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 چکیده
های اخیر توجه به اقدامات سبز سازمان برای برطرف نمودن مشکالت های صنعتی در سالناشی از فعالیتزیستی محیطبا توجه به مشکالت 

شده است. این  انجام داریپا توسعه بر یانسان منابع سبز تیریمد ریتاثافزایش یافته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف زیستی محیط
 امعهجپیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. -روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی رو از نظمطالعه از لحاظ هدف کاربردی است 

که از این  باشدیم نفر 191 تعداد بهایران  نفت ستاد وزارت در یانسان منابع تیریمد بخش کارکنان و معاونان ارشد، رانیمد شامل یآمار
 آزمون جهت اطالعات آوریجمع برای مطالعه این کوکران انتخاب شده است. در نفر با استفاده از فرمول 131ای متشکل از میان، نمونه
و و روایی همگرا  ه با استفاده از روایی محتواروایی پرسشنام استفاده شده است.سوال  36 و بعد 7 شاملاستاندارد ای پرسشنامه فرضیات از

بعات جزئی و نرم افزار حداقل مر تکنیک از فرضیات آزمون برای .تایید شدضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  پایایی پرسشنامه با محاسبه
های تحقیق نشان داد که مدیریت سبز منابع انسانی سبز تاثیر مثبت و نتایج حاصل از آزمون فرضیه .است شده استفاده اسمارت پی.ال.اس

دارد. همچنین مشخص شد که ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع  و خودکارآمدی سبززیستی طمحیمعناداری بر نگرش سبز، عالقه 
بز و خودکارآمدی سبز، نگرش س کند. همچنین مشخص شد که، نگرش سبز و خودکارآمدی سبز را تعدیل مییستیز طیمحانسانی با عالقه 

 هر سه تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارند. در نهایت مشخص شد که رفتار سبز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد. زیستی محیطعالقه 
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 سرآغاز
 -یستیز طیمح یهاینگران دیشد شاهد افزایش کمیوستیب قرن

 -یتجار ای یعموم ،یاسیس خواه مرتبط، یهاحوزه از نظر صرف
 حسط درزیست محیط به ریاخ عالقه. است بوده جهان سرتاسر در

 یناش ییوهواآب راتییتغ با مبارزه یبرا خاص معاهدات از یجهان
 مواد و یصنعت یهایآلودگ انباریز یامدهایپ به توجه با. است شده
 یردولتیغ یهاسازمان و هادولت ،یسم ییایمیش مواد جمله از زائد
 هک گذاشتند اجرا به را ییهااستیس و مقررات جهان سرتاسر در

 بیتخر شدن معکوس یحدود تا یحت و سرعت کاهش باعث
کل  کی عنوان به جامعه و انسان بر آن یمنف ریتأث و یعیطب منابع

توان ها را میشروع این حرکت. (2122و همکاران،  (1))وو شودیم
و ظهور مفهوم توسعه پایدار در نظر گرفت. توسعه  1971از دهه 

ساده آن، شکلی از توسعه است که بر تامین نیازهای پایدار در شکل 
 های آتی تاکید داردانسان بدون به مخاطره انداختن نیازهای نسل

(2))پاریدا
 هایگذاریمشیخط و هاسیاست اگرچه (.2121 همکاران، و 

های اصلی توسعه پایدار در نظر پیشران به عنوانکالن دولتی 
های سیببا در نظر گرفتن این واقعیت که آ شوند، اماگرفته می

ای ههای سازماندر یک قرن اخیر ناشی از فعالیتزیستی محیط
ها در تحقق توسعه پایدار صنعتی و تجار بوده است، نقش سازمان

ها و اقدامات سازمانی بیش شود. در واقع فعالیتبیشتر روشن می
دار توسعه پایبخشیدن به های کالن دولتی در تحقق مشیاز خط

 (.2121و همکاران،  (3))سرفراز نقش دارد
در رابطه با پیامدهای منفی زیستی محیطهای با افزایش نگرانی

سبز »های صنعتی، امروزه توسعه پایدار و حرکت به سمت فعالیت
 کار تبدیلوهای اصلی در حوزه کسبپارادایمبه یکی از  «شدن

نه تنها از جنبه  شده است؛ چرا که اقدامات سبز سازمان
حائز اهمیت باالیی است؛ بلکه باعث خوشنامی زیستی محیط

سازمان نیز شده و بدین ترتیب رابطه محکمی بین سازمان با 
ها ای که هدف نهایی تمامی سازمانکند؛ مقولهمشتریان ایجاد می

سوی  (. از2121، (4)در دنیای به شدت رقابتی امروز است )چو و یو
انی ار معاصر، عملکرد نیروی انسوکبتی دنیای کسبدیگر فشار رقا

رین تترین دارایی نامشهود سازمان را به یکی از مهممهم به عنوان
دیل ها تبعوامل در ایجاد تمایز و کسب مزیت رقابتی برای شرکت

کرده است. در چنین شرایطی پیوند بین مدیریت نیروی انسانی و 
جلی بع انسانی سبز متکه به شکل مدیریت منا «پایداری»مفاهیم 

 ان و حرکت به ـحل موثری برای بهبود عملکرد سازمشود، راهمی

 (.2121و همکاران،  (5)رود )اوگبیدوسمت توسعه پایدار به شمار می
مدیریت سبز منابع انسانی شامل طیف وسیعی از اقدامات و 

ه را نسبت ب سازمانی است که کارکنانهای درونگذاریسیاست
و حرکت در راستای توسعه پایدار سوق زیستی محیطعملکرد 

 ز،سب مدیریت منابع انسانی یدیکل عناصر از یکدهند. یمی
 تاس سبز اقدامات یاجرا در رابطه با کارکنان اختیارات گسترش

 یتوانمندساز. شودیم ادی سبز یتوانمندساز عنوان به آن از که
 وتی زیسمحیط ماتیتصم اتخاذ به کارکنان قیتشو شامل سبز

 قبال در یریپذتیمسئول یبرا هاآن ساختن توانمند نیهمچن
 ،جامعه به تعلق احساس نه،یهز از یآگاه به که است خود اقدامات
ه در راستای توسع میت یاعضا نیب روابط بهبود و بهتر عملکرد

 در ار کارکنان مشارکت یتوانمندساز رو،نیازا شود.پایدار منجر می
 اهداف به یابیدست یپ در که را یتیرضا وزیستی محیط ابتکارات

و  (6)گارسیا-)اوبدا دهدیم شیافزا کنند،یم تجربهزیستی محیط
 ملشامدیریت سبز منابع انسانی  ن،یبراعالوه .(2121همکاران، 

 یهاقیتعل ای هامجازات هشدارها، مانند یانضباط یهاتیمحدود
تی زیسمحیط اصول تیرعا از که یافراد رابطه بادر  که است یکار

)موسی و  شودیم اتخاذ ،روندطفره می هاسازمان نیب آورالزام
 مدیریت سبز منابع یذات یهابخش از گرید یکی (.2121، (7)عثمان
 اهداف دنگنجان. است کارکنان یکیاکولوژ عملکرد یابیارز ،انسانی

