماناقدامات مناب

. سهم اصلی این تحقیق بسیار کم است (Bhattacharyya et al 2019) با محیط زیست کارکنان

تسهیل درک بهتر چگونگی اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر بهبود رفتار سازگار با محیط 

در پژوهشگر پژوهش حاضر در . بنابراین، استاجتماعی  سرمایةکنان با توجه به نقش زیست کار

اجتماعی بر رفتار سازگار با محیط  سرمایةنظر دارد تأثیر دو عامل مهم مدیریت منابع انسانی سبز و 

ند از اینکه آیا مدیریت منابع ا های اصلی این پژوهش عبارت رو، پرسش ازین. کندبررسی را زیست 

محیطی  گذارد؟ آیا مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست اجتماعی تأثیر می سرمایةنسانی سبز بر ا

 گذارد؟ محیطی کارکنان تأثیر می رفتار زیستاجتماعی بر  سرمایةکارکنان اثرگذار است؟ و اینکه آیا 

 مبانی نظری
 مدیریت منابع انسانی سبز

 یریدرگ یینی ازسطح پای به منابع انسان یریتمدسنتی کارکردهای دهد  ینشان م تحقیقات پیشینة

 یبرارا  مناسب فرصت کناناست که در آن کار یدهرس یتیو حما یمشارکت ایندهایفر در کنانکار

 زمینةدر  یآگاه یشدر عصر افزا .(Singh et al 2019) ندارنددانش و نگرش  و مهارت یشرفتپ

های مدیریتی  سبز بر شیوه یمنابع انسان یریتدمنابع، م یدارپا ةتوسعو  یستز یطمح یریتدم

بستری برای اتصال مثابة  که در آن مدیریت منابع انسانی بهکند  تمرکز میمحیطی شرکت  زیست

 Singh etکند ) محیطی شرکت عمل می های مدیریت زیست نابع انسانی به فعالیتماقدامات مدیریت 

al 2020: 3.)   ،وکار است  حیاتی مدیریت کسبحوزة سبز یک  مدیریت منابع انسانیبنابراین

(Cabral & Jabbour 2019: 131جابور .)مدیریت مفهوم   اعالم کردند( 0212)دسانتوس جابور  و 1  

به   سبز انسانی  منابع   مدیریت  دارد.  نیاز تبیین و توسعه  به   و  نیست روشن  کامالً  هنوز  سبز  انسانی  منابع 

منابع  تا   شوند می انجام  سیستم   یک استمرار  و  پیگیری  و  تحول در  که  کند  میه اشار اعمالی  همة 

باشند. مدیریت منابع انسانی سبز  هوشیار   خود   خصوصی و  های شغلی  زندگی در  سازمان   یک انسانی  

م، انتخاب، تحلیل شغل، استخدا نظیر تجزیه و ـ را سبز شدن ابعاد کارکردی مدیریت منابع انسانی

                                                                                                                            
1. Jabbour 
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کارکردها و و  وظایفهمة عبارت دیگر،  اند. به تعریف کرده ـ پاداش ،آموزش، ارزیابی عملکرد

سو شود )توکلی و همکاران  های سبز هم های مدیریت منابع انسانی باید با اهداف و برنامه نقش

هایی که کارمندان  و سیستم ،ها ها، رویه سیاست»(. مدیریت منابع انسانی سبز همچنین 00ـ  01: 1130

« کند و تجارت سبز هدایت و راهنمایی می ،سازمان را در جهت منافع افراد، جامعه، محیط زیست

(. طبق مطالعات تجربی مختلف، محققان Cabral & Jabbour 2019: 131تعریف شده است )

آموزش و ، شامل استخدام سبز ـ د یک بسته از اقدامات مدیریت منابع انسانی سبزنکن استدالل می

تأثیر مثبت بر سبز کردن یک سازمان  ـ جبران خدمات سبز ،مدیریت عملکرد سبز، مشارکت سبز

با هدف ، عهده دارند باید افرادی که مسئولیت هدایت یک تیم را بررا این اقدامات عملی  گذارد. می

بنابراین،  (.Zaid et al 2018)دهند در محیط کاری انجام  ،زیست های سازگار با محیط ایجاد انگیزه

 ،سبز، ارزیابی عملکرد سبزتوسعة پژوهش حاضر چهار زیرسیستم جذب و استخدام سبز، آموزش و 

 اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در نظر گرفته است.منزلة و جبران خدمات سبز را به 

و : برای ساخت و نگهداری یک محل کار سبز، سازمان باید انتخاب 1جذب و استخدام سبز

پور  رجبمند به محیط زیست است، را در نظر داشته باشد ) که حامی و عالقه ،استخدام یک کارمند

 (.1133و افخمی 

ها به آموزش سبز به  رشد، سازمان محیطی روبه : با توجه به مسائل زیست0سبز ةتوسعآموزش و 

های خاصی را برای  شود کارکنان مهارت دارند. آموزش سبز باعث میتمایل بیشتری کارمندان خود 

های محیطی توجه کنند و از این  محیطی سازمان کسب و به پیشرفت مشارکت در مسائل زیست

 (.Gupta 2018طریق اهداف سازمان را برآورده سازند )

گیری استانداردهای عملکرد سبز  اندازه ةنحوشامل این سیستم : 1سیستم ارزیابی عملکرد سبز

عملکرد  زمینةهای مفید در  آوری داده های کاری و جمعها و واحد بخش و بین کارکنان

برای ارزیابی محیطی  / زیستسبز های شاخصمدیران منابع انسانی از هاست.  محیطی آن زیست

 (.Gupta 2018کنند ) عملکرد شغلی کارکنان استفاده می

                                                                                                                            
1. Green Recruitment and Selection (GRS) 

2. Green training and development (GTD) 

3. Green performance management system (GPS) 
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 : سیستم پرداخت و پاداش سبز ابزاری برای تشویق کارکنان به سمت1جبران خدمات سبز

های مالی و غیر مالی است. همچنین تالشی است  محیطی سازمان از طریق پاداش اهداف زیست

های سبز به  برای جلوگیری از خروج کارکنان بااستعداد و جذب کارکنان جدید آشنا با شیوه

 (.1133پور و افخمی  رجبسازمان )

 اجتماعی سرمایة

ای مثبت را پرورش دهند  کنند تا خودپنداره ناسایی میها ش بندی و با تیم ها دسته افراد خود را به گروه

(Kim et al 2019اشفورد .)( اظهار داشتند که عضویت جامعه ممکن است بر 1303) و مایل 0

هایی که  است که وقتی افراد خود را به گروه آنفرد تأثیر بگذارد. تئوری هویت اجتماعی بر خودپندارة 

