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 چکیده
مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از مفاهیم مهمی است که حوزه اقتصادی، 

در کنار مسئولیت  واندتیماجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. عواملی که 
اجتماعی شرکتی به محیط زیست سالم توجه نشان دهد، مدیریت منابع انسانی سبز 

بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و  و رفتار است. بنابراین، هدف این پژوهش
با نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز  ی کارکنانافهیوظعملکرد 

روش  هادادهی آورجمعهدف، کاربردی و حیث ماهیت این پژوهش از نظر  است. 
 0111باشد. جامعه آماری پژوهش، یمپیمایشی و از نوع همبستگی  –توصیفی 
. نمونه آماری باشدیمی فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی هاشرکتکارکنان 
ی پژوهش نیز پرسشنامه هادادهنفر از کارمندان است. ابزار گردآوری  361پژوهش 

ستاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوای و روایی سازه و پایایی آن به ا
ها برای داده لیوتحلهیتجزروش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. روش 

ی پژوهش، روش معادالت ساختاری )حداقل مربعات جزئی( به هاهیفرضآزمون 
حاکی از آن  هاداده لیوتحلهیتجزبوده است. نتایج  Smart pls3 افزارنرمکمک 

( 21/00است که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز  با مقداری تی معناداری )
 ریتأث( 37/6ی کارکنان )افهیوظ( و عملکرد 06/21بر مدیریت منابع انسانی سبز )

ی کارکنان با مقدار تی افهیوظمثبت و معناداری دارد. رفتار سبز بر عملکرد 
( 62/4ی کارکنان )افهیوظ( و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد 77/2ری )معنادا

نقش میانجی رفتار سبز میان مسئولیت  نیچنهمدارای اثر مثبت و معناداری است. 
( و نقش میانجی مدیت منابع انسانی 61/2ی )افهیوظاجتماعی شرکتی و عملکرد 

(  مورد تایید قرار 33/4ی )افهیوظسبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد 
 گرفت.
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Abstract 
Corporate social responsibility is one of the most important 

concepts in the economic, social and environmental fields. 

Factors that can pay attention to a healthy environment along 
with corporate social responsibility are green human resource 

management and behavior. Therefore, the purpose of this 

study is to investigate corporate social responsibility and 
employee task performance with the mediating role of green 

behavior and green human resource management. This 

research is descriptive-survey method in terms of purpose, 
application and nature of data collection and is of correlation 

type. The statistical population of the study is 8000 employees 

of active petrochemical companies in South Pars region. The 
statistical sample of the research is 370 employees. The data 

collection tool was a standard questionnaire whose validity 

was confirmed by content validity method and construct 
validity and its reliability by Cronbach's alpha method. The 

method of data analysis to test the research hypotheses was the 

method of structural equations (partial least squares) using 
Smart pls3 software. The results of data analysis indicate that 

corporate social responsibility has a positive and significant 

effect on green behavior with a significant t (18.20) on green 
human resource management (20.85) and employee 

performance (7.36). Green behavior has a positive and 

significant effect on the performance of employees with a 

significant T value (2.66) and green human resource 

management on the performance of employees (4.52). The 

mediating role of green behavior between corporate social 
responsibility and job performance (2.70) and the mediating 

role of green human resource management between corporate 

social responsibility and job performance (4.33) were also 
confirmed. 
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 ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبزبررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهتنگستانی و همکاران:

 جنوبی( پارس ی منطقهمیهای فعال پتروشکارکنان شرکت)
 

 مقدمه

 لیبه دل رفتار سبز کارکنانو  مدیریت منابع انسانی سبز
و  یو استفاده از منابع امروز یطیمح یهاینگران شیافزا
 یاریدر بس تررانهیگسخت یطیمحستیز یهااستیس یاجرا

 نسیا) شودیم و پیگیری قیتشو هااز کشورها در سازمان
سبز  ررفتا. (2104، 2؛ لو و همکاران2100، 0اوغلو و همکاران

با اقدامات در  های مختلفشرکتکارکنان در داخل 
بر اساس سن افراد،  یرفتار نیکه در آن چن یکار یهاطیمح

از  تی، باورها و رضاهایها، نگراندانش، ارزش ،یطیمح یآگاه
غالب  دگاهیتا به امروز، د .، متفاوت استوجود دارد یزندگ

 یفرد یهار تفاوتدرک رفتار سبز کارکنان، تمرکز ب یبرا
ی شرکت یاجتماع تیکه مسئول اندافتهیبوده است. محققان در

 یکار یهاطیرفتار سبز در مح زهیانگ جادیدر ا یقش مهمن
مسئولیت ، حالنیا با. (2121، 3و همکاران دیجاو) کندیم فایا

بر رفتار سبز کارکنان در خأل  یدر اثرگذار اجتماعی شرکتی
های شیوه ریتأثیر ساآن تحت راتیبلکه تأث ،کندیعمل نم

رابرتسون و ) است بزس یمنابع انسان تیریاز جمله مد یسازمان
 .(2100، 4کارلتون

مسئولیت اجتماعی  یهایو استراتژ هااستیس یاجرا   
 آن رویو پ یمنابع انسان تیریتأثیر اقدامات مدتحت شرکتی
سو و  ؛2121، 6بوان و ددئولو) ردیگیقرار م ی سبزرفتارها

کننده منعکس (. مسئولیت اجتماعی شرکتی2102، 7سوانسون
زیست و حفاظت از حفاظت از محیط جیترو یبرا ییهااستیس

مدیریت منابع  کهیدرحال(، 2102، 6)فام و همکاران منابع است
است و  یمنابع انسان یهای رسمشیوه انگرینما انسانی سبز
ایداری محیطی اقداماتی که بر پدهنده نشان رفتار سبز

ی کارکنان در جهت انجام افهیوظبر عملکرد  هست رگذاریتأث
و  وزیگر) باشدمی برای حفظ پایداری اثرگذار وظایف

شامل  مسئولیت اجتماعی شرکتی .(2100 ،0سیسرک
رفتار و ، مدیریت منابع انسانی سبز است یهای سازمانسیاست

را  یسازمان یهانهیهستند که زم یو اقدامات هاوهیش انگریب سبز
 خود در راستای وظیفه سبز و پایداری عملکردبروز  یبرا

                                                                     
1. Inceoglu 
2. Luo et al 
3. Javed et al 
4. Robertson  & Carleto 
5. Boan & Dedeolu 
6. Su & Swanson 
7. Luo 
8. Graves & Sarkis 

مورد  یتربه طور گسترده دیبا هانهیزم نیا. کنندیفراهم م
شوند  ییبالقوه شناسا یهاییافزاتا هم رندیگقرار  یبررس