 است، یضرور عملکرد یابیارز ستمیس درزیستی محیط تیریمد
 هاآن هب یابیدست در کارکنان شرفتیپ مورد در منظم بازخورد رایز
 به قادر یسازمان چیه ،یاستیس نیچن ابیغ در. کندیم نیتضم را

و  (8))زید بود نخواهدزیستی محیط و یواقع یاثربخش نیتضم
 یاجرا ریناپذ ییجدا عناصر از گرید یکی. (2118همکاران، 

 یهایانرژ ست،یز طیمح از حفاظت ،منابع انسانیمدیریت سبز 
. تاس یانرژ در ییجوصرفه آموزش و عاتیضا کاهش ر،یدپذیتجد

تی زیسمحیط دانش تا دهدیم اجازه کارکنان به ییهاآموزش نیچن
 قاتیتحق. دهند شیافزا رازیستی محیط یآگاه و آورند دست به را

 نابعم تیریمد ندیفرآ رکن نیترمهم آموزش سبز که دهدیم نشان
 کندیم لیتسه رازیستی محیط اهداف به یابیدست و است یانسان

از سوی دیگر با درک این که مدیران  .(2121، (9)و گیتا )آمورتا
 توجه زیادی دارند، کارکنان نیز بهزیستی محیطسازمان به مسائل 

و جلوگیری از تخریب آن، زیست محیطتدریج راجع به حمایت از 
شوند؛ بعبارت دیگر حکمفرمایی مدیریت سبز منابع متمایل می

نان کارکزیستی محیطهای انسانی در سازمان باعث افزایش دغدغه
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حال در ادبیات  این (. با2121و همکاران،  (11)خواهد شد )سومرو
پیشران  یک به عنوانپژوهش به اهمیت مدیریت سبز منابع انسانی 

تار سبز توجه زیادی نشده است که این امر خود بیانگر یک رف
 (. 2121و همکاران،  (11)شکاف تحقیقاتی عمده است )موانگمی

در حالی که مطالعات در رابطه با تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی 
های بر توسعه پایدار کماکان ادامه دارد، اما بخش بزرگی از پژوهش

پیشین صرفا بر این نکته تاکید دارند که از طریق اقدامات سبز 
توان مسیر برای توسعه پایدار و عملکرد منابع انسانی می

راهم آورد؛ در حالی که مکانیسم سازمان را فزیستی محیط
شناختی و رفتاری این رابطه به خوبی تشریح نشده است. این روان

امر یک شکاف قابل توجه در ادبیات منابع انسانی است که باعث 
کاهش فهم ما راجع به چگونگی تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی 

آن  رشود. در این راستا پژوهش حاضر سعی ببر توسعه پایدار می
های مرتبط با رفتار سازمانی اعم از تئوری دارد که با اتکاء به نظریه

، به تشریح نحوه (12)ریزی شده و تئوری منابع مکملرفتار برنامه
تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار از طریق 
تاثیرگذاری بر باورها، نگرش و رفتار کارکنان بپردازد. سهم علمی 

کمک به تقویت ادبیات حوزه مدیریت منابع انسانی )به  این مقاله،
خصوص ادبیات داخل کشور( و نشان دادن مسیرهایی برای 
تحقیقات بیشتر است. از دیدگاه کاربردی نیز این مقاله با تاکید بر 

یریتی یک استراتژی مد به عنواناهمیت مدیریت سبز منابع انسانی 
ای تولیدی و خدماتی از همحور، آگاهی مدیران سازمانپایداری
نفت راجع به نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق  وزارتجمله 

 دهد. توسعه پایدار را افزایش می
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 ادغام عنوان به را یانسان منابع سبز تیریمد (2119) (13)فاتوکی

 .کند یم فیتعر یانسان منابع تیریمد درزیستی محیط تیریمد
 مشارکت هب اشاره یبرا شتریب یانسان منابع سبز تیریمد اصطالح

 هایفعالیت در یانسان منابع تیریمد یهاوهیش و هااستیس
 یانسان منابع سبز تیریمد .شودیم استفاده شرکتزیستی محیط

 شیافزا و داریپا یهاوهیش از تیحما یبرا کارمند هر از استفاده به
 )لو، دارد اشاره یداریپا موضوع مورد در کارکنان تعهدات و یآگاه

 به را سبز یانسان منابع (2122و همکاران ) (14)هالدورای .(2121
 که کندیم فیتعر طیمح با سازگار یانسان منابع ابتکارات عنوان
 مشارکت سطح شیافزا و کمتر نهیهز بهتر، ییکارا به منجر

 بتکاراتا انجام شامل یانسان منابع سبز تیریمد .شودیم کارکنان

 هب خود نوبه به که استزیست محیط دوستدار یانسان منابع
 با را کارکنان کربن یردپا تا کندیم کمک هاسازمان

 یگذاراکاشتر ،یکیالکترون پرونده لیتشک مانندهایی استراتژی
 ،یمجاز یهادور، مصاحبه راه از کنفرانس کار، اشتراک خودرو،

 و مصرف کم یادار یفضاها ن،یآنال آموزش ،یدورکار افت،یباز
 مکک هاشرکت به سبز یانسان منابع مدیریت. دهند کاهش رهیغ
 دست از بدون هانهیهز کاهش یبرا ینیگزیجا یهاراه تا کندیم

 نابعم سبز تیریمد بر تمرکز. ابندیب خود برتر یاستعدادها دادن
 یهاوهیش جیترو باعث کیاستراتژ ابتکار کی عنوان به یانسان
که خود زمینه را برای توسعه پایدار فراهم  شودیم داریپا یتجار
 (. 2121و همکاران،  (15)آورد )ماروکیمی

 یفشارها ها،سازمان انباریز اثرات کاهش منظور به امروزه
 امنظ کی. دارد وجود سبز تیریمد نظام استقرار یبرا یروزافزون

 یاتیح نقش که کرد خواهد عمل موفق یدرصورت سبز تیریمد
 رد و نگرفته دهیناد را «سبز» یندهایفرا در یانسان یرفتارها

شامل  رفتار سبز .گمارد همتزیستی محیط یرفتارها نیچن تیتقو
کلیه اقدامات و رفتارهای کارکنان است که با هدف حفظ 

تولید زباله، )مانند کاهش مصرف انرژی، کاهش زیست محیط
 شودازمان و غیره( انجام میهای سبز سطرحمشارکت فعاالنه در 

(. رفتار سبز دارای دو بعد ادراکی و 1399پور و ابراهیمی، )حسن
عاطفی است. بعد عاطفی رفتار خالقانه سبز به انگیزه و تمایل افراد 

اشاره دارد؛ در زیست محیطبرای سبز کردن جامعه و حفاظت از 
ع به حالی که بعد ادراکی آن به مواردی چون دانش افراد راج

اهمیت محیط زیست، آگاهی از محصوالت خطرناک برای محیط 
زیست، مهارت خلق محصوالت و خدمات سبز و اقدامات حامی 

)مانند استفاده اقتصادی از آب، برق و غیره( اشاره زیست محیط
آمده از مطالعات مختلف حاکی به دست شواهد (. 2121دارد )لو، 

کارکنان در تحقق اهداف از آن است که سهم رفتارهای سبز 
پایداری بیش از نقش مدیریت ارشد است که این امر اهمیت توجه 

ماروکی و همکاران، دهد )به رفتارهای سبز کارکنان را نشان می
2121 .) 