ها را در رابطه با  برند. زیرا وابستگی آن و لذت میشوند  میوشحال دهند خ پیوند می دارندمثبت  ةسابق

(. تئوری هویت اجتماعی به توضیح Tajfel & Turner 2004کند ) ارتباط خود با گروه تقویت می

کارکنانی که خود را با  اند که بر آنکند. بعضی از محققان  بین یک شرکت و کارکنان آن کمک میرابطة 

(. Zaid et al 2018دهند ) نشان می تری کنند تعهد سازمانی قوی شرکت درگیر میهای مثبت  فعالیت

است که دهندة آن  نشانگرفته است و نشئت اجتماعی از جوامع و اجتماع  سرمایة بارةتحقیقات اولیه در

دهد  کار گروهی و اقدام را تشکیل میو  اعتمادپایة ای محکم از روابط اجتماعی و همسایگی  شبکه

(Peng et al 2018 ،پس از آن .)های مختلف  طور گسترده برای بررسی جنبه اجتماعی به سرمایة

 Zhang et alتأمین سبز )زنجیرة مدیریت ( یا Huo et al 2016انسانی ) سرمایة ةتوسعمثالً اجتماعی، 

 ه است.شداستفاده  ،(Gelderman et al 2016عملکرد شرکت ) یا (2019

دهد و به اعضا در رسیدن به  مبادالت را کاهش می ةهزینر سازمان اجتماعی موجود د سرمایة

 سرمایة ةنظری(. Zhang et al 2019کند ) تر کمک می های سازمان به شکلی اثربخش هدف

دهد و اهمیت رفتار مشارکتی و تعاونی را  های روابط بین کارکنان را نشان می اجتماعی شبکه

های اجتماعی  اجتماعی بین افراد یا گروه سرمایةای  رابطهیک منبع ارزشمند  مثالً .کند روشن می

نشان پیشین تحقیقات  (.Son et al 2016)گذارد  عملکرد تأثیر می ةتوسعوجود دارد که بر سطح 

                                                                                                                            
1. Green Pay and Reward System (GPR) 
2. Ashforth 
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یک منبع ویژه برای شرکا  و شود در نظر گرفته می« رابطه ةدهند اتصال»اجتماعی  سرمایةدهند  می

(. این منابع ویژه ارتباط و همکاری Peng et al 2018سبز است )های  در معامله برای اجرای روش

 و قوشال 1کند. نهاپیت محیطی تسهیل می ها و کارکنان را برای دستیابی به اهداف زیست بین شرکت

 سرمایة ،ساختاری سرمایةای،  رابطه سرمایةکنند:  اجتماعی را به سه بعد تقسیم می سرمایة( 1330)

و تقابل مبتنی بر تعامالت منظم بین کنشگران  ،به اعتماد، دوستی، احترامشناختی. بعد ارتباطی 

. بعد شناختی نمایانگر معنا و فهم مشترک بین کنشگران است. بعد ساختاری به کند میاشاره 

و الگوی تماس بین افراد اشاره   ،های مختلف در سازمان های بین بخش تناوب تعامالت، تماس

 (.1132کرباسی  ةبارزادجسرشت و  )رحمان کند می

 زیست رفتار سازگار با محیط

رفتارها توسط تمایالت فرد شود  ،تمایالت فرد باعث بروز رفتارهای خاص میطقیبر تئوری عمل من بنا

شوند و این تمایالت رفتاری از دو عامل نگرش مثبت به رفتار  انجام رفتارهای خاص مشخص می برای

شده  ریزی ( در تئوری رفتار برنامه1331(. آزجن )Lu et al 2016شود ) و هنجارهای ذهنی ناشی می

در کنار گیرد. با توجه به این تئوری، نگرش فرد به یک رفتار  دهد که چگونه رفتار شکل می توضیح می

رفتاری خاص اثرگذارند. در بروز هنجارهای ذهنی و درک عوامل کنترل رفتار بر میزان تمایل فرد به 

 انجام میزان تمایل فرد بهدهندة  نشانشده، تمایالت فردی در مرکز قرار دارد و  ریزی مهتئوری رفتار برنا

 تبادل اجتماعی بهنظریة اخیراً  (.1130رفتاری خاص است )نجارزاده و همکاران  ندادن یا انجام دادن

 :Yuriev et al 2018محیطی در محیط کار مطرح شده است ) چارچوب عالقه به مسائل زیستمنزلة 

های کارکنان  رسد یک موضوع امیدوارکننده برای بررسی ویژگی نظر می حال، اگرچه به  (. با این382

زیست است؛ اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری در این حوزه  نسبت به رفتارهای سازگار با محیط

 (.Paillé & Meija-Morelos 2019: 1062باشد ) می

ای از اقدامات مدیریتی است که برای سازمان این  وعهمحیطی مجم سیستم مدیریت رفتار زیست

و تحت  کندزیست را شناسایی و ارزیابی  هایش بر محیط آورد تا تأثیر فعالیت امکان را فراهم می

تواند به  محیطی خود را بهبود بخشد. این سیستم می کنترل درآورد و در نهایت عملکرد زیست

                                                                                                                            
1. Nahapiet 



653     ،9311 پاییز، 3، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

جویی در  زیست و همچنین صرفه ی سازمان حفاظت محیطسازمان در برآورده کردن الزامات قانون

 را فراهم آوردسازمان یندهای افر برکنترل بیشتر زمینة  ،. همچنینکندمصرف مواد و انرژی کمک 

پور عمران و نوری  )سلیمان یاری رساندوری سازمان  و در نتیجه به کاهش ضایعات و افزایش بهره

 0محیطی کارکنان را همان رفتار سبز کارکنان ر زیست( رفتا0202) شو همکاران 1سالم (.1130

از و  استاقدامات و رفتارهایی است که با پایداری محیطی در ارتباط  ةدربردارنددانند که  می

ین واین رفتارها تحت عنا اعالم کردند ها آنکند.  زیست جلوگیری می تخریب و آلودگی محیط

 د.نشو و رفتارهای محیطی شناخته می ،ای، رفتار شهروندی سازمانی عملکرد وظیفه

را شناسایی  یوکار های کسب اند تا شیوه ها تحت فشار قرار گرفته موجود، شرکتپیشینة بر اساس 

 ها را بهبود محیطی آن ها، بلکه عملکرد زیست تنها مزیت رقابتی و عملکرد اقتصادی آن کنند که نه

زیست، مانند  های سازگار با محیط تارها و فعالیتشدت در پی تصویب و اجرای رف رو، به ببخشد. ازین 

ها با فشار داخلی و  زیرا شرکت .باشند می های نوآوری سبز، فناوری سبز، بازاریابی سبز و ...  شیوه