؛ شن و 2106و همکاران،  می؛ ک2100، 2و همکاران یاکرم)
ممکن  رفتار سبزو  یانسانمنابع  تیری. مد(2107، 01بنسون

 کند تیها تقورا در سازمان مسئولیت اجتماعیاست اثرات 
مسئولیت های سیاست یاثربخش. (2121، 00چما و همکاران)

 ی و رفتار سازمانیتیریتأثیر اقدامات مد تحت اجتماعی شرکتی
و مدیریت منابع  رفتار سبز کارکنان یانجیاثر م رواز این  است

قرار گرفت. هنوز کامالً  یمورد بررس لیتحل نیادر  انسانی سبز
چگونه بر  مسئولیت اجتماعی شرکتی که ستیمشخص ن

. (2121، 02افسار و همکاران) گذاردیم ریعملکرد کارکنان تأث
مسئولیت اجتماعی  نیروابط مثبت ب یقبل قاتیاکثر تحق

 ییشناسا یهادگاهیو عملکرد کارکنان را بر اساس د شرکتی
؛ شن و 2104 ،03یراوب و بلونسچ) اندکرده یرسبر یاجتماع

 ست،یزطیدر حوزه مح یمیپتروش عیصنا(. 2107، 04همکاران
نسبت به موارد  نکهیتر اهستند و مهم شرویپ عیجزو صنا

دارند.  یهمکار یدولت یهابا ارگان یقانون یهاو الزام ینظارت
 عیجزو صنا یمیپتروش یهاشرکت 23-22طبق آمار سال 

شدن  تررانهیبه سختگباتوجه 20بودند که در سال  هندیآال
آمار کاهش را اعالم کردند. بر اساس  ،یستیزطیحم یهاالزام

 عیجزو صنا هاشگاهیو پاال یمیپتروش یهاقانون مجتمع
هستند، مگر  مهیو مشمول پرداخت جر ندیآیبه شمار م ندهیآال

 ،ستیزطیسازمان مح یهابر اساس نظر کارگروه نکهیا
اساس تمام  نیشناخته شوند. بر هم ندهیرآالیعملکرد آنها غ

قانون  30بر اساس ماده  دیبا ندهیآال یدیتول یهامعمجت
عنوان درصد کل فروش خود را به کیافزوده، بر ارزش اتیمال

که  یروند تا زمان نیپرداخت کنند و ا یندگیعوارض آال
های اخیر، دهه هرچند در شوند، ادامه دارد. یمعرف ندهیرآالیغ

بر گسترش اقتصاد  افتهیتوسعه و توسعهکشورهای درحال دیتأک
عظیمی از کشورها،   لاطالعاتی بوده است  ولی هنوز در خی

با   .گردداصلی اقتصاد محسوب می  میپارادا ییگراصنعت
نگاهی بر روند توسعة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز 

های شود که در سالالحظه میآنها م یدستنییپا یهارهیزنج
رشد بوده از دسته صنایع پیشتاز و روبه، اخیر صنایع این حوزه

                                                                     
9. Akremi et al 
10. Shen & Benson 

11. Cheema et al 
12. Afsar 
13. Raub & Blunschi 
14. Shen et al  
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دهد که نشان می هایبررس  .(2103 ،0است )کومار و همکاران
ت پتروشیمی از این حوزه در سال عبا طی روند کنونی، تنها صن

. با پنجاه و دو میلیون کمبود ظرفیت مواجه خواهد بود 0326
رویه ی، مصرف بیعتزیادی از پساب و پسماندهای صن  محج

را  ستیزطیرورت پرداختن به محضمنابع و انرژی و غیره 
   .سازدیبرجسته م شیازپشیب
 نیا ریتا تأث میپژوهش بر آن هست نیدر ا اساسنیبرا 

را از منظر درون  یاجتماع تیئولبه سمت مس یریگجهت
آن را در  یامدهایر و پو آثا میقرار ده یسازمان مورد بررس

که  میمعتقد رایز م؛ییآن کنکاش نما یهاستمیسازمان و س
بر  یرونیب یهایرگذاریاقدامات کالن شرکت عالوه بر تا تأث

پژوهش از  نیدارد. در ا ریتأث زین یسازماندرون هایستمیس
بر  زانیچه م یاجتماع تیمسئول یریگجهت کهمنظر  نیا

 شود،یرد و باعث ارتقا عملکرد آنان مدا ریعملکرد کارکنان تأث
بر  تواندیم ،یاجتماع تیمسئول ستمیو ازآنجاکه س میپردازیم
نقش  یاثر بگذارد به بررس یمنابع انسان هایستمیس
سبز و رفتار سبز  یمنابع انسان تیریمد ستمیس یگریانجیم
 نیبه ا ییکرد و به دنبال پاسخگو میتوجه خواه ارکنانک

شرکت بر عملکرد  یاجتماع تیمسئول ایود که آب میسؤال خواه
منابع  تیریرفتار سبز کارکنان و مد یانجیبا نقش م یافهیوظ

 است؟ رگذاریسبز تأث یانسان

 مبانی نظري پژوهش
به تشریح و توصیف  ابتدا در بخش مبانی نظری پژوهش

متغیرها پرداخته شده و سپس ارتباط آن ها با یکدیگر توضیح 
 شود.داده می

 2سئولیت اجتماعی شرکتم
در دهه  بارنیبرای نخست مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت   
میالدی مطرح شد، اما به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی  21

میان  0261عنوان موضوعی جدی تا دهه دوم، نتوانست به
مسئولیت  0260وکار جایگاهی بیابد. در سال رهبران کسب

 رهیمدئتیآبرامز، رئیس هاجتماعی شرکت زمانی که فرانک 
ای با عنوان تعهد/ الزام شرکت استاندارد اویل نیوجرسی مقاله

دل ) وکار منتشر کرد دوباره در کانون توجه قرار گرفتکسب
 ای شرکت یاجتماع تی. مسئول(2100، 3و همکاران سیودیگ

اخالق » یها از جستارهاسازمان یاجتماع تیمسئول
ها در حوزه اجتماع رکتاست که به نقش ش« وکارکسب

                                                                     
1. Kumar et al 
2. corporate social responsibility 
3. Del Giudice 

 یاجتماع تی. مسئول(2106، 4دومونت و همکاران) پردازدیم
 یستیاست که شرکت با یو تعهدات فیمجموعه وظا یشرکت

 تیکه در آن فعال یادر جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه
مسئولیت  (.2106، 6روس و اوکانر)انجام دهد  ،کندمی

ی اجتماعی برندها و هابه معنای فعالیت اجتماعی شرکت
 دوستانه نیز از جمله این کارها استانجام کارهای نوع

از  مطالبه. (2121، 6و همکاران مایچ ؛2106 ،7کالوراس)
در قبال جامعه، « کردنمسئوالنه عمل» یها براسازمان
ها بر آن یاست که با گسترش روزافزون اثرگذار یموضوع
، «اقتصاد» ینعی داریتوسعه پا دهندهلیتشک یمحورها