ده به مساله نگرش توجه شزیستی محیطدر بسیاری از تحقیقات 
 بهکننده، نگرش است. به طور خاص در مطالعات رفتار مصرف

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده رفتار مشتریان مورد توجه  انعنو
(. در حالی که 2121، گیتاو  محققان قرار گرفته است )آمورتا

 نوانبه عمطالعات زیادی در رابطه با اهمیت نگرش سبز مشتریان 
یک پیشایند تاثیرگذار در بروز رفتار خرید سبز انجام شده است، 
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یستی زمحیطوز رفتارهای سبز و نقش نگرش سبز کارکنان در بر
و همکاران،  (16)ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است )یینگآن

(. نگرش سبز کارکنان به این موضوع اشاره دارد که دیدگاه، 2121
گونه چزیستی محیطبرداشت و احساس کارکنان نسبت به مسائل 

 است؛ آیا کارمندان سازمان خود را در تحقق رفتار مصرف پایدار
ع و تخلیه منابزیست محیطها آلودگی دانند؛ آیا برای آنموثر می

طبیعی اهمیت دارد یا خیر. در واقع ترکیبی از این موارد در 
و  (17)گیری نگرش سبز کارکنان تاثیرگذار است )سابوکروشکل

 (. 2121همکاران، 
 

 پیشینه تحقیق
 یبندرتبه ای بهدر مطالعه (1411) و همکاران زادهیجانعل
 یطیمح عملکرد بر موثر سبز یانسان منابع تیریمد یهامولفه

 یهامولفه نیب از که داد نشان جینتاپرداختند.  مشهد یشهردار
 و موزشآ کارکنان، سبز نشیگز و انتخاب ،یانسان منابع تیریمد

 انکارکن سبز عملکرد بر نظارت و یابیارز و آنان یتوانمندساز
 یطیحم عملکرد بهبود و توسعه بر را یاثرگذار نیشتریب تواندیم
ای با ( مطالعه1399محمدی و همکاران ) .باشد داشته سازمان نیا

 وسعهت کردیرو با سبز یانسان منابع تیریمد الگو یطراحعنوان 
ی انجام دادند. نتایج حاصل از این مطالعه که در بین سازمان داریپا

ام شد انج رازیش شهرستان ییاجرا یهادستگاه کارکنان از نفر 732
 یهافهمول و سبز یانسان منابع تیریمد نیبحاکی از آن است که 

 و لیوتحلهیتجز سبز، یانسان منابع تیریمد انداز چشم مانند آن
و  سبز زشیانگ سبز، یانسان منابع یزیربرنامه شغل، سبز یطراح
واژ رآند .دارد وجود یداریمعن رابطه یسازمان داریپا توسعه باغیره 

 رب سبز آموزش ریتاثای به بررسی ( در مطالعه1398و همکاران )
 سبز، تیریمد عملکرد یکنندگلیتعد نقش با سبز یشهروند رفتار
به  جینتا اب مطابقپرداختند.  سبز کارکنان یریدرگ و سبز تیخالق

 انمارستیب کارکناننفر از  197آمده در این تحقیق که در بین دست 
 یشهروند رفتار بر سبز آموزش انجام شد، (ص) اهلل رسول محمد

 سبز یهروندش رفتار بر و سبز تیخالق یکنندگلیتعد نقش با سبز
 رفتار بر نیچنهم و سبز کارکنان یریدرگ یکنندگلیتعد نقش با

ریسکو و همکاران -الوارز .دارد یمعنادار ریتاث سبز یشهروند
ای به بررسی تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر ( در مطالعه2121)

پایداری سازمانی پرداختند. این مطالعه با رویکرد پیمایشی در بین 
های اکوادور انجام شده است. بر اساس مدیران و کارکنان دانشگاه

 به گاهدانش ارشد رانیمد یبندیپاآمده مشخص شد به دست نتایج 
 هک شد خواهد باعث داریپا توسعه اصول وزیستی محیط مسائل

. دشو نهینهاد کارکنان ذهن در ارزش کی به عنوان «بودن سبز»
( در یک مطالعه پیمایشی به بررسی تاثیر 2121پاریدا و همکاران )

اقدامات سبز مدیریت منابع انسانی بر رفتار سبز کارکنان پرداختند. 
ر بین کارکنان صنعت گردشگری انجام شده است. این مطالعه د

ها نشان داد که جو اخالقی سازمان و نتایج حاصل از تحلیل داده
 مدیران ارشد و کارکنان تاثیر مثبتیزیستی محیطهای مندیعالقه

گارسیا و همکاران -بر بروز رفتارهای سبز کارکنان دارد. اوبدا
بر  یریت سبز منابع انسانیای به بررسی تاثیر مد( در مطالعه2121)

 های کوچک و متوسطو اقتصادی در شرکتزیستی محیطعملکرد 
آمده مشخص شد که مدیریت به دست پرداختند. بر اساس نتایج 

 یهایوآورنسبز منابع انسانی تاثیر مثبتی بر نوآوری سبز دارد و 
زیستی محیط و یاقتصاد عملکرد بر مثبت و معناداری ریتأث سبز

 .دارند
 

 چارچوب نظری پژوهش
بر  انسازمدر تفکر اداره  یبا بازنگرمدیریت منابع سبز انسانی 

نابع مسبز  مدیریتمطرح شده است.  داریاساس موضوع توسعه پا
زیستی محیط عاتیبر اساس حداقل ضا سازمان،و اداره انسانی 

، ییپاسخگو رینظ یتیریابعاد مد گریاز منابع است و د نهیاستفاده به
مشارکت همگان در  یهانهیزم نمودنجامع، فراهم  یرساناطالع

در  .(1395)سیدجوادین و همکاران،  شودیرا شامل م اداره امور
واقع مدیریت سبز منابع انسانی با هدف تاثیرگذاری بر تمایالت 
رفتاری کارکنان یک سازمان برای ادغام اصول اکولوژیک و 

شود. مطابق با انجام می های سازمانیدر فعالیتزیستی محیط
تمایالت رفتاری تا حد زیادی تحت  ریزی شده،تئوری رفتار برنامه

تاثیر نگرش قرار دارند. نگرش خود دارای سه مولفه شناختی، 
گیرد. احساسی و رفتاری است که تحت تاثیر تجربیات فرد قرار می

به شکل خاص جزء شناختی )ادراکی( نگرش تاثیرپذیری زیادی از 
ربیات پیرامونی فرد دارد. بر این اساس، اقدامات مدیریت سبز تج