رفتار (. El-Kassar & singh 2019و هستند ) ر ههایی روب خارجی برای مشارکت در چنین فعالیت

برای نیست، اما کارکنان که جزئی از وظایف رسمی آنان وطلبانة دااقدامات اختیاری و »محیطی  زیست

و همکارانش  1(. فایلیDaily et al 2009شود ) تعریف می« زیست ضروری است حفظ و بهبود محیط

رفتار  دارد.ارتباط مثبت محیطی کارکنان  ( دریافتند که مدیریت منابع انسانی سبز با رفتار زیست0212)

خاموش کردن چراغ هنگام خروج از دفتر(، استفاده از مانند ) یدر انرژ ییجو فهشامل صرسبز کارکنان 

، سفر به جلسات( یجا به یا الکترونیکی یاستفاده از کنفرانس تلفن مثالًًَ) مناسب ییمنابع با کارآ

، ها( کردن آن پچا یجا به یکیصورت الکترون اسناد به یرایشو مثالًاز هدر رفتن ) یریجلوگ

گزارش  ماننددر مصرف آب ) ییجو صرفه یا ،(باطله یها در برگه یسنو یشچاپ پ مثل) فرآوریباز

( 0213) شکیم و همکاران .(Norton et al 2017: 998شود ) می (آببهینة مصرف و  حمام آبنشت 

معرفی ها  زیست شرکت دو بعد بازفرآوری و مصرف انرژی را برای سنجش رفتار سازگار با محیط

 اند. کرده

                                                                                                                            
1. Saleem 

2. Employee Green Behavior 

3. Paillé 
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 ی پژوهشها و تبیین فرضیهنه پیشی

بر نگرش  پایدارهای مدیریت منابع انسانی  اند شیوه محققان مدیریت منابع انسانی پیشنهاد کرده

 ش(. زاید و همکارانDomínguez-Falcón et al 2016گذارد ) کارکنان، مانند تعهد، تأثیر می

محیطی  محیطی و عملکرد زیست تاند مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیس کرده اعالم( 0210)

سبز  ةداوطلبانهای  . اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز تالشگذارد میسازمان تأثیر مثبت و معنادار 

(. رفتار سازگار با محیط زیست بر Cabral & Jabbour 2019دهد ) کارکنان را افزایش می

دارد. همچنین، تمرکز  رفتارهای خاص مربوط به مصرف انرژی، مصرف آب، و کاهش ضایعات

رفتار کنند اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر  ( ادعا می0211) شرنویک و همکاران

پور عمران  سازمانی تأثیر قابل توجه دارد. سلیمانمحیطی  عملکرد زیستو  کارکنان محیطی زیست

رسیدند که  مدارس به این نتیجهن امعاونو  بر اساس پژوهش خود بین مدیران( 1130و نوری )

یید أتمطالعات دیگر  وجود دارد. مدیران محیطی ارتباط معناداری بین مدیریت سبز و رفتار زیست

شود و کارکنانی که  کنند مدیریت منابع انسانی سبز باعث افزایش هویت سازمانی کارکنان می می

ز طریق رفتار ا ،هدف و دیدگاه شرکت گیری پیهویت سازمانی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای 

( 0202) شو همکاران 1سینگ (.Paillé et al 2014دارند ) ،سازگار با محیط و رفتار سبز سازمانی

منابع  یریتمد یدارپا ةتوسعو  یستز یطمح یریتمد بارةدر یآگاه یشدر عصر افزااذعان دارند 

رفتارهای باعث افزایش دارد و تمرکز محیطی شرکت  های مدیریتی زیست سبز بر شیوه یانسان

در  یقاتتحق اعالم کردند( 0213) مورِلس ـ و میجا 0شود. فایلی زیست کارکنان می سازگار با محیط

طرف از  کنند که کارکنان احساس یهنگام دهد نشان میطور مکرر  به یستز یطمح یداریپا زمینة

کمک و  یطحم دوستانه بادر جهت رفتار  یشترب تالش ةارائ برای شوند حمایت میخود  یکارفرما

مدیریت منابع انسانی  کردندادعا  ها آن .تر خواهند بود آماده جهت نیل به هدفبه سازمان خود در 

و  1نگهمچنین، زاها سبز نقش پشتیبانی از کارکنان برای نشان دادن رفتارهای سبز را دارد.

 یستز یطمح یریتمد ارتباط با سبز در یمنابع انسان یریتمدکه  اند بر آن( 0213) شهمکاران

                                                                                                                            
1. Singh 

2. Paillé 

3. Zhang 
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آن بر رفتار سبز  یرشده است و تأث یلتبد یمهم در محافل دانشگاه یبه موضوع یجتدر ها به سازمان

مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار  اند اذعان کرده ها آن مورد توجه قرار گرفته است.بیشتر کارکنان 

 .گذارد میسبز کارکنان تأثیر مثبت 

 مطرح کرد:چنین  را اول ةفرضیتوان  بنابراین، می

 .گذارد می تأثیر مثبت و معنادار کارکنان محیطی مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست اول:فرضیة 

اقدامات مدیریت منابع انسانی استراتژیک، با ایجاد روابط  اعالم کرده( 1332) 1آرتور

ای کارکنان را تحت ها و رفتاره اجتماعی بین سازمان و کارکنان، نگرش سرمایةشناختی و  روان

پذیر در قبال  مدیریت منابع انسانی مسئول اند کرده( اذعان 0212)و بنسون  0شندهد.  قرار میثیر أت

( 0210)و گولد  1ناپذیر از ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت است. براتون اجتماع بخشی جدایی

سعه و تقویت کارکنان برای دستیابی ند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و پایدار، با توا هاظهار داشت

اجتماعی آنان را بهبود  سرمایةمحیطی کارکنان و  به اهداف خاص یک شرکت، رفتار زیست

اجتماعی  سرمایةمدیریت منابع انسانی تأثیر مستقیم بر  اند نشان دادهتحقیقات زیادی بخشد.  می

 López-Fernández et alکند ) میو از این طریق دستیابی سازمان به اهدافش را تسهیل  گذارد می

2010: 36; Donate et al 2016: 928 .)( در تحقیق خود به این 1131) شامیرخانی و همکاران

شناختی  روان سرمایةاجتماعی و  سرمایةهای منابع انسانی بر  اند که فعالیت نتیجه دست یافته

مدیریت منابع انسانی  اند داشتهن ( اذعا1131) ش. آرمان و همکارانگذارد میسازمان تأثیر مستقیم 

کرباسی  ةجبارزادسرشت و  . نتایج پژوهش رحمانگذارد می اجتماعی تأثیر معنادار سرمایةپایدار بر 