 ستمیقرن ب یانیپا یهادر دهه ،«ستیزطیمح»و « جامعه»
به نام  یشده است که مفهوم نیشدت گرفته و منجر به ا

در  مسئولیت اجتماعی شرکت ایها سازمان یاجتماع تیمسئول
؛ سو و 2121بوان و ددئولو، ) کند دایظهور پ تیریمد یایدن

 . (2102سوانسون، 

  0سبز مدیریت منابع انسانی
منابع  تیریمد ستمیدهد که سموجود نشان می اتیادب   

مشارکت  نییکار مانند سطح پا یمیاز شکل قد انسانی
کرده  شرفتیپ تریتیو حما تریکارکنان، به فرایندهای مشارکت

( 2106، 01والدمن و بالون؛ 2116، 2سزلکلی و کنریشاست )
ها، دانش و توسعه مهارت یهایی براکه در آن کارکنان فرصت

(. در 2102، 00و همکاران نگی)س آورندینگرش به دست م
محیطی و توسعه زیست تیریدر مورد مد یآگاه شیعصر افزا

 تیری(، مد2106 ،03یچی؛ کاو2100 ،02پسیلیمنابع )ف داریپا
هدف  با یمنابع انسان تیریمد یهاوهیبه ش سبز یمنابع انسان

(. 2121ان و ددئولو، )بو اشاره دارد یکیمحیطی و اکولوژزیست
 تیریمد اتیاز ادب ریناپذییجدا مدیریت منابع انسانی سبز

و بر  (2107، 04و همکاران یگورچ) است داریپا یمنابع انسان
محیطی شرکت متمرکز است زیست تیریهای مدشیوه یرو

پلت فرم  کیعنوان سبز به مدیریت منابع انسانی که در آن
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9. Székely & Knirsch 
10. Waldman 
11. Singh et al 
12. Phillips 
13. Cavicchi 
14. Pham 



 ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبزبررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهتنگستانی و همکاران:

 جنوبی( پارس ی منطقهمیهای فعال پتروشکارکنان شرکت)
 

های به فعالیت نابع انسانیمدیریت م هایاتصال شیوه یبرا
و  یکند )مصرمحیطی شرکت عمل میزیست تیریمد

 مدیریت منابع انسانی سبز گر،یدعبارت(؛ به2106، 0جارون

سازمان به فرایندهای  یبوم شناخت تیریشامل ادغام اهداف مد
استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه،  یعنی ،یمنابع انسان

مولرکارم و ) داش و شناخت استپا ،یابیعملکرد و ارز تیریمد
سبز به  یسبز و نوآور مدیریت منابع انسانی( 2101، 2همکاران

زیست اشاره توسعه محصوالت و فرایندهای سازگار با محیط
اتخاذ  قیاز طر (.2106 ،3آلبورت مورانت و همکاران) دارد

مواد خام سبزتر، استفاده از مواد کمتر  یعنی یهای سازمانشیوه
 یمحصوالت با استفاده از آن. اصول طراح یراحدر طول ط

 ،یاگلخانه یمحیطی و باهدف کاهش انتشار گازهازیست
گوناسهکاران و ) مواد خام ریکاهش مصرف آب، برق و سا

دهد که مطالعه گذشته نشان می نیچند(. 2102 ،4یاسپاالنزان
آلبورت ) موفق هستند اریسبز بس یهایی با نوآورسازمان

نسبت به  یبهتر یو عملکرد کل (2106 مکاران،مورانت و ه
خود  یهاتیآنها از منابع سبز و قابل رایخود دارند، ز یرقبا
استفاده  انیترمش یازهایو مناسب به ن عیپاسخ سر یبرا
، 6؛ عالمه2100مورانت و همکاران،  -آلبورت ) کنندمی

2100) . 

 7رفتار سبز کارکنان

آن دسته از اقدامات و »عنوان به رفتار سبز کارکنان   
مرتبط  یطیمح یداریاست که با پا یریپذاسیمق یرفتارها

و کارکنان  شوندیمانع آن م ای کنندیهستند، به آن کمک م
(. رفتار سبز 2102، 6و رابرتسون انی)ت «شوندیها مآن ریدرگ

 ،یسازمان یعنوان رفتار شهروندکارکنان ممکن است به
)فو  شود یبندطبقه رمولدیغ یکار یو رفتارها فهیعملکرد وظ
کارکنان ممکن  انیسبز در م ی. رفتارها(2104، 0و همکاران

 سینوشیمثال، استفاده از کاغذ پعنوان)به افتیاست شامل باز
 یرضروریغ یهازباله دیچاپ(، اجتناب از تول یبرا
از  نآ یجابه کهیمثال، اجتناب از چاپ اسناد درحالعنوان)به

 و میک) (کنندیاستفاده م یکیالکترون شیرایابزار وها و روش
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باالتر در استفاده از منابع )مانند  یی، کارا(2102 ،2همکاران
 یآن استفاده از ابزارها یجا( و بهیکیزیاجتناب از سفر ف

)مثالً استفاده از  شتریب یجویی در انرژصرفهو  کنفرانستله
که  یاقعر موها دکردن چراغخاموش یبرا یحرکت یحسگرها

 ریجویی در مصرف آب، مانند تعمصرفه ای( ستیبه آنها ن یازین
، 01؛ تیان و رابرتسون2121چما و همکاران، آب حمام ) ینشت

 .است (2102

 کارکنان 00ايعملکرد وظیفه
است که بر  یمهم اریعامل بس د کارکنان در شغلعملکر   

؛ 2107ان، )افسار و همکار گذاردمی ریهر سازمان تأث یسودآور
ها مهم سازمان ی(. عملکرد برا2103 ،02نگیرابرتسون و بارل

شود. می یتجار تیعملکرد کارکنان منجر به موفق رایاست ز
به  یابیدست رایافراد مهم است، ز یعملکرد برا ن،یهمچن

، 03نورتون و همکاران) باشد تیتواند منبع رضامی فیوظا
 ایعنوان رفتارها توان بهای را میعملکرد وظیفه (.2106

، تحقق اهداف سازمان انجام شود یراستا درکه  ییهاتیفعال
 کیگروه در  ایفرد  کیکار  جهیعملکرد نت. کرد فیتعر

 ایدهد که فرد خاص است که نشان می زمانکیسازمان در 
به  یابیمأموریت دست کیدر  یشغل تیگروه چقدر به صالح

. عوامل (2100 ،04همکارانو  یلرو) رسدیهدف سازمان م
بگذارند، از  ریای کارکنان تأثبر عملکرد وظیفه توانندیم یادیز