منابع انسانی اعم از آموزش سبز، توانمندسازی سبز و غیره باعث 
 در ذهن کارکنانزیست محیطایجاد تجربیات مثبت نسبت به 

و  (18)گذارد )حبیبشود که این امر بر نگرش آنان تاثیر میمی
(. شواهد تجربی نیز حاکی از رابطه مستقیم بین 2121همکاران، 

ثال، م به عنواننگرش سبز و مدیریت سبز منابع انسانی است. 
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گیری سبز در مدیریت ( وجود یک جهت2114و همکاران ) (19)اوپاتا
 گیری نگرش سبز کارکنانای برای شکلمنابع انسانی را مقدمه

( نیز وجود 2121و همکاران ) (21)معرفی کردند. در مطالعه کیم
ع اصلی منب به عنوانرویکرد سبز در اقدامات مدیریت منابع انسانی 

برای تمامی رفتارهای سبز معرفی شده است. مدیریت منابع انسانی 
های های جدید و مشارکت کارکنان در پروژهاز خلق ایده سبز

سبز  کردهایی که دارای رویکنند. سازمانحمایت میزیستی محیط
هستند دارای منابع خاصی همچون سرمایه مالی و شبکه گسترده 

ان را کارکنزیستی محیطارتباطات برخوردار هستند که رفتارهای 
ها از منابع موجود استفاده کند. این دسته از سازمانتسهیل می

کارکنان خود را زیستی محیطهای کنند تا دانش و مهارتمی
یب زمینه برای بروز رفتار سبز در بین افزایش دهند و بدین ترت

(. عالوه بر این، 2121، (21)شود )آمانکوا و سیسنکارکنان فراهم می
هایی با مدیریت منابع انسانی سبز بر کار تیمی، درگیری سازمان

ار پذیر شغلی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر رفتکارکنان، طراحی انعطاف
تمامی این موارد زمینه های شغلی سبز تاکید دارند که و فرصت

 (.2117، (22)کند )آندرسونبرای رفتار سبز را فراهم می
، ترکیبی از منابع ادراکی و عاطفی (23)مطابق با مدل تعاملی رفتار

های برای بروز رفتار کارکنان الزم هستند. در این راستا انگیزه
های میانجی در رابطه بین مکانیسم به عنواندرونی و اجتماعی 

راین کنند. بنابمدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز عمل می
رود که خودکارآمدی سبز )اطمینان کارکنان از این که انتظار می

 زیستمحیطتوانند رفتار سبز داشته باشند( و عالقه به می
ای هشود که در فعالیت)احساسی مثبت در کارکنان که باعث می

ای بین واسطه به عنوانمشارکت کنند( زیست محیطحامی 
 (24)مدیریت سبز منابع انسانی و رفتار سبز کارکنان عمل کنند )چن

(. مدیریت سبز منابع انسانی باعث افزایش نمود 2114و همکاران، 
شود که این امر هم ها و هنجارهای سبز در بین کارکنان میارزش

و هم بر احساسات )عالقه درونی به بر ادراکات )خودکارآمدی( 
گذارد. در واقع خودکارآمدی و عالقه ها تاثیر میمحیط زیست( آن

های درونی و اجتماعی مورد اشاره در نقش انگیزهزیست محیطبه 
 (. 2119و همکاران، (25)کنند )هائومدل تعاملی رفتار را ایفا می

برای دستیابی به  (26)ها باید از منابع مکملاین، سازمانبرعالوه
وردار و سبز برخزیستی محیطهای عملکرد پایدار از طریق فعالیت
مندی از نتایج اقدامات پایداری و باشند. منابع مکمل برای بهره

افزایش ارزش منابع درونی سازمان، الزم هستند. بسیاری از 
مطالعات ارتباطات سبز را به منزله منابع مکمل اصلی برای 

ه با اند؛ چرا کفتارهای سبز کارکنان در نظر گرفتهدستیابی به ر
 هایاستفاده از ارتباطات سبز یک سازمان قادر خواهد بود تالش

کلی را به ش -مدیریت سبز منابع انسانی اعم از-خودزیستی محیط
 (28)؛ تانگ2111و همکاران،  (27)آشکار به نمایش بگذارند )جکسون

ابق با دیدگاه منبع محور این مطبرعالوه(. 2118و همکاران، 
(RBV تاثیر مثبتی بر رفتارهای )(، منابع نامشهود )ارتباطات سبز

سبز کارکنان در راستای پایداری سازمان دارند. بر این اساس 
سانی تواند رابطه بین مدیریت سبز منابع انکیفیت ارتباطات سبز می

 زیستمحیطسازمان با متغیرهایی چون خودکارآمدی و عالقه به 
در بین کارکنان را تعدیل کند. بعبارت دیگر وجود ارتباطات درون 
سازمانی سبز باعث خواهد شد تا اقدامات سبز مدیران ارشد سازمان 

 (. 2121و همکاران،  (29)بهتر در معرض دید کارکنان قرار گیرد )گو
بع مبنایی بر عملکرد پایدار و به ت به عنوانرفتارهای سبز کارکنان 

چه هر سازمان متعهدی، دارای  کند. اگرن توسعه پایدار عمل میآ
هایی برای حرکت در راستای توسعه پایدار ها و استراتژیسیاست

های سازمان در تحقق توسعه پایدار است؛ اما آنچه بیش از سیاست
نقش دارد، رفتارها و اقدامات سبزی است که از سوی کارکنان بروز 

(. در واقع توجه 2116و همکاران،  (31)میالر-یابد )هادوکمی
روزافزون به مساله مدیریت سبز منابع انسانی ناشی از این واقعیت 
است که رفتار کارکنان، عامل محوری در توسعه پایدار به شمار 

 (. 2121و همکاران،  (31)رود )انصاریمی
های تحقیق به صورت زیر توسعه با توجه به مطابق فوق فرضیه

 ست:داده شده ا
مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز 

 دارد.
مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی 

 سبز دارد.
مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر عالقه 

 دارد.زیستی محیط
گرش سبز و ن ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی

 کند.را تعدیل می
ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی و خودکارآمدی 

 کند.سبز را تعدیل می
ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی و عالقه 

 کند.را تعدیل میزیستی محیط
 نگرش سبز تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد.

 ز تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد.خودکارآمدی سب
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 رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد.زیستی محیطعالقه 
 

 
 ق محقق ساختهمدل مفهومی تحقی (:1)شکل 

 

 پژوهش شناسیروش
 بر یانسان منابع سبز تیریمد ریتاثاین مطالعه با هدف بررسی 

 وعن از حاضر پژوهش تحقیق روشانجام شده است.  داریپا توسعه
 بهبود در نتایج کاربرد به باتوجه و باشدمی همبستگی –توصیفی
 حاظ زمانی به بوده و از ل کاربردی هدف از لحاظ ،سازمانعملکرد 

 .شودشکل مقطعی انجام می
کارکنان بخش  و معاونان ارشد، آماری شامل مدیرانجامعه 

نفر  191تعداد به  رانیا نفت ستاد وزارت در مدیریت منابع انسانی
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده  باشد. برای محاسبهمی

 است. 
 