ساختاری و شناختی  و اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ابعاد ارتباطی ه است( نشان داد1132)

. همچنین، نتایج پژوهش گذارد میمعنادار تأثیر مثبت و اجتماعی و نیز عملکرد راهبردی  سرمایة

وری  مدیریت دانش و بهره و اجتماعی سرمایةبین  کرد( مشخص 1132) شوحدتی و همکاران

( بر نقش مهم 0213) بلندون ـ و گارکیا 2خامس ای مثبت و معنادار وجود دارد. منابع انسانی رابطه
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اجتماعی  سرمایةبع انسانی سبز در افزایش طور ویژه مدیریت منا مدیریت منابع انسانی پایدار و به

مدیریت منابع انسانی سبز  اند اعالم کرده( 0213) شو همکاران 1. همچنین، یونگاند کردهتأکید 

 .گذارد میاجتماعی  سرمایةتأثیر مثبت و معنادار بر 

 مطرح کرد: چنینرا  دوم ةفرضیتوان  بنابراین، می

 .گذارد میاجتماعی تأثیر مثبت و معنادار  سرمایةبر مدیریت منابع انسانی سبز  دوم: ةفرضی

دانشمندان محققان و  یبرا دهد یم نشانها  در سازمان یاجتماع سرمایة سازوکارهای بررسی

. را بشناسنداین کارکردها  کنند می و سعی استاجتماعی بسیار مهم  سرمایةنقش و کارکردهای 

 Saeed et alهاست ) ر رفتار کارکنان در سازماناجتماعی ب سرمایةر ییکی از این کارکردها تأث

 یرا برا یکار بهتر یبخشند و فضابکنند عملکرد خود را بهبود  یها تالش م سازمان(. 426 :2019

های  دغدغه بر اساساجتماعی  سرمایةدرست و بهینه از  ةاستفادکنند.  یجادخود ا کارکنان

با توجه به (. Hador 2017است ) زمینهین یکی از اقدامات مهم در اها  محیطی سازمان زیست

 ،ها محیطی سازمان زیست و همچنین افزایش عملکرد زیست اهمیت رفتارهای سازگار با محیط

سبز توجه  زمینه روز در ادبیات شناختی روزبه اجتماعی و روان و های انسانی استفاده از سرمایه

( در 0212) شو همکاران 0اختر .(Yong et al 2019: 367کند ) بیشتری را به خود جلب می

ساختاری  و ای رابطه ةمؤلفاجتماعی همراه سه  سرمایةخود به این نتیجه دست یافتند که وهش ژپ

های کوچک و متوسط  در شرکت ،ویژه رفتار سبز آنان به ،کارکنانو شناختی آن بر رفتار پایدار 

( بر تأثیر مثبت و 0213) شکارانهمچنین، زاهانگ و هم .داشته استکشور مالزی تأثیر معنادار 

 .اند هکردها اذعان  محیطی سازمان محیطی و عملکرد زیست اجتماعی بر رفتار زیست سرمایةمعنادار 

 مطرح کرد: چنینرا  سوم ةفرضیتوان  بنابراین، می

 .گذارد میمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار  اجتماعی بر رفتار زیست سرمایة سوم: ةفرضی

ای  سازنده کننده سبز؛ تعامل کند، ادغام تأمین اجتماعی مطرح می سرمایةور که تئوری ط همان

زیست بین  مبتنی بر محیط کند  زیست ایجاد می کنندگان برای حفظ محیط ها و تأمین بین شرکت

                                                                                                                            
1. Yong 
2. Akhtar 
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همکاری هر  ،تواند عدم قطعیت تبادل اطالعات را کاهش دهد کنندگان است که می ها و تأمین بنگاه

(. Horn et al 2014و توانایی دانش و اشتراک منابع را بهبود بخشد ) ،ف را تقویت کنددو طر

محیطی  از مفاهیم زیستکنندگان  با تأمینتویوتا برای دستیابی به اهداف مشترک شرکت ، مثالً

 هبرا اجتماعی  ةویژهای  کند و از طریق توسعه و برقراری روابط اجتماعی سرمایه حمایت می

شود. زاهانگ و  می محیطی کارکنانش زیست باعث افزایش عملکرد موضوعرد که این آو دست می

اجتماعی بر  سرمایةابعاد  ةوسیل سبز به منابع انسانیاند مدیریت  کرده اعالم( 0213) شهمکاران

با توجه  .گذارد می ها تأثیر مستقیم و معنادار محیطی سازمان محیطی و عملکرد زیست رفتار زیست

اظهار ( 0213) شیونگ و همکاران ،محیطی دارند ای به مسائل زیست ها توجه ویژه سازمان به اینکه

ها برای این مهم در نظر  راهکار از سوی سازمان مثابة یک مدیریت منابع انسانی سبز به اند داشته

عث اجتماعی با سرمایةمدیریت منابع انسانی سبز با افزایش  اند کردهادعا  ها آنگرفته شده است. 

 شهمچنین، نتایج پژوهش سعید و همکاران شود. محیطی بین کارکنان می ایجاد رفتار زیست

 یطیمح زیست یبر رفتارهاو اقدامات سبز آن سبز مدیریت منابع انسانی  هنشان داد( 0213)

 رابطه یناای را در  نقش واسطه شناختی واناجتماعی و ر سرمایةو  گذارد میمثبت  یرکارکنان تأث

 یسبز بر رفتارهامدیریت منابع انسانی  یرکارکنان تأث یطیمح یستدانش زبنابراین، . کند میبازی 

 .کند یم یلرا تعد ها آن یطیمح زیست

 :کردمطرح  چنینرا  چهارم ةفرضی توان می ،بنابراین

محیطی کارکنان  اجتماعی بین مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیست سرمایة چهارم: ةفرضی

 دارد.گری مثبت  انجینقش می

 مدل مفهومی پژوهش

 سرمایةدهد توجه به مدیریت منابع انسانی سبز و  پژوهش نشان می ةپیشینبررسی مبانی نظری و 

نیازمند بررسی و توجه  کارکنانزیست  رفتار سازگار با محیط برها  اجتماعی و تأثیر متقابل آن

شکل شود. بر این اساس، مدل نظری  می و خأل تحقیقات تجربی در این حوزه احساس استبیشتر 

 اساس پژوهش حاضر قرار گرفت. 1
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش پژوهش

پیمایشی  ـ ها از نوع توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوردی داده

استان  پتروشیمی مستقر درشرکت فعال  22آماری این پژوهش  ةجامعو از نوع همبستگی است. 