 یهاروش معنادار،کار  ،یکیزیکار ف طیمح زات،یجمله تجه
 دیبد، ام ایخوب  یهاستمیس یاستاندارد، پاداش برا یاتیعمل

به عملکرد، بازخورد در مورد عملکرد، عالوه بر دانش، 
عالوه بر  .(2106، 06ماری و اوکاشهال)ا هاها و نگرشمهارت

 زین یفرد یعنوان رفتارهاتوان بهای را میعملکرد وظیفه ن،یا
به هدف  یابیدست یرا برا یفیوظا ایها کرد که فعالیت فیتعر
است که بر  یدهند. عامل مهمسازمان انجام می اهدافو 

ای گذارد که در آن عملکرد وظیفهمی ریسازمان تأث یسودآور
سازمان را از  یکل یو اثربخش یسودآور ،وریرآمد، بهرهناکا

سازمان مهم  یای کارکنان برا. عملکرد وظیفهبردیم نیب
وکار را به سمت عملکرد و مشارکت آنها، کسب رایاست، ز

سوق  یرقابت یهاتیبه مز یابیدست نیو همچن تیموفق
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؛ 2106و همکاران،  می؛ ک2100، 0و همکاران یاکرم) دهدمی
 رایمهم است ز زیافراد ن ی. عملکرد برا(2107، 2و بنسون شن

تواند منبع می باالدر سطح  فیکار و انجام وظا کیانجام 
 .(2121و همکاران، 3)باسکاران باشد تیرضا

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار سبز 

 کارکنان
به  یابیدر دست ینقش مهم یمنابع انسان کهییازآنجا   
 کندمی فایا یوکاردر هر کسب یمال یهاو البته نقش یداریپا
، ابتکارات (2103، 6؛ هار و روش2117، 4و همکاران یداف)

عنوان به یمنابع انسان تیریمحیطی در ارتباط با مدزیست
 مسئولیت اجتماعی شرکت هایاز برنامه یاز برخ یبخش

؛ 2121شود )افسار و همکاران، تر در نظر گرفته میگسترده
. در طول (2102، 6و رابرتسون انی؛ ت2121 ،7یچاودار

مسئولیت  توجهی در مفهومقابل رییتغ چیگذشته، ه یهادهه
(. 2100و همکاران،  مینشده است )ک جادیا اجتماعی شرکت

 یتواند مقدمه مهممی نهیزم ،یشناخت اجتماع هیظربر اساس ن
 باشد و منجر به عملکرد متعاقب آن شود یاز رفتار فرد

بحث  نه،ی(. بر اساس چارچوب عملکرد رفتار زم0220، 0)بندورا
 یهای سازماناستوار است که زمینه یفرض اساس نیفوق بر ا

)مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت منابع انسانی سبز( بر 
احمد و ) گذاردمی ریرفتار سبز تأث قیراز ط یعملکرد فرد

مکن است رو م(. ازاین2121 ،ی؛ چاودار2121، 2همکاران
در  ماً یمستقمسئولیت اجتماعی شرکت، رفتار سبز کارکنان را 

و  ی؛ لرو2102، 01و گالواس سینیها بهبود بخشد )آگوسازمان
 یمشخط کیمسئولیت اجتماعی شرکت ( 2100، 00همکاران

 یروش رسم کیاست و مدیریت منابع انسانی سبز  یسازمان
اعتقاد بر (. 2102 همکاران، و میک) مدیریت منابع انسانی است

ی )مسئولیت اجتماعی های سازمانزمینه نیاست که ا نیا
گذارد و به می ریتوجهی بر رفتار سبز تأثبه طور قابل شرکت(

دهد. می شیکارکنان را افزا فیعملکرد وظا دنوبه خو
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 اریرا در اخت یسازمان یمسئولیت اجتماعی شرکت هنجارها
کند تا به  قید را تشودهد و ممکن است افراکارکنان قرار می

مثبت بگذارند  ریخود متعهد شوند و بر عملکرد تأث انیکارفرما
 (. 2107؛ شن و همکاران، 2104 ،ی)راوب و بلونسچ

عملکرد ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز و 

 ايوظیفه
به  بزدر این مطالعه، اقدامات مدیریت منابع انسانی س   

کارکنان یک سازمان برای  کهاشاره دارد  ماتیها و اقداسیاست
وکار عی، و کسبطبیزیست منتفع کردن افراد، جامعه، محیط

. اقدامات (2102، 02و گالواس سینیآگو) دهندیانجام م
همچون نگرش  یاکنندهنییمدیریت منابع انسانی بر عوامل تع

 ،یچاودار) أثیرگذار استتش و عملکرد کارکنان بسیار یزو انگ
وانایی کارکنان ت. اگرچه (2106کاران، ؛ دومونت و هم2121

ها به اهمیت است، سازمان زهای نو حائبرای ارائة ایده
شویق کارکنان در زمینة ارائة تهایی برای ها و برنامهسیاست

مدیریت  گذاریارزش .(2121)ریانتو، های نو نیازمندند ایده
دهنده معموالً نشان داریتوسعه پا یبرا منابع انسانی سبز

 ،محیطیاز اقدامات زیست یرسم یهای سازمانیستمس
 یرفتارها آموزش ،یداریبر ارزش پا یجمله استخدام مبتنمن

و عملکرد و پاداش است )احمد و  ،یامحیطی حرفهزیست
؛ دومونت و همکاران، 2121 ،ی؛ چاودار2121همکاران، 

 دیتأک یداریکه بر پا ییهاسازمان(. 2104؛ کرامار. 2106
دار طرف یکارکنان خود را در رفتارها دیبا ،کنندیم

در واقع،  (.2102کنند )سو و سوانسون،  ریدرگ ستیزطیمح
ه دادن به کارکنان، زدر انگی زاقدامات مدیریت منابع انسانی سب

، و زدانش سب یگذاراشتراکمایل برای بهتایجاد اعتماد و 
 یهاآمده از آموزشدستهای بهاستفاده از دانش و مهارت

محیطی سازمان بسیار مؤثر است که در نتیجة آن زیست
ت الوسعة محصوتسازمانی در ارائه و  یهاتیوانمندی و قابلت

 یورقای بهرهتبهبود فرایندها در جهت ار زو نی زو خدمات سب
و  مایچ ،2102، 03لوو)یابد ایش میزو کارایی سازمان اف

 (.2121همکاران، 
دارد،  ازین یرسم یهاهیو رو هاستایتنها به سامر نه نیا    

 زین انیکارکنان و کارفرما نیب یو هماهنگ یبلکه به همکار
تواند می نظر، مدیریت منابع انسانی سبز نیدارد. از ا ازین
و  انگیکند )جباشد که دو طرف را به هم متصل می یاهیپا
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سبز و  یهابر ارزش دیسبز با یها(. شرکت2102، 0همکاران
از  تیحما یزیست براارکنان خود در مورد محیطک یآگاه