𝑛 =
𝑁 × (𝑍𝛼

2
)
2

× 𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼
2
)
2

× 𝑝𝑞

=
957 × (1.96)2 × (0.5 × 0.5)

(0.05)2 × (956) + (1.96)2 × (0.5 × 0.5)
≌ 128 

 
نفر انتخاب  131گیری تصادفی در نهایت از روش نمونهبا استفاده 

 گردید. 
 قیطر از تحقیق سواالت به دادن پاسخ برای الزم هایداده

بز گیری مدیریت ساقتباسی جمع آوری شد. برای اندازه پرسشنامه
گیری توسعه جهت اندازه(؛ 2121منابع انسانی از پرسشنامه لو )

بی اجهت ارزیگویه،  5پایدار از مقیاس حبیب و همکاران شامل 
(، برای 2115پرسشنامه فارمری و همکاران ) نگرش سبز از

(، 2113سوالی چن و چانگ ) 6سبز از پرسشنامه  رفتارسنجش 
گیری خود کارآمدی سبز از پرسشنامه سه سوالی ترنی برای اندازه
از زیستی محیطمندی برای سنجش عالقه (،2112و فارمر )

(، و برای سنجش کیفیت 2113پرسشنامه رابرتسون و بارلینگ )
( استفاده شده 2118ارتباطات سبز از پرسشنامه پترو و همکاران )

 است. 

های مورد استفاده جهت سنجش مقیاس(: 1)جدول 

 متغیرهای تحقیق

 ابعاد
تعداد 

 هاگویه
 منبع

 Luu (2021) 8 یانسانمدیریت سبز منابع 

 Tierney and Farmer 3 خودکارآمدی سبز

(2015) 
 Robertson and 5 یستیز طیمحعالقه 

Barling (2013) 
 Petrou et al. (2018) 3 ارتباطات سبز

 Fremerey & Bogner 6 نگرش سبز

(2015) 
 Chen and Chang 6 رفتار سبز

(2013) 
 Habib et al (2020) 5 توسعه پایدار

 

مدیریت سبز منابع 
 انسانی

 خودکارآمدی سبز

عالقه به 

 محیط زیست

 رفتار سبز

 ارتباطات سبز

 نگرش سبز

 توسعه پایدار
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اند. ای طیف پنج درجه لیکرت تنظیم شدهسواالت پرسشنامه بر مبن
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه )مدل بیرونی(. روایی 

و روایی واگرا استفاده شد. برای محاسبه پایایی نیز  (AVEهمگرا )
و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل  (CRپایایی ترکیبی )

محاسبه شده است. میزان پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی 
گرا از معیار باشد. برای ارزیابی روایی 7/1از ابعاد باید بزرگتر 

HTMT  استفاده شده است. این معیار جایگزین روش قدیمی
 9/1تا  85/1الرکر شده است. حد مجاز این معیار میزان -فورنل

واگرا باشد روایی 9/1ین معیار کمتر از باشد یعنی اگر مقادیر امی
قابل قبول است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه در بخش 

 اعتبارسنجی مدل ارائه شده است.
 توان به های آماری مورد استفاده در این پژوهش را میروش

 آماری های های آماری استنباطی و روشدو دسته روش
 ی عمومی هاتوصیفی تقسیم کرد. برای بررسی و توصیف ویژگی

های آمار توصیفی مانند جداول توزیع دهندگان از روشپاسخ
های آماری استنباطی و تکنیک حداقل مربعات فراوانی و از روش

ها پژوهش استفاده شده است. همچنین جزئی برای بررسی فرضیه
 با استفاده از نرم افزار آماری آمدهبه دست های تحلیل داده

Spss23 و Smart PLS صورت گرفته است. 
 

 ی پژوهش هایافته
در این پژوهش از آزمون معتبر  هابررسی نرمال بودن دادهبرای 

( 2با توجه به جدول ) اسمیرنوف استفاده شده است. -لموگروفوک
داری بزرگتر از سطح آزمون برای متغیرهایی که سطح معنی

باشد. و برای متغیرهایی که ها نرمال می( باشد توزیع داده15/1)
ها ( باشد توزیع داده15/1داری کوچکتر از سطح آزمون )سطح معنی

های باشد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرغیرنرمال می
  باشد.( می2به شرح جدول ) پژوهش

 
 های تحقیقتغیراسمیرنوف برای م -های توصیفی و نتایج آزمون کولموگروفمقادیر شاخص (:2) جدول

 سطح معناداری انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 14111 14793 3437 3443 مدیریت منابع انسانی سبز

 14111 14672 3433 3434 خودکارآمدی سبز

 14111 14674 3461 3458 یستیز طیمحعالقه 

 14111 14718 3467 3457 ارتباطات سبز

 14111 14691 3467 3462 نگرش سبز

 14111 14717 3416 3411 رفتار سبز

 14111 14582 3421 3435 توسعه پایدار

 
بیشترین  (،62/3) برابر بانگرش سبز (، میانگین 2با توجه به جدول )

د. باشمی، کمترین میانگین دارا (11/3) برابر با میانگین و رفتار سبز
اسمیرنوف برای تمامی  -لموگروفوو سطح معناداری آزمون ک

است. در نتیجه تمامی  15/1تر از مقدار کوچکپژوهش  یهاتغیرم
 باشند.نرمال میغیر های پژوهش دارای توزیع تغیرم

تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی سواالت برای درک بهتر نتایج 
به همراه آماره معناداری، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین 

( آورده شده است. با توجه 3واریانس برای هر شاخص در جدول )
به مقادیر بارهای عاملی مشخص است که؛ بار عاملی تمام سواالت 

ز ا ایی مناسبی هستند.است. بنابراین سواالت دارای رو 5/1باالی 
( در تمامی موارد از مقدار tطرفی مقدار بوت استراپینگ )آماره 

دهد همبستگی بین بزرگتر است که نشان می 96/1بحرانی 

متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار 
توان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی است. بنابراین می

ها زهی ساقرار گرفته است. آلفای کرونباخ برای همهمورد سنجش 
دهد. است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان می 7/1باالی 

ز مقدار ها باالتر اهمچنین مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازه
ها از پایایی ترکیبی دهد که، سازهگزارش شده که نشان می 7/1

پایایی  زمانی وجود دارد که ایی همگرارومناسبی برخوردار هستند. 
بزرگتر  5/1از  (32)میانگین واریانس استخراج شده و 7/1ترکیبی از 

بزرگتر باشد. در این  AVE پایایی ترکیبی باید از باشند. همچنین
صورت شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت. با توجه به جدول 

مگرا امه از روایی هشرط فوق برقرار بوده، بنابراین پرسشن 3هر  (3)
 برخوردار است.
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 مقادیر بارعاملی، آماره معناداری، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس (:3)جدول 
 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ آماره معناداری بارعاملی آیتم سازه