مدیریت منابع  ةحوزپرسشنامه بین کارکنان  بودند.پارس جنوبی  اقتصادی ةویژ ةمنظقبوشهر و 

نفر  222آماری حدود  ةجامعپژوهش،  ةحوز. با توجه به بررسی دشها توزیع  انسانی این شرکت

 آماری پژوهش انتخاب شدند. به ةنمونن نفر به عنوا 132. با استفاده از جدول کوکران دشبرآورد 

 ةجامعپرسشنامه بین اعضای  012شده، تعداد  های گردآوری منظور قابلیت اطمینان بیشتر داده

تحلیل  که ندصورت کامل پاسخ داده شده بود پرسشنامه به 012از این تعداد  شد.آماری توزیع 

نسبت تعداد  . بدین منظور، بهدشاستفاده ای  گیری طبقه برای انتخاب کارکنان از روش نمونه .شدند

 آماری قرار گرفت. ةجامعمنابع انسانی هر شرکت پرسشنامه در اختیار  ةحوزکارکنان 

استاندارد و در سه بخش مدیریت منابع  ةپرسشنامگیری متغیرهای پژوهش از  برای اندازه

نظور سنجش مدیریت منابع م . بهدشمحیطی استفاده  و رفتار زیست ،اجتماعی سرمایةانسانی سبز، 

جبران  ،سبز، ارزیابی عملکرد سبز ةتوسعجذب و استخدام سبز، آموزش و  بعدِ 2انسانی سبز با 

( استفاده شد. در این پرسشنامه، به نقش 0210) 1ای گوپتا گویه 12 ةپرسشنامخدمات سبز از 

 ;Gupta 2018) زیست توجه زیادی شده است مدیریت منابع انسانی در قبال جامعه و محیط

                                                                                                                            
1. Gupta 
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Kim et al 2019) سرمایة ،ساختاری سرمایةای،  رابطه سرمایة بعدِ 1اجتماعی با  سرمایة. متغیر 

( مورد سنجش قرار 1330ای برگرفته از مدل ناهاپیت و قوشال ) گویه 12شناختی و با مقیاس 

ه شده است استفاد ،اعم صنعتی و خدماتی ،و صنایع مختلف فراوانگرفت. این مدل در تحقیقات 

(. و در نهایت برای سنجش رفتار 1132متین و همکاران  )زارعی داردو اعتبار و پایایی باالیی 

 شای کیم و همکاران گویه 0 ةپرسشناممحیطی با دو بعد بازفرآوری و مصرف انرژی از  زیست

کامالً »لیکرت از  ةگان پنجهای پرسشنامه با استفاده از مقیاس  گویه همة( استفاده شد. 0213)

 گیری شد. اندازه« موافقم کامالً»تا « مخالفم

دست  به 02/2ها  برای داده KMOاستفاده شد. مقدار  1برای تعیین کفایت نمونه از آزمون کیسر

ها  ادهمناسب بودن همبستگی بین د ةدهند است نشان 0/2تر از  آمد و از آنجا که مقدار آن بزرگ

 استادانایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر برای سنجش رو. استجهت تحلیل عاملی 

. دشمحیط استفاده ت شبهدامدیریت منابع انسانی و  ةحوزدانشگاهی و خبرگان پتروشیمی در 

هایی که  همچنین، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. بدین منظور، گویه

(. Fornell & Larcker 1981: 45ه حذف شوند )پرسشنام دارند باید از 1/2بار عاملی کمتر از 

 . بهدشنای از پرسشنامه حذف  بنابراین، هیچ گویه .داشتند 1/2ها بار عاملی بیشتر از  گویه ةهم

 آمده 1ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  منظور پایایی پرسشنامه

شده، ضریب آلفای کرونباخ برای  گردآوری ةپرسشنام 012های حاصل از  است. بر اساس داده

درصد باالتر است. همچنین،  02ها از  که مقدار آن شددرصد محاسبه  01تا  02متغیرهای مدل بین 

دست آمد که پایایی مطلوب پرسشنامه را نشان ه درصد ب 31ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 .استفاده شد LISREL 8.80و  SPSS16ار افز ها از نرم دهد. برای تجزیه و تحلیل داده می

یندهای مدیریت اتوان ادعا کرد فر ، با بررسی میانگین متغیرهای پژوهش، می1بر اساس جدول 

یند آموزش و افر فقط( و 1منابع انسانی سبز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند )زیر حد متوسط 

های سرمایة ساختاری و  . مؤلفهاست( 21/1منابع انسانی از این متغیر در حد متوسط ) ةتوسع

ای در شرایط  سرمایة رابطه ةو مؤلف است سرمایة شناختی از متغیر سرمایة اجتماعی در حد متوسط

                                                                                                                            
1. Kieser Test 
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 . اماهای پتروشیمی در حد متوسط قرار دارد محیطی شرکت نامطلوب قرار دارد. متغیر رفتار زیست

 گذاری بیشتری در این حوزه صورت پذیرد. باید سرمایه

 وضعیت پایایی )آلفای کرونباخ( متغیرهای تحقیق .1 جدول

 مؤلفه متغیر
تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ
KMO 

ضریب 

 معناداری

قدار مم

 ویژه
 میانگین واریانس

مدیریت منابع 

 انسانی سبز

جذب و استخدام 

 سبز
2 020/2 01/2 222/2 13/0 20/13 02/0 

توسعة آموزش و 

 سبز
2 021/2 23/2 222/2 12/0 22/11 21/1 

ارزیابی عملکرد 

 سبز
2 000/2 22/2 222/2 31/1 13/22 00/0 

جبران خدمات 

 سبز
2 012/2 03/2 222/2 02/0 22/02 10/0 

 اجتماعی سرمایة

 32/0 01/10 11/0 222/2 20/2 011/2 2 ای رابطه سرمایة

 12/1 31/22 30/1 222/2 21/2 000/2 1 ساختاری سرمایة

 20/1 12/11 30/1 222/2 21/2 013/2 1 شناختی سرمایة

رفتار 

 محیطی  زیست

 11/1 01/20 21/0 222/2 22/2 012/2 1 بازفرآوری

 02/1 30/23 03/1 222/2 02/2 020/2 2 مصرف انرژی

      31/2 11  کل پرسشنامه

 های پژوهش یافته

درصد  00کت از لحاظ نوع شر دشمشخص  های مورد بررسی اسناد و مدارک شرکتبا توجه به 

درصد دارای  01شرکت مورد بررسی  22محصولی هستند. از  درصد تک 11چندمحصولی و 

 ةگواهینام. همچنین، از لحاظ اند گواهینامهدرصد فاقد این  03منابع انسانی و  ةگواهینام