دار عملکردهای طرف منجر بهای که وظیفهعملکرد 
 ؛2104و همکاران،  سکایم)کنند  دی، تأکشودزیست میمحیط
اهداف، تعهدات و  ی. استانداردساز(2106و همکاران،  وانگ

عملکرد  مدیریت منابع انسانی سبز باعث بهبود یابیارز
دار در راستای عملکردهای طرف هاتشرک ایوظیفه
مطالعه،  نی. چند(2121 ،یچاودار)شود می زیستمحیط

 میک؛ 2106؛ چن و لین، 2106)چن و همکاران، مثال، عنوانبه
و  مدیریت منابع انسانی سبز نی، به رابطه ب(2102 همکاران، و

مدیریت پرداختند. مطالعات نشان داد که  ایوظیفهعملکرد 
، (2102فام و همکاران، )سبز  یآگاه انی سبز،منابع انس

و همکاران،  مایچ)سبز  ی، نوآور(2102، )لووسبز  تیخالق
)باسکاران و  ایوظیفه عملکرد نیو همچن(2121

اند که کرده دییتأ قاتیدهد. تحقمی شیرا افزا( 2121همکاران،
را  ایوظیفهعملکرد  انسانی سبز منابعمدیریت  یهاوهیش

 یهاستمیس که ییهاشرکت ن،یعالوه بر ا و خشدبیبهبود م
 میرمستقیمثبت اما غ ریتأث کنندیرا اجرا م یسبز رسم تیریمد

 کهکند استدالل می نیهمچن قیتحق نید. انداررا بر عملکرد 
بر  تواندیم رانیمد -و فرصت مالک  زهیسبز، انگ ییتوانا

ان و بو) بگذارد ریها تأثشرکت ای کارکنانوظیفهعملکرد 
بر  زاقدامات مدیریت منابع انسانی سب همچنین .(2121ددئولو، 

های ابتکاری ها و برنامهعملکرد کارکنان در ایجاد طرح
توجهی دارد أثیر قابلت زت و خدمات سبالمنظور ارائة محصوبه
 .(2100، 2روک و فاروق ید)

ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت منابع 

 انسانی سبز
سازمان به  کیدر مورد تعهد  ئولیت اجتماعی شرکتمس   
است. با  یسازمان در جامعه انسان کیمشارکت  شیافزا

حفاظت  یبراهای مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت یریگیپ
را  وجه اخالقی خودشرکت ممکن است  کی ،زیستاز محیط

 یاتیهای حکه شاخص یاجتماع ئلبه مسا یدگیرسبا 
 ی. مطالعات قبلارتقا دهدت هستند، شرک یاجتماع تیمسئول

داران و سهام ،یاجتماع ریپذتیمسئول یهانشان داد که شرکت
 دانندیمثبت م یریتصو یکنندگان مختلف خود را دارامصرف

(. مسئولیت 2102؛ تیان و رابرتسون، 2121)چما و همکاران، 
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مربوط به  یهااست که در بحث یموضوع اجتماعی شرکت
ه است توجه قرار گرفت زیست موردطو محی یداریپا

؛ نعمت الهی، 0411منش، نعمت الهی و رضایتی چرانی، )نیک
 یهاشرکت نیتراز بزرگ ی. برخ(0411امیری و احمدی، 
رساندن اثرات حداقلباهدف به ییهاجهان با برنامه

مسئولیت اجتماعی به  یمشهود اری، تعهد بسیطیمحستیز
و  یکه عملکرد مال کنندیا ادعا مهشرکت نیاند. اداده شرکت
 یمحیطی با هم کار خواهند کرد تا رشد و اعتبار اجتماعزیست

از  نانیاطم یبرا گر،یدعبارتبه دهند. شیها را افزادر شرکت
استفاده از مدیریت منابع ، مسئولیت اجتماعی شرکت اقدامات

متخصصان  یهاو مهارت هاوهیش ندها،یفرا انسانی سبز و
 تیریمد ن،ی(. بنابرا2121ریانتو، است ) یضرور یانسان منابع

ها کمک قرار دارد تا به شرکت یخوب تیدر موقع یمنابع انسان
 یتوجهقابل جیدهند و به نتا شیخود را افزا یهاکند تا تالش

مدیریت نظر،  نیا از. (2102و رابرتسون،  انی)ت ابندیدست 
کمک  ینفعان خارجذیبه  ماًیمستق تواندیم منابع انسانی سبز

 جادیا یشهرت مثبت تا به شرکت کمک کند حالنیکند و درع
را در  ندهیآ یهانفعان را کاهش دهد و نسلکند، فشار ذی

ارتباط بین  رونیازا(. 2100 پس،یلیف) درازمدت منتفع کند
مسئولیت اجتماعی شرکت و اقدامات آن در جهت تحقق نقش 

خود با تأثیر بر مدیریت  شرکت در راستای اهداف اجتماعی
 ،ی آن مانند جذب و استخدامندهایفرامنابع انسانی سبز و 

عنوان تا در جهت ایفای نقش خود به. محرز است... گزینش و 
عنوان یکی از اهداف مسئولیت اجتماعی زیست بهحامی محیط

 ،یچیکاو) دیبرآشرکت از طریق مدیریت منابع انسانی سبز 
2106.) 

بر عملکرد  ی شرکتاجتماع تیمسئولارتباط 

 ايوظیفه
 یکارکنان برا یهامربوط به تالش یافهیعملکرد وظ   
فراتر از  یانتظارات اجتماع جادیها و اشرکت یوربهره شیافزا

به اقدامات و  زیشرکت ن یاجتماع تیحد انتظار است. مسئول
 ،یمال داریبه توسعه پا یابیدست یبرا یسازمان یهااستیس

 الواس،و گ سینیمحیطی اشاره دارد )آگوو زیست یاجتماع
وجود  یفرض اساسیک (. 2100و همکاران،  ی؛ آکرم2102

کارکنان  فیشرکت بر عملکرد وظا یاجتماع تیدارد که مسئول
 یسازمان یشرکت هنجارها یاجتماع تیگذارد. مسئولمی ریتأث

 تیکند که هوکارکنان فراهم می یرا برا تیو حس عضو
 ریامر بر کارکنان تأث نیکند. سپس امی قیا تشور یسازمان

و  انی)ت بخشدیعملکرد کار را بهبود م جهیگذارد و در نتمی
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 (.2102رابرتسون، 