 مدیریت منابع انسانی سبز

Q1 14811 174548 

14931 14943 14677 

Q2 14855 414719 

Q3 14742 144751 

Q4 14857 424485 

Q5 14911 634953 

Q6 14815 324681 

Q7 14863 314823 

Q8 14723 144295 

 خودکارآمدی سبز
Q9 14877 494396 

14754 14859 14671 Q10 14823 314168 

Q11 14751 114549 

 یستیز طیمحعالقه 

Q12 14814 224125 

14919 14932 14733 
Q13 14883 284711 

Q14 14819 334161 

Q15 14911 614195 

Q16 14871 524646 

 ارتباطات سبز
Q17 14933 824167 

14821 14893 14738 Q18 14742 144838 

Q19 14889 484176 

 سبزنگرش 

Q20 14828 324714 

14895 14919 14656 

Q21 14881 384914 

Q22 14829 364946 

Q23 14811 244798 

Q24 14793 254871 

Q25 14721 114728 

 رفتار سبز

Q26 14826 374562 

14891 14916 14647 

Q27 14863 314361 

Q28 14812 234327 

Q29 14628 84311 

Q30 14891 494431 

Q31 14789 224492 

 توسعه پایدار

Q32 14646 114215 

14829 14881 14596 
Q33 14782 314416 

Q34 14841 294296 

Q35 14817 274188 

Q36 14758 144955 

 
بین متغیرها از خروجی داری؛ ضرایب مسیر برای آزمون معنی

)روش حداقل مربعات جزئی( استفاده کردیم. ضرایب  pls3افزار نرم
و همچنین  (3و  2)ها در شکل مسیر و نتایج مربوط به معناداری آن

 ( نشان داده شده است.4خالصه نتایج در جدول )
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 مدل معادالت ساختاری در حالت ضریب بارعاملی استاندارد (:2)شکل 

 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت آماره معناداری (:3)شکل 

 
است که با محاسبه میانگین هندسی  (GOF) مالک کلی برازش

Rمیانگین اشتراک و  شود.محاسبه میبه صورت زیر  2

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 = √0.674 × 0.756 = .714 

 GOFشاخص  PLSمتخصصان مدل یابی ساختاری به روش 
و بیش از را متوسط  25/1تا  1/1را کوچک، بین  1/1کمتر از 

کنند. با در نظر گرفتن این معیارها را بزرگ قلمداد می 36/1
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باشد که جز می 714/1ررسی شاخص برازش مدل نمونه مورد ب
رفت توان نتیجه گها میبزرگ است. با توجه به این یافته هایاندازه

که مدل آزمون شده در نمونه مورد بررسی برازش بسیار مناسبی 
 دارد.

 

 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری (:4)جدول 

 

ابع سبز من یریتمدداری بین متغیر (؛ آماره معنی4جدول )مطابق با 
باشد که بزرگتر از مقدار ( می181/6) برابرنگرش سبز  بر یانسان

نابع سبز م یریتمددهندة این است که تاثیر ( است و نشان96/1)
دار است. ( معنی%95) در سطح اطمیناننگرش سبز  بر یانسان

( است و 476/1) دو متغیر برابرهمچنین ضریب مسیر مابین این 
بر نگرش  یسبز منابع انسان یریتمدمیزان اثرگذاری مثبت متغیر 

ی انسبز منابع انس یریتمددهد. این بدان معناست را نشان میسبز 
پژوهش  بنابراین فرضیه سبز دارد.نگرش بر  یمثبت و معنادار یرتاث

 شود. تایید می
ابع سبز من یریتمدداری بین متغیر (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )

باشد که بزرگتر از ( می826/4) برابرسبز  یخودکارآمد بر یانسان
بز س یریتمددهندة این است که تاثیر ( است و نشان96/1مقدار )

( %95) در سطح اطمینانسبز  یبر خودکارآمد یمنابع انسان
 رابربدار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر معنی

ابع سبز من یریتمد( است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر 495/1)
دهد. این بدان معناست را نشان میسبز  یبر خودکارآمد یانسان

 یکارآمدبر خود یمثبت و معنادار یرتاث یسبز منابع انسان یریتمد
 شود. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می سبز دارد.

ابع سبز من یریتمدداری بین متغیر معنی(؛ آماره 4مطابق با جدول )
باشد که بزرگتر از ( می289/5) برابرزیستی محیطعالقه  بر یانسان

بز س یریتمددهندة این است که تاثیر ( است و نشان96/1مقدار )
( %95) در سطح اطمینانزیستی محیطبر عالقه  یمنابع انسان

 ردو متغیر برابدار است. همچنین ضریب مسیر مابین این معنی

ابع سبز من یریتمد( است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر 352/1)
ت دهد. این بدان معناسرا نشان میزیستی محیطبر عالقه  یانسان

قه بر عال یمثبت و معنادار یرتاث یسبز منابع انسان یریتمد
 . شودبنابراین فرضیه پژوهش تایید می دارد.زیستی محیط

 ×سبزارتباطات »داری بین متغیر (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
( 793/5برابر)« نگرش سبز» بر « یسبز منابع انسان یریتمد
( است. بنابراین اثر تعدیلگری 96/1باشد که بزرگتر از مقدار)می

بر نگرش  یسبز منابع انسان یریتمد یندر رابطه ب« سبزارتباطات »
 توجه به مقدار ضریب مسیرشود. همچنین با سبز پذیرفته می

 یتیرمد ینارتباطات سبز رابطه ب»شود که ( مشخص می185/1)
عنا که؛ بدین م .کندیم یلرا تعد نگرش سبزو  یسبز منابع انسان

بز س یریتمدسبز شدت تاثیرگذاری ارتباطات در سطوح باالی 
 تر است و بالعکس.نگرش سبز قوی بر یمنابع انسان

 ×سبزارتباطات »داری بین متغیر آماره معنی (؛4مطابق با جدول )
( 571/3) برابر« خودکارآمدی سبز»بر « یسبز منابع انسان یریتمد
( است. بنابراین اثر تعدیلگری 96/1) باشد که بزرگتر از مقدارمی

بر  یسبز منابع انسان یریتمد یندر رابطه ب« سبزارتباطات »
نین با توجه به مقدار شود. همچخودکارآمدی سبز پذیرفته می

ارتباطات سبز رابطه »شود که ( مشخص می174/1) ضریب مسیر
 لیرا تعد خودکارآمدی سبزو  یسبز منابع انسان یریتمد ینب
سبز شدت ارتباطات بدین معنا که؛ در سطوح باالی  .کندیم

تر ویخودکارآمدی سبز ق ی برسبز منابع انسان یریتمدتاثیرگذاری 
 است و بالعکس.