همچنین،  .اند محیطی زیست ةگواهینامدرصد فاقد  12گواهینامه و دارای درصد  32محیطی  زیست

درصد کارکنان مرد  30د ششده مشخص  معتبر گردآوری ةنمون 012های حاصل از  جه به دادهبا تو

 ،درصد 20سال با  22تا  12سنی  ةردمربوط به سنی وانی ا. بیشترین فرهستنددرصد زن  0و 

وانی در مقطع ابیشترین فرو  ،درصد 10با  سال 11تا  12 ةبازکاری مربوط به  ةقبسابیشترین 

 درصد است. 22ارشد با  به مدرک تحصیلی کارشناسی تحصیلی مربوط
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 ضرایب همبستگی

های پژوهش، برای شناخت بیشتر ارتباط بین متغیرهای تحقیق، همبستگی  قبل از بررسی فرضیه

)با استفاده از آزمون  شده وریآگردهای  ، به دلیل نرمال بودن دادهزمینه. در این دشها محاسبه  آن

آمده  0نتایج آن در جدول  کهاز آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد  اسمیرنوف( ـ کلوموگروف

متغیرهای مدل در سطح اطمینان  ةهمدهد سطح معناداری  نشان می 0طور که جدول  همان. است

های  بنابراین، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع داده .درصد است 1درصد بیشتر از  31

 .شود ها رد می مبنی بر نرمال نبودن توزیع دادهمتغیرهای مدل تأیید و فرض مخالف 

معناداری  ةدهند این ضرایب نشاناست.  آمده 1همچنین، همبستگی متغیرهای مدل در جدول 

درصد  33اطمینان  ةدیگر با فاصل با یک های وابسته همبستگی قوی میان متغیر مستقل و متغیر

زمون مدل معادالت ساختاری از است. به این ترتیب، مشخص شد متغیرهای پژوهش برای آ

 همبستگی باالیی برخوردارند.

 اسمیرنوف ـ آزمون نرمال بودن متغیرهای مدل با استفاده از آزمون کولموگروف .2جدول 

 

 اسمیرنوفـ   کولموگروف

 سطح معناداری آزادیدرجة  آماره

 201/2 012 101/2 مدیریت منابع انسانی سبز

 223/2 012 112/2 سرمایة اجتماعی

 210/2 012 103/2 محیطی رفتار زیست

 

 ضرایب همبستگی اسپیرمن میان متغیرهای تحقیق .3جدول 

  مدیریت منابع انسانی سبز اجتماعی سرمایة محیطی رفتار زیست

 مدیریت منابع انسانی سبز 1  

 اجتماعی سرمایة 01/2 1 

 محیطی رفتار زیست 10/2 23/2 1
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 سازی ساختاری مدل

سازی معادالت ساختاری استفاده شد.  علّی میان متغیرهای پژوهش از مدل ةرابطور سنجش منظ به

است برای اینکه مدل ساختاری یا همان  گفتنی. دشها، یک مدل ساختاری اجرا  برای آزمون فرضیه

بعد  ةمرحلهای مدل برازش مناسبی داشته باشند و در  نمودار مسیر تأیید شود ابتدا باید شاخص

xدار باشند. اگر مقدار  و ضرایب استاندارد معنا t-valueمقادیر باید 
xکم، نسبت  2

آزادی  ةدرجبه  2

(dfکوچک )  1تر از ،RMSEA  و نیز  ،21/2کمتر ازGFI  وAGFI باشند،  درصد 32تر از  بزرگ

 -32/1 تر یا از بزرگ 32/1نیز اگر از  tمقادیر  توان نتیجه گرفت مدل برازش بسیار مناسبی دارد. می

در صورتی که مقدار عدد  .دار خواهند بود امعن درصد 31تر باشند، در سطح اطمینان  کوچک

 .دشو نمیعلت و معلولی دو متغیر تأیید  ةرابطباشد،  -32/1و  32/1معناداری بین 

پژوهش   شود، اعتبار و برازندگی مناسب مدل مشاهده می 1و  0های  طور که در شکل همان

آزادی در مدل برابر  ةدرجدو به  و نسبت کای 21/2کمتر از  RMSEAمقدار  چون. شود تأیید می

درصد است  32در مدل باالی  AGFIو  GFIو نیز مقدار  است 1که کمتر از  است 21/0با 

(31/2=GFI  32/2و AGFI=.) 

 
 گیری )حالت تخمین استاندارد( تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه .2شکل 
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 گیری )حالت اعداد معناداری( ملی تأییدی مدل اندازهتحلیل عا .3شکل 

 سازی معادالت ساختاری با استفاده از لیزرل ها به روش مدل نتایج آزمون فرضیه .4جدول 

 نتیجه مقدار معناداری ضریب استاندارد فرضیه
 تأیید 12/0 10/2 اول ةفرضی
 تأیید 30/3 32/2 دوم ةفرضی
 رد 11/2 11/2 سوم ةفرضی
 تأیید 02/1 10/2 چهارم ةفرضی

x2 =98.05     df= 49     RMSEA=0.0000    GFI= 0.91    AGFI= 0.94 

مدیریت منابع انسانی سبز بر  گفتتوان  درصد می 31، با اطمینان 2بنابراین، با توجه به جدول 

 رمایةس اما گذارد. میاجتماعی تأثیر مثبت و معنادار  سرمایةزیست و  رفتار سازگار با محیط

 دشدرصد مشخص  31محیطی تأثیر معنادار ندارد. همچنین، با اطمینان  اجتماعی بر رفتار زیست

گری مثبت در  نقش میانجی ،محیطی عدم ارتباط مستقیم با رفتار زیسترغم  به ،اجتماعی سرمایة

 زیست دارد. بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط ةرابط

 بحث و نتیجه

جتماعی بر رفتار  سرمایةپژوهش حاضر اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز و نقش ر د

های  اجتماعی با فائق آمدن بر چالش سرمایة. شود میهای پتروشیمی تبیین  محیطی شرکت زیست

رسمی نقشی مهم در روابط بین مدیریت منابع انسانی سبز  سازمانی و ایجاد روابط دوستانه و غیر

 کند. زیست بازی می با محیط و رفتار سازگار
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مدیریت منابع انسانی  شدشده، مشخص  های گردآوری با توجه به نتایج حاصل از بررسی داده

)مقدار عدد معناداری  گذارد میزیست سازمان تأثیر مثبت و معنادار  سبز بر رفتار سازگار با محیط

درصد  31( در سطح اطمینان 32/1تر از مقدار بحرانی ) ( بزرگ12/0اول ) ةفرضیشده برای  محاسبه