.(2112عالمه، ) رفتار سبز تیتقو هايروش و مؤثر بر رفتار سبز کارکنان عوامل. 1جدول 

 رفتار سبز تیتقو هايروش مؤثر بر رفتار سبز کارکنان عوامل

 محیطیدر خصوص عملکرد زیست یسطح فرد بازخورد زیستنگرش کارکنان به حفظ محیط

 محیطیدر خصوص عملکرد زیست یسطح فرد بازخورد محیطیزیست یهادر خصوص رفتار یاجتماعو  یفرد یهنجارها

 محیطیبه فرد بر اساس رفتار زیست یمال یهامشوق زیستمحیط رامونیو دانش پ یآگاه

 محیطیدر خصوص عملکرد زیست یگروه بازخورد محیطیزیست دغدغه

 محیطیزیست یاز رفتارها تیریمد تیحما اتیافراد به اخالق یبندیپا

 
عملکرد مفهومی فراتر از داده یا ستاده  ،ایعملکرد وظیفه   

دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که 
(. 2100روک و فاروق،  یددهند )افراد از خود نشان می

از تعهدات  یاای مجموعهعملکرد وظیفه گریدعبارتبه
الزحمه و یا د برای دریافت حقمشخصی است که کارمند بای

تواند در می یافهیتداوم استخدامش انجام دهد. عملکرد وظ
 (.2102، و گالواس سینیآگو) مطرح شود تریطبقات کل

دار طرف ایعنوان اقدامات مسئوالنه رفتار سبز که به رونیازا
 یطیمح یداریپا یگذارشود و ارزشمی فیتوص ستیزطیمح

و  تیعنوان کمبه زیعملکرد کارکنان ن دهد ورا نشان می
دانش،  کنندهکسمنع، شودمی فیتعر فهیوظانجام تیفیک

 همکاران، و میدر محل کار است )ک هاتیها و قابلمهارت
و  میشود )کمثبت می جی(، و منجر به نتا2102

سبز به  ی(. رفتارها2106نورتون و همکاران،  ؛2102همکاران،

دانش،  نکهی: اول ابخشدین را بهبود معملکرد کارکنا لیدو دل
داده و به آنها  شیاکارکنان را افز یهاها و ارزشمهارت

 دیجد یها(. دوم، مهارت2107)شن و همکاران،  ندیافزایم
با  د،یآیخدمات به دست م طیو دانش در مح شوندیآموخته م

که  دهندیرا کاهش م افتیو منابع باز عاتیکه ضا یکارکنان
به اهداف  حالنیدهد و درعرا کاهش می هانهیهز

 (. 2102و همکاران،  می)ک ابدییدست م زیمحیطی نزیست

 پیشینه پژوهش
در حوزه  هاپژوهش ترینمهمدر این بخش تعدادی از    

و در پایان نوآوری  استمطالعه انجام شده، آورده شده 
ی گذشته و هدف اصلی هاپژوهشپژوهش حاضر نسبت به 

 .شودمیشریح پژوهش ت
 

خالصه بررسی پیشینه تحقیق. 2جدول 
 ي پژوهشیهاافتهخالصه موضوع و ی نویسندگان عنوان مقاله

تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز بر 

 ای نوآوری سبزمحیطی: نقش واسطهعملکرد زیست

ی خان ،یعیمط

  یرامیبو 

(0411) 

تأثیر مثبتی دارد،  کهای کوچری سبز شرکتمدیریت منابع انسانی سبز بر نوآو

ولی نوآوری سبز نتوانست نقش واسطه مثبتی بین مدیریت منابع انسانی سبز و 

ای دهنده تأثیر واسطهمحیطی داشته باشد. همچنین نتایج، نشانعملکرد زیست

سبز و  نیآفرمدیریت منابع انسانی سبز بر ارتباطات بین پشتیبانی رهبری تحول

 .دهدزیست داخلی و عملکرد محیطی ارائه میمحیط یریگجهت

شرکت و رفتار سبز کارکنان در صنعت  یاجتماع تیمسئول
 یکشور نیمطالعه ب کی: یهتلدار

و  0خاتاک

همکاران 

(2120) 

دهد که مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر مثبت و نتیجه پژوهش نشان می

 توجهی بر رفتار سبز کارکنان دارد.قابل

سبز بر عملکرد  یکار و نوآور طیرفتار سبز در مح ریتأث
در  یهای کوچک و متوسط: مطالعه موردسبز شرکت

و  0سیافری

همکاران 

 طیرفتار سبز مح برمدیریت منابع انسانی سبز دهد که مطالعه نشان می نیا جینتا
 طیر سبز در محرفتا هم چنین، .دارد یمثبت و معنادار ریکار و عملکرد شرکت تأث

                                                                                                                                                    
1. Khattak 
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 جنوبی( پارس ی منطقهمیهای فعال پتروشکارکنان شرکت)
 

 .معنادار است سبز و عملکرد شرکت. یمثبت بر نوآور ریتأث زیکار ن (2120) یاندونز

سبز و  یمنابع انسان تیریشرکت، مد یاجتماع تیمسئول
 : حلقه مفقود شده رفتار شهروند سازمانیداریعملکرد پا

ملیک و 

همکاران 

(2120) 

ه طور ب طینسبت به مح یسازمان یکه رفتار شهروند دیآیبه دست م جینتا
 یمنابع انسان تیریمد یهاوهیشرکت و ش یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یداریمعن

نسبت  یسازمان یکه رفتار شهروند دهدینشان م نی. اکندیم یگریانجیسبز را م
گذارد. اصالت مطالعه می ریأثت داریبر عملکرد پا یتوجهبه طور قابل طیبه مح

منابع  تیریمد یهاوهیشرکت، ش یاجتماع تیکردن مسئولحاضر در برجسته
نسبت  یسازمان یرفتار شهروند قیاز طر داریعملکرد پا یارتقا یسبز برا یانسان

 است. طیبه مح

تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر مسئولیت اجتماعی 
 شرکتی و رفتار سبز کارکنان

سبکرو و 

همکاران 

(2120) 

 تیسبز بر مسئول یمنابع انسان تیریمد یهاوهیکه ش دهدمینشان  هاافتهی

 ن،ی. عالوه بر اگذاردیم ریسبز کارکنان تأث یو رفتارها هاشرکت یاجتماع

 کند.می جیکارکنان ترو نیسبز را در ب یشرکت و رفتارها یاجتماع تیمسئول

سبز بر عملکرد  یمنابع انسان تیریمد راتیتأث

کوچک: نقش  یهای مسکونمحیطی در شرکتزیست

 بزس ینوآور

و  2سوبایه. ای

همکاران 

(2121) 

دهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد نتایج پژوهش نشان می

 محیطی تأثیر دارد.زیست

مسئولیت اجتماعی جانبه سه یبودن: اثرات تعامل داریپا
پذیر سبز و رهبری مسئولیت یمنابع انسان تیری، مدشرکتی

 فیبر رفتار سبز کارکنان و عملکرد وظا

و  3هی
همکاران 

(2121) 

 دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز  تأثیر دارد.نتایج نشان می

 یدرک شده بر رفاه و رفتارها یاجتماع تیمسئول ریتأث
ای رابطه کارمند کارکنان هتل: نقش واسطه یتیسبز حما

 شرکت -

سو و 
 4آرسوانسون

(2102) 

ای رفاه کارکنان، رفتار سبز کارکنان و مسئولیت اجتماعی شرکتی نتایج مثبتی را بر

 اعتماد سازمانی به همراه دارد.