 نتیجه داریمعنی عدد ضریب مسیر هافرضیه فرضیه
 تایید 64181 14476 مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز دارد. 1

 تایید 44826 14495 مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی سبز دارد. 2

 تایید 54289 14352 دارد.زیستی محیطمدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر عالقه  3

 تایید 54793 14185 کند.ارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی و نگرش سبز را تعدیل می 4

 تایید 34571 14174 کند.خودکارآمدی سبز را تعدیل میارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی و  5

 تایید 24134 14191 کند.عدیل میرا تزیستی محیطارتباطات سبز رابطه بین مدیریت سبز منابع انسانی و عالقه  6

 تایید 54349 14391 نگرش سبز تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد. 7

 تایید 24865 14165 معناداری بر رفتار سبز دارد.خودکارآمدی سبز تاثیر مثبت و  8

 تایید 44712 14391 تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد.زیستی محیطعالقه  9

 تایید 184518 14726 رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. 11
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 ×سبزارتباطات »داری بین متغیر (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
 رابرب« یستیز طیمحعالقه »بر « یسبز منابع انسان یریتمد

( است. بنابراین اثر 96/1باشد که بزرگتر از مقدار)( می134/2)
ابع سبز من یریتمد یندر رابطه ب« سبزارتباطات »تعدیلگری 

وجه شود. همچنین با تپذیرفته میزیستی محیطعالقه ی بر انسان
ارتباطات »شود که ( مشخص می191/1) به مقدار ضریب مسیر

را زیستی محیطو عالقه  یسبز منابع انسان یریتمد ینسبز رابطه ب
بز شدت سارتباطات بدین معنا که؛ در سطوح باالی  .کندیم یلتعد

ستی یزمحیطعالقه  ی برسبز منابع انسان یریتمدتاثیرگذاری 
 تر است و بالعکس.قوی

 برسبز  داری بین متغیر نگرش(؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
( است 96/1باشد که بزرگتر از مقدار )( می349/5) برابر رفتار سبز

ر سطح دنگرش سبز بر رفتار سبز دهندة این است که تاثیر و نشان
مابین این دار است. همچنین ضریب مسیر ( معنی%95) اطمینان

ش نگر( است و میزان اثرگذاری مثبت متغیر 391/1) دو متغیر برابر
سبز  نگرشدهد. این بدان معناست را نشان میسبز بر رفتار سبز 

ژوهش بنابراین فرضیه پ دارد. رفتار سبزبر  یمثبت و معنادار یرتاث
 شود. تایید می

ز سب یخودکارآمدداری بین متغیر (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
( 96/1باشد که بزرگتر از مقدار )( می865/2) برابر رفتار سبز بر

تار سبز بر رف یخودکارآمد دهندة این است که تاثیراست و نشان
دار است. همچنین ضریب مسیر ( معنی%95) در سطح اطمینانسبز 

( است و میزان اثرگذاری مثبت 165/1) مابین این دو متغیر برابر
ان دهد. این بدرا نشان می رفتار سبز سبز بر یخودکارآمدر متغی

 بزرفتار سبر  یمثبت و معنادار یرتاثسبز  یخودکارآمدمعناست 
 شود. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می دارد.

داری بین متغیر عالقه (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
بزرگتر از مقدار  باشد که( می712/4برابر) رفتار سبز برزیستی محیط

ستی زیمحیطدهندة این است که تاثیر عالقه ( است و نشان96/1)
دار است. همچنین ( معنی%95در سطح اطمینان)بر رفتار سبز 

( است و میزان 391/1ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر)
ا نشان ر رفتار سبز برزیستی محیطاثرگذاری مثبت متغیر عالقه 

 مثبت و یرتاثزیستی محیطدهد. این بدان معناست عالقه می
 شود. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می دارد. رفتار سبزبر  یمعنادار

ن رفتار سبز کارکناداری بین متغیر (؛ آماره معنی4مطابق با جدول )
( 96/1باشد که بزرگتر از مقدار )( می518/18برابر) توسعه پایدار بر

وسعه رفتار سبز کارکنان بر تدهندة این است که تاثیر است و نشان

دار است. همچنین ضریب ( معنی%95در سطح اطمینان) یدارپا
( است و میزان اثرگذاری 726/1مسیر مابین این دو متغیر برابر)

دهد. می را نشان یداررفتار سبز کارکنان بر توسعه پامثبت متغیر 
بر  یمثبت و معنادار یرتاثرفتار سبز کارکنان این بدان معناست 

  شود.بنابراین فرضیه پژوهش تایید می دارد. یدارتوسعه پا
 

 گیریبحث و نتیجه
آمده در سه فرضیه نخست پژوهش به دست بر اساس نتیجه 

مشخص شد که مدیریت منابع انسانی سبز بر نگرش سبز، 
تاثیر معناداری دارد. زیستی محیطخودکارآمدی سبز و عالقه به 

یکی از اهداف اقداماتی که ذیل مدیریت سبز منابع انسانی دنبال 
های الزم، بتوان دیدگاهی شود این است که از طریق آموزشمی

کرد.  را در ذهن کارکنان نهادینهزیست محیطمثبت راجع به 
شود، مدیریت های اول و سوم مشاهده میهمانگونه که در فرضیه

ع انسانی از یک سو باعث ایجاد یک نگرش و دیدگاه سبز سبز مناب
ی زیستمحیطدر بین کارکنان شده و در عین حال دغدغه و عالقه 

آنان را افزایش داده است. از سوی دیگر از طریق آموزش سبز و 
توانمندسازی سبز، حس خودباوری و خودکارآمدی کارکنان تقویت 

فتارهای سبز کارکنان تاثیر تواند در بروز رشود که این امر میمی
به های آمده از مطالعات پیشین، یافتهبه دست گذار باشد. نتایج 

ثال، م به عنوانکند. آمده در این تحقیق را پشتیبانی میدست 
( در بررسی رابطه بین مدیریت منابع 2118و همکاران ) (33)بومبیاک

دیریت م انسانی سبز و توسعه پایدار به این نکته اشاره دارند که
سبز منابع انسانی نه تنها باعث ایجاد یک نگرش مثبت در کارکنان 

آنان  هایها و شایستگیشود، بلکه مهارتمیزیست محیطراجع به 
را نیز بهبود زیست محیطبرای فعالیت در راستای حفاظت از 

ای دیگر نیز به شکل تجربی نشان داده شده بخشد. در مطالعهمی
 هایبع انسانی سبز باعث افزایش دغدغهاست که مدیریت منا

یری آنان پذکارکنان شده و بدین ترتیب مسئولیتزیستی محیط
و  (34)بخشد )فریتاسرا بهبود میزیست محیطنسبت به جامعه و 

های این (. در مجموع و با کنار هم قرار دادن یافته2121همکاران، 
ت منابع مدیریتوان استنباط نمود که پژوهش و مطالعات پیشین می

در  و خودباوری کارکنان انسانی سبز هم بر نگرش و هم بر توانایی
 تاثیر دارد.زیست محیطراستای اقدامات حامی 

یکی از نتایج قابل توجه در این پژوهش این بود که مشخص کرد 
 رابطه مدیریت منابع انسانی سبز با خودکارآمدی، عالقه

ارتباطات درون سازمانی  و خودکارآمدی تحت تاثیرزیستی محیط
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ای که در تحقیقات پیشین کمتر به آن پرداخته گیرد؛ مقولهقرار می
ک ی به عنوانشده است. این یافته بر اهمیت روابط درون سازمانی 