(، کاربل و 0210) شاز قبیل زاید و همکاران ـ های پژوهشگران پیشین است(. این نتیجه با یافته

زاید و  مثالً. استسازگار  ـ (1130پور عمران و نوری ) سلیمان ،(1132پور ) (، رجب0213جابور )

های مدیریت  نی سبز را بر شیوه( تأثیر مثبت اقدامات مدیریت منابع انسا0210) شهمکاران

اند.  تأیید کرده ،محیطی زیست و عملکرد زیست رفتار سازگار با محیط همچون ،محیطی زیست

در اجرای  ناپذیرمدیریت منابع انسانی نقشی انکار اعالم کرده است( 1132پور ) همچنین، رجب

مبنی بر اینکه  ،(0213ابور )با عنایت به ادعای کاربل و ج. محیطی دارد های مدیریت زیست برنامه

به  ،دهد سبز کارکنان را افزایش می ةداوطلبانهای  اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز تالش

های  های سازمانی و همچنین استراتژی شود در تدوین استراتژی های پتروشیمی پیشنهاد می شرکت

داشته باشند. همچنین، باید محیطی و سبز بودن توجه وافر  زیست ةجنبمدیریت منابع انسانی به 

 .کنندبرقرار یی سو همبین این دو سطح از استراتژی شرکتی و منابع انسانی 

مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معنادار بر  روشن شددوم پژوهش  ةفرضیبر اساس 

فرضیه شده برای این  . با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری محاسبهگذارد میاجتماعی  سرمایة

. شود میدرصد است این فرضیه تأیید  31( در سطح اطمینان 32/1( بیشتر از مقدار بحرانی )30/3)

 ش(، امیرخانی و همکاران0212از قبیل شن و بنسون ) ـ های تحقیقات پیشین با یافته نتیجهاین 

 کنند می ( اذعان0212شن و بنسون ) مثالًهمخوانی دارد.  ـ (1131) شآرمان و همکاران ،(1131)

ناپذیر از ابتکارات مسئولیت  پذیر در قبال اجتماع بخشی جدایی مدیریت منابع انسانی مسئول

دهد. همچنین،  اجتماعی سازمان را ارتقا می سرمایةاجتماعی شرکت است که از این طریق 

زمان اجتماعی سا سرمایةهای منابع انسانی بر  کنند فعالیت ( بیان می1131) شامیرخانی و همکاران

کنند و این روابط  دیگر روابط اجتماعی برقرار می . کارکنان در سازمان با یکگذارد میتأثیر مستقیم 

دهد. از سوی دیگر، اقدامات مدیریت منابع انسانی و از جمله  اجتماعی آنان را شکل می سرمایة

نابراین، منجر به ب .گذارد طور مستقیم بر نگرش و تعهدات کارکنان اثر می  منابع انسانی سبز به
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اجتماعی  سرمایةتبع آن   اجتماعی آنان و به سرمایةو  شود میبهبود روابط اجتماعی میان کارکنان 

مفهوم مدیریت منابع  بههای پتروشیمی باید  رو، شرکت بخشد. ازین سازمانی را توسعه و بهبود می

 توجه کنند. انسانی سبز بیشتر

محیطی بررسی  اجتماعی بر رفتار زیست سرمایةعنادار سوم پژوهش تأثیر مثبت و م ةفرضیدر 

( در سطح 32/1( کمتر از مقدار بحرانی )11/2ه است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )شد

از قبیل  ـ های پیشین های پژوهش با یافته نتیجهشود. این  درصد است، این فرضیه رد می 31اطمینان 

 ش. زاهانگ و همکارانیستن سو هم ـ (0213) شگ و همکارانزاهان و (0213) شاختر و همکاران

محیطی  اجتماعی بر رفتار زیست سرمایةوسیله ابعاد  اند مدیریت سازمان به کرده اعالم( 0213)

اجتماعی در  سرمایةسهم روشن  به . در تحقیقات پیشینگذارد می ها تأثیر مستقیم و معنادار سازمان

هرچند نتایج  است. دهشمحیطی اشاره  افزایش رفتار زیست نیزو  سازمانی و افزایش عملکرد تیمی

، زمینهسازمانی توجه بیشتر کرد. در این  سرمایةباید به این  ،تحقیق حاضر این مهم را تأیید نکرده

آن سطح  ةتوسعاجتماعی و  سرمایةکارگیری  هبا ب شود میهای پتروشیمی پیشنهاد  به شرکت

محیطی را  و در نهایت رفتار زیست ،محیطی، رشد فردی یستانگیزش، رضایت شغلی، نگرش ز

 محیطی سازمان است. آن افزایش عملکرد زیست ةنتیجکه  هنددافزایش 

بین مدیریت منابع انسانی سبز  ةرابطاجتماعی در  سرمایةگری  چهارم به نقش میانجی ةفرضیدر 

شده برای  دد معناداری محاسبهمحیطی اشاره شده است. با توجه به اینکه مقدار ع و رفتار زیست

درصد است، این فرضیه  31( در سطح اطمینان 32/1( بیشتر از مقدار بحرانی )02/1این فرضیه )

اجتماعی بر رفتار  سرمایةهای پژوهش تأثیر مستقیم  . هرچند بر اساس یافتهشود میتأیید 

از  ـ های پیشین ی پژوهشها . این نتیجه با یافتهشدنقش میانجی آن تأیید  ،دشمحیطی رد  زیست

. در تحقیقات سوست هم ـ (0213) شزاهانگ و همکاران و (0210) ویس و مارزیک متقبیل 

اجتماعی و تأثیر مستقیم آن بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد  سرمایةپیشین به نقش 

ین، (. همچن1131؛ آرمان و همکاران 1131محیطی اشاره شده است )امیرخانی و همکاران  زیست

محیطی تأکید  اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار زیست سرمایةنقش میانجی بر  شزاهانگ و همکاران

ضمن تمرکز بر مدیریت منابع انسانی  شود، میهای پتروشیمی پیشنهاد  . بنابراین، به شرکتاند کره
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 ةزمین ،آوری زیرساخت مناسب محیطی، با فراهم مدیریت زیستمهم عنوان یکی از عناصر   سبز، به

توان به  می زمینهبین کارکنان خود فراهم آورند. در این  رااجتماعی  سرمایة ةتوسعایجاد و 

و ارج نهادن به شأن انسانی  ،گرایی، ایجاد شرایط کاری شاد و پویا سبز، تیم ةحوزسازی در  فرهنگ