سبز بر رفتار دوستدار  یمنابع انسان تیریمد ریتأث
 کارکنان یطیزیست و عملکرد محمحیط

کیم و 

 همکاران

(2102) 

زیست مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی کارکنان، رفتار سازگار با محیط

 .کندمحیطی هتل را تقویت میزیستآنها و عملکرد 

توسعه عملکرد کارکنان بر اساس شاخص های مدیریت 

 منابع انسانی سبز

والنساری و 
همکاران 

(2100) 

های مدیریت منابع انسانی سبز بر نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص

 عملکرد کارکنان اثرگذار است.

 
1. Syafri 
2. E. Sobaih 
3. He 
4. Su & R. Swanson 
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 میببر یپ مهم نیا به میتوانست تحقیقات پیشین یبررس با   
مدیریت  حوزةدر  یاریبس قاتیتحق گذشته دهه چند در که

مسئله  بهباتوجهو رفتار سبز کارکنان  منابع انسانی سبز
سایر  جینتا حالنیا با  ت.اس گرفتهصورت ستیزطیمح

 یحت و ستین کدستی و هماهنگ ها در این حوزهپژوهش
 در متناقض جیتان چنین  .شده است ارائه یمتفاوت جینتا یگاه

عملکرد  لیقب از بحث، مورد یرهایمتغ از گرید یبعض مورد
 و رفتار سبز کارکنان، مدیریت منابع انسانی سبز ،ایوظیفه

ی هاسهیمقابه باتوجه طورکلیبه است، شده گزارش زین رهیغ
توان دریافت که می موردمطالعهی پژوهش نهیشیپ گرفتهانجام

انسانی سبز و رفتار سبز  موضوع پذیرش مدیریت منابع
از مسئولیت اجتماعی شرکتی،  ریاثرپذعنوان متغیر میانجی و به

ای کارکنان از مسئولیت عملکرد وظیفه ریتأثهم چنین 
عنوان یک چارچوب مستقل و مهم، مورد اجتماعی شرکتی به

ی نسبی از هاشباهتبه بررسی قرار نگرفته است، اما باتوجه
های مورد بررسی در پژوهش یاتی و ادبشناسروشحیث 

و  هافرضیه نیتدو در جهتحاضر  پژوهشدر  پیشین، محقق
از پژوهش  جینتا ی و همچنین غنا بخشیدن بهچارچوب نظر

رو ازاین. برداری نموده استهای علمی پیشین بهرهیافته
های پژوهش ی،مطالعات تجرب یدر بررساینکه  بهباتوجه

فرد موضوع پژوهش را ر منحصربهبه طوکه  ایپیشین، مطالعه
با وجود  اساس نیا قرار دهد مشاهده نشد. بر یمورد بررس

بررسی  یموجود، پژوهش حاضر در پ یشکاف پژوهش
ای کارکنان؛ با مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه

 .است نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
با مسئولیت اجتماعی شرکتی، رو بررسی مفاهیم مرتبط ازاین

ای رفتار سبز، مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد وظیفه
ترین وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات از مهم کارکنان

به مبانی نظری پژوهش مطرح ، با توجه نی؛ بنابراپیشین است
 شده و پیشینه تجربی پژوهش عنوان شده، مدل مفهومی در 

 است. طراحی شده 0قالب شکل 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1کل ش

 روش تحقیق

پژوهش مورد مطالعه از حیث هدف کاربردی و از جنبه    
پیمایشی و همبستگی  –از نوع توصیفی  هادادهگردآوری 

ی هاشرکتآماری پژوهش کلیه کارکنان  جامعهاست. 
نان با پتروشیمی فعال در منطقه پارس جنوبی است. تعداد کارک
 0111توجه به اطالعات به دست آمده از پتروشیمی برابر با 

نفر  376ی با توجه به جدول مورگان آمار. نمونه باشدیمنفر 
 301، ترقیدقبه دست آمد. به منظور به دست آمدن اطالعات 

ی آورجمعپرسشنامه  361پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 
 شد.
نجش متغیرهای مدیریت همانگونه که بیان شد برای س   

منابع انسانی سبز، رفتار سبز، مسئولیت اجتماعی شرکتی و 
ی کارکنان از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. افهیوظعملکرد 

گویه و توسط  6برای سنجش مدیریت منابع انسانی سبز از 
( استفاده شده است. در این پژوهش 2102) 0مطالعه مانداگو

سانی سبز در پایداری محیطی عنوان اهمیت مدیریت منابع ان
گویه  6شده است. برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی از 

( استفاده شد. 2120و همکاران ) 2گارسیا –توسط مقاله آبدا 
گویه و  4برای بررسی متغیر رفتار سبز کارکنان از  نیچنهم

ی افهیوظ( و عملکرد 2120پژوهش سبکرو و همکاران )
و همکاران  3کوینتانا -ه و پژوهش آگیوار گوی 3کارکنان با 

( انجام شده است. برای سنجش گویه های پژوهش از 2120)
طیف پنج گانه لیکرت خیلی موافقم تا خیلی مخالفم استفاده 

 شده است.
به منظور سنجش روایی محتوای پرسشنامه از نظر    

متخصصان و خبرگان در حوزه منابع انسانی استفاده شد. 
برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی  نیچنهم

ی تحلیل عاملی تاییدی، شامل هاشاخصبهره گرفته شد. 
آزمون بارتلت و مقدار ویژه است.  گیری،کفایت نمونه شاخص

شاخص های صورت گرفته اگر مقادیر با توجه به بررسی
ها برای تحلیل باشد، داده 6/1کمتر از  گیریکفایت نمونه

باشد میزان  62/1تا  6/1ناسب نخواهد بود. اگر بین عاملی م
میزان تناسب متوسط،  72/1تا  71/1تناسب ضعیف بوده، بین 

میزان تناسب  02/1تا  01/1میزان تناسب خوب،  62/1تا  6/1

                                                                     
1. Mandago 
2. Úbeda-García 
3. Aguiar-Quintana 



 ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبزبررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهتنگستانی و همکاران:

 جنوبی( پارس ی منطقهمیهای فعال پتروشکارکنان شرکت)
 