عامل مکمل در تاثیرگذاری اقدامات سبز مدیریت منابع انسانی 
ی یکند. ارتباطات سبز درون سازمان در واقع نوعی داراتاکید می

ها و دانش شود دیدگاهنامشهود سازمانی هستند که باعث می
و توسعه پایدار در بین کارکنان و زیستی محیطمربوط به اصول 

همچنین واحدهای مختلف سازمان به گردش در آید. این گردش 
یست زمحیطشود که فضایی حامی دانش سبز در سازمان باعث می

به حک شدن مفاهیم در سازمان ایجاد شود و از سوی دیگر 
کند. در تعدادی از در ذهن کارکنان کمک میزیستی محیط

مطالعاتی که پیش از این انجام شده است نیز به اهمیت ارتباطات 
نابع م یک عامل موثر بر اثربخشی اقدامات مدیریت به عنوانسبز 

؛ گو و 2118)تانگ و همکاران،  انسانی سبز اشاره شده است
 (.2121همکاران، 

آمده در این پژوهش نشان داد که هر سه به دست چنین نتایج هم
عامل نگرش سبز، خودکارآمدی سبز ادراک شده و عالقه 

تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار سبز دارد. مطابق با زیستی محیط
ده، رفتار ریزی شطقی و همچنین تئوری رفتار برنامهتئوری رفتار من

انسان تحت تاثیر نگرش وی قرار دارد. اگر رفتار سبز کارکنان را 
ق از طریزیست محیطیک رفتار آگاهانه جهت حمایت از  به عنوان

توان اقدامات ابتکاری و نوآورانه در نظر بگیریم در این صورت می
انتظار داست که این رفتار آگاهانه از نگرش مثبت فرد نسبت به 

 گیرد که این امر در تحقیقات پیشین نیزسرچشمه میزیست محیط
(. از سوی 2121و همکاران،  (35)مورد اشاره قرار گرفته است )بوتو

ه کارکنان تا حد زیادی بزیست محیطدیگر رفتارهای سبز و حامی 
خودکارآمدی و ادراک توانایی و مهارت وی بستگی دارد و این 

دورا نیز مورد اشاره قرار گرفته مساله در تئوری خودکارآمدی بان
(. بنابراین در صورتی که یک کارمند در 2116، (36)است )باندورا

خود احساس توانایی و کارآمدی کافی داشته باشد، احتمال این که 
اعتماد به نفس کافی برای رفتارهای سبز داشته باشد بیشتر خواهد 

ر توسط سایشد. رابطه بین خودکارآمدی ادراک شده و رفتار سبز 
محققان نیز مورد اشاره قرار گرفته است )فرامرزی و همکاران، 

(. 2121و همکاران،  (38)؛ فاروق2115و همکاران،  (37)؛ چن1395
در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که بخشی از رفتار افراد 
ناشی از احساسات )و نه تنها ادراکات( وی است. از این منظر 

یادی ززیستی محیطد که اگر فرد دغدغه و عالقه توان بیان کرمی
داشته باشد در این صورت احتمال بروز رفتارهای سبز برای کمک 

یز حققان دیگر نای که مبیشتر خواهد شد؛ مسالهزیست محیطبه 
 (.2121و همکاران،  (39)اند )کازیبه آن اشاره کرده

ارکنان ک دهد که رفتار سبزدر نهایت نتایج این تحقیق نشان می
تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. اگرچه حرکت سازمان 

مدتی دهای بلنها و برنامهگذارییاستدر راستای توسعه پایدار به س
شود؛ اما این بستگی دارد که از سوی مدیران ارشد تعیین می

ها را به اقدامات عملی کارکنان سازمان هستند که تمامی برنامه
د در تر باش« سبز»کنند؛ از این رو هر چه رفتار کارکنان ترجمه می

این صورت حرکت کل سازمان به سمت توسعه پایدار تسهیل 
ست زیمحیطشود. از سوی دیگر بخشی از تاثیرات سازمان بر می

به رفتارهای درون سازمانی کارکنان اعم از مصرف انرژی، تولید 
زباله و غیره بستگی دارد. بنابراین وجود رفتارهای سبز و حامی 

کارکنان باعث خواهد شد که هم انرژی کمتری زیست محیط
مصرف شود و هم زباله کمتری تولید شود که این مساله توسط 

و  (41)فته است )عباسمحققان دیگری نیز مورد اشاره قرار گر
(. از سوی دیگر رفتار سبز کارکنان باعث خواهد 2121همکاران، 

خود را در اختیار زیستی محیطهای سبز و شد که کارکنان ایده
دهی تواند در جهتمدیران سازمان قرار دهند که این امر می

های آتی سازمان نیز تاثیرگذار باشد. در این برنامهزیستی محیط
( نیز به تاثیرات رفتار سبز کارکنان جهت حرکت 2121لو )رابطه، 

 سازمان به سمت توسعه پایدار اشاره کرده است.
 اد وزارتستآمده در این تحقیق، به مدیران به دست بر اساس نتایج 

شود مالحظات زیر را جهت تحقق توسعه توصیه می ایران نفت
 پایدار مورد توجه قرار دهند:

برای واحد مدیریت منابع زیستی محیطتشریح استانداردهای 
 انسانی

های آموزش و در برنامهزیستی محیطلحاظ نمودن مالحظات 
 توسعه منابع انسانی

 و لزوم حفظ منابعزیست محیطهایی با محوریت برگزاری همایش
 های آتیطبیعی برای نسل

لحاظ نمودن اقدامات و رفتارهای سبز کارکنان در سیستم پاداش 
 و ترفیع

عوامل موثر در حرکت سازمان  به عنوانتوجه به تک تک کارکنان 
 به سوی توسعه پایدار

های بلند مدت در تدوین برنامهزیستی محیطهای گذاریهدف
 سازمان
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Abstract 

Due to the environmental problems caused by industrial activities in recent years, attention to the 

organizations’ green measures to solve environmental problems has increased. In this regard, the present study 

was conducted to investigate the impact of green management of human resources on sustainable development. 

This is an applied study conducted as a descriptive-survey research with a cross-sectional approach. The 

statistical population included 191 senior managers, deputies and employees of the human resources 

management department in the Headquarters of Iran Ministry of Oil, of whom a sample of 130 people were 

selected using the Cochran's formula. In this study, a standard questionnaire including 7 dimensions and 36 

questions was used to collect information to test the hypotheses. The validity of the questionnaire was 

confirmed using content validity method and convergent validity and the reliability of the questionnaire was 

calculated by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. To test the hypotheses, the partial least 

squares technique and Smart PLS software were used. The results of testing the hypotheses showed that green 

management of human resources has a positive and significant effect on green attitude, environmental interests 

and green self-efficacy. It was also found that green communication modulates the relationship between green 

management of human resources and environmental interests, green attitude and green self-efficacy. We also 

showed that green self-efficacy, green attitude and environmental interests all have a positive and significant 

effect on green behavior. Finally, it was found that green behavior has a significant effect on sustainable 

development. 
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