 کرد.رسمی کارکنان اشاره  و روابط غیر

 پیشنهاد

محیطی، مانند مدیریت منابع  د مشارکت در مدیریت زیستده های این پژوهش نشان می یافته

های  شرکت درمحیطی کارکنان  اجتماعی، احتمال بهبود رفتار زیست سرمایةانسانی سبز و 

 :شود میها پیشنهاد  به مدیران این شرکت ،پتروشیمی را در پی دارد. بنابراین

 می به بازنگری نظام مدیریت های پتروشی آمده، الزم است شرکت دست با عنایت به نتایج به

از قبیل توجه  ـسوی مدیریت منابع انسانی سبز  و حرکت به کنندتوجه منابع انسانی خود 

 ،های منابع انسانی )مانند جذب و استخدام سبز به معیارهای سبز در زیرسیستمبیشتر 

 باشند. را در نظر داشته ـ جبران خدمات سبز( ،ارزیابی عملکرد سبز ،سبز ةتوسعآموزش و 

  بین مدیریت منابع انسانی سبز و  ةرابطاجتماعی در ارتقای  سرمایةبا توجه به نقش مهم

اجتماعی در مطالعات داخلی و  سرمایةمحیطی و همچنین تأکید بر نقش  رفتار زیست

های پتروشیمی باید اقدامات منابع انسانی خود را با تأکید  شرکت ،المللی در سالیان اخیر بین

و تأکید بر تعامالت  ،سازی هنجارها همکاری، مشارکت، تعامالت یادگیری، درونی ّ بر جو

 .اجرا کنندباز 

  باید توجه  ،محیطی آماری در مبحث رفتار زیست ةجامعهمچنین، با در نظر گرفتن وضعیت

های  محیطی از سوی شرکت سازی فرهنگ سبز و حفظ و بهبود مدیریت زیست به نهادینه

 کار قرار گیرد. پتروشیمی در دستور

 محیطی  مسائل زیست ةدغدغهای مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به  تدوین استراتژی

 های پتروشیمی قرار گیرد. باید در دستور کار مدیریت منابع انسانی شرکت

 های سبز  محیطی کارکنان با نیازسنجی دقیق و برگزاری دوره افزایش دانش و آگاهی زیست

 شود. ها پیشنهاد می ن شرکتای به مدیران ارشد
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 محیط سالم و ایجاد یک  برایباید ، مدیران یمحیط پایداری زیستل شدن به یبرای نا

حرکت به سمت زیرا،  تالش کنند.محیطی  زیست های زیانکاهش  همچنینو  مناسب

 .دارد نیاز محیطی پایدار به حل مشکالت زیست ةتوسع

 که  کارکنانیاردهایی تعریف شود تا از استخدام در سیستم انتخاب و استخدام، باید استاند

 .دهند جلوگیری شود به محیط زیست اهمیتی نمی

  باید نیروی جدیدپس از استخدام  ،ها سازمانمدیران منابع انسانی و مدیران ارشد ،

در نظر محیطی  زیستمعیارهایی را برای ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس استانداردهای 

 ین اساس مزایا و پاداش به کارکنان پرداخت شود.بر ا کهد نبگیر
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 منابع
تأثیر سرمایة اجتماعی و بلوغ منابع انسـانی  »(. 1131) انیتنگست ؛ الهامحسینی آرمان، مانی؛ سید یعقوب

مـدیریت   ،«(های فعال در صـنعت پتروشـیمی   شرکت: بر مدیریت منابع انسانی پایدار )مورد مطالعه

 .110ـ  111 صص (،1) 1، اجتماعی سرمایة

وظایف مـدیریت منـابع انسـانی و عملکـرد     »(. 1131) نژاد عارف ؛ محسنسپهوند امیرخانی، طیبه؛ رضا

 صص (،12) 3 ،علوم مدیریت ایران ،«شناختی های اجتماعی و روان سازمان: با بررسی نقش سرمایه

 .102ـ  121

ـ »(. 1130) رازقی ؛ سعیدثابت ؛ عباسهاشمی رضا توکلی، عبداهلل؛ علی مـدل سـاختاری مـدیریت     ةارائ

 12، های مدیریت منابع انسـانی  پژوهش ،«های مدیریت منابع انسانی  مبنای نظام منابع انسانی سبز بر

 .122ـ  00 صص (،1)

های  پژوهش ،«محیطی مدیریت زیست ةتوسعتأثیر مدیریت منابع انسانی بر »(. 1132پور، ابراهیم ) رجب
 .01ـ  11 صص (،00پیاپی  ةشمار) 1ش  ،()عه جامع امام حسینمدیریت منابع انسانی دانشگا

 ةزنجیـر ع انسـانی سـبز و   رابطه بین مـدیریت منـاب  » (.1133) افخمی اردکانی مهدی ؛پور، ابراهیم رجب

 .120ـ  110 صص (،22) 11 ،مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ،«سبزمین أت

اثر اقدامات مدیریت منـابع انسـانی بـر ابعـاد     »(. 1132) جبارزاده کرباسی سرشت، حسین؛ بهرام رحمان

 (،10) 3 ،مـدیریت تحـول   ،«هـای کوچـک و متوسـط    اجتماعی و عملکرد راهبردی شرکت سرمایة

 .01ـ  1 صص

 سـرمایة هـوش عـاطفی و    ةرابطـ بررسـی  »(. 1132) قـانع  ؛ مرضـیه قنبری اکبر متین، حسن؛ علی زارعی

 .00ـ  1 صص (،1) 0اجتماعی،  سرمایةمدیریت  ،«(NGOsنهاد ) های مردم اجتماعی در تشکل

بـین مـدیریت سـبز بـا رفتـار       ةرابطـ بررسـی  »(. 1130)نـوری   رضـا  سلیمان پورعمران، محبوبه؛ علـی 

، و توسعه فرابخشی محیط زیست ،«محیطی مدیران و معاونین مدارس استان خراسان شمالی زیست

 .12ـ  01 صص (،21) 1

اجتمـاعی در   سـرمایة بررسی نقش »(. 1131) حسنی اکبر ؛ علیادنژ موسوی وحدتی، حجت؛ سید هادی

مدیریت  ،«وری منابع انسانی: با تأکید بر نقش واسط فرهنگ سازمانی و مدیریت بهره یارتقاجهت 

 .101ـ  110 صص ،(11) 3، منابع انسانی در صنعت نفت
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سـاختاری نگـرش و    ةرابطـ »(. 1130) رجبـی  ؛ نگـار جعفری نرگس ؛جعفری نجارزاده، محمد؛ سکینه

زیسـت: نقـش میـانجی رضـایت       زیستی با تمـایالت رفتـاری در حفاظـت از محـیط      دانش محیط

 .120ـ  100 صص (،1) 0پایدار،  ةتوسعآموزش محیط زیست و  ،«شده درک ةفایدگردشگر و 
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