 باشد.نیز میزان تناسب عالی می 2/1خیلی خوب و باالتر از 
کند. یآزمون بارتلت نیز صحت مدل تحلیل عاملی را بیان م

ها برای تحلیل دهنده مناسب بودن دادهاین آزمون نشان
درصد باشد   6تر از آزمون بارتلت کوچک sigعاملی است. اگر 

باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی  0و مقدار ویژه بیشتر از 
 یک(. ی0302ساختار مدل عاملی مناسب است )زارع چاهوکی، 

 یروش آلفا ،)پایایی( اننیاطم تیقابل یریگاندازه یهااز روش
سنجش  یهاروش نیترجیاز را یکیروش  نیکرونباخ است. ا

)دانایی فرد و است یو اجتماع یدر علوم انسان ییایپا
نشان دهنده پایایی و تحلیل عاملی  3(. جدول 0322همکاران،

 .باشدیمتاییدی 

 . تحلیل عاملی تاییدي و پایایی متغیرهاي پژوهش3جدول
 آلفاي کرونباخ مقدار ویژه يمعنادارمقدار  يریگنمونهکفایت  ؤاالتستعداد  متغیر

 66/1 76/2 111/1 00/1 6 مدیریت منابع انسانی سبز

 00/1 34/3 111/1 06/1 6 مسئولیت اجتماعی شرکتی

 64/1 22/2 111/1 66/1 4 رفتار سبز کارکنان

 00/1 02/2 111/1 61/1 3 ی کارکنانافهیوظعملکرد 

 توانیمگونه که در جدول باال نشان داده شده است، همان   
اینگونه تفسیر کرد که در زمینه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ 

درصد دارد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  61مقداری بیشتر از 
درصد به دست آمد که پایایی بسیار مطلوبی را  21برابر با 
ی از ریگمونهن. در زمینه روایی سازه، کفایت دهدیمنشان 

مقدار  نیچنهمدرصد برخوردار است.  61مقداری بیشتر از 
با است.  0درصد و مقدار ویژه بیشتر از  6معناداری کمتر از 

توجه به تائید سه عامل ذکر شده به بررسی روایی سازه 
متغیرهای پژوهش و پرسشنامه با استفاده از بارهای عاملی 

 پردازیم.می

یه هاي پژوهش. بار عاملی گو4جدول 
 بار عاملی گویه متغیر

مدیریت منابع 
 انسانی سبز

 62/1 دارد. در دستور کار کارمندان یبرارا  شرح شغل سبز پتروشیمی، یهاشرکت. 0

 72/1 ی سبز آگاهی داشته باشند.ارهایمعکه از  کندیم. شرکت پتروشیمی کارکنانی را استخدام 2

 64/1 ارائه شده است. برای کارکنان استفاده از موادی ندهایو فرآ یطیمح ستیز تیریدر مورد مد ییهاآموزش. 3

 70/1 .نندیبیآموزش م یطیمح ستیمسائل ز ریآب و هوا و سا راتییکارمندان در مورد تغ. 4

 60/1 .کنندیم نییتعبرای کارکنان سبز را  یهاتیها و مسئولاهداف، برنامه رانیمد. 6

مسئولیت 
 کتیاجتماعی شر

 61/1 .کندیاجرا م یعیطب طیآن بر مح مثبت ریرساندن تأث حداکثربه  یرا برا یاژهیو یهابرنامه ی پتروشیمیهاشرکت. 7

 74/1 .کندیشرکت م یعیطب طیمح تیفیبا هدف حفاظت و بهبود ک ییهاتیدر فعال ی پتروشیمیهاشرکت. 6

 73/1 .کندیمه تمیزی محیط زیست توجه ی پتروشیمی عالوه بر کسب منفعت خود بهاشرکت. 0

 60/1 دارد. دیخود در برابر جامعه تاک یاجتماع یهاتیمسئول تیبر اهم ی پتروشیمیهاشرکت. 2

 70/1 .گذاردیاحترام م یبه حقوق مصرف کنندگان فراتر از الزامات قانون ی پتروشیمیهاشرکت. 01

 64/1 ها و مشاغل خود را توسعه دهند.تا مهارت کندیم قیما کارکنان را تشو ی پتروشیمیهاشرکت. 00

کارکنان خود  یرا برا یخوب یتا تعادل کار و زندگ کندیرا اجرا م یریپذانعطاف یهااستیس ی پتروشیمیهاشرکت. 02
 فراهم کند.

61/1 

رفتار سبز 
 کارکنان

 63/1 داشته باشد. طیبر مح یمثبت ریکه تأث دهمیانجام م یاخود را به گونه یاحرفه فیمن وظا. 03

 63/1 .کنمیم تیاحساس مسئول ستیز طینسبت به مح. 04

 62/1 .کنمیم تیاحساس مسئول ندهینسل آ یبرا ستیز طینسبت به حفظ مح من. 06

 67/1 ایجاد شود. یطیمح کمترین آسیبداشته باشم که  ییهایرفتارها و ابتکار کنمیم یسع من. 07

عملکرد 
ی افهیوظ

 کارکنان

 07/1 .از شغلم انتظار دارد، انجام خواهم داد ی پتروشیمیهارا که شرکت یفیمن وظا. 06

 03/1 .، انجام خواهم دادخواهدیاز من م یرا که شغلم به طور رسم یفیوظا من. 00

 64/1 .خود را انجام خواهم داد یشغل تیمشخص شده در موقع یهاتیمسئول من. 02

 
  

. اگر بار عاملی گویه های شودیمپژوهش از بار عاملی استفاده انگونه که بیان شد برای بررسی روایی سازه متغیرهای هم
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باشد، هیچ گویه ای حذف  61/1هر متغیر بیشتر از مقدار 
. نتیجه جدول حاکی از آن است که همگی گویه ها گرددینم

 توانیماین، . بنابردهندیمدرصد را نشان  61مقداری بیشتر از 
متذکر شد که پرسشنامه پژوهش با متغیرهای مطرح شده در 

 آن از روایی سازه برخوردار است.

 ي پژوهشهاافتهی
ی هاشرکتی پژوهش از میان کارکنان هادادهپس از آنکه    

ی شد. به منظور آورجمعپتروشیمی در منطقه پارس جنوبی 
شناختی پاسخگویان از نرم تجزیه و تحلیل اطالعات جمعیت 

استفاده شد. در بخش اطالعات  0افزار اس پی اس اس
جمعیت شناختی متغیرهایی چون )جنسیت، سطح تحصیالت، 

بیانی مختصر  6درآمد و سن( مورد بررسی قرار گرفت. جدول 
در زمینه درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی ارائه 

 .دهدیم

 پاسخگویان . اطالعات جمعیت شناختی5جدول 
 سن جنسیت

 زن مرد
تا  21

31 
 سال

تا  30
41 
 سال

تا  40
61 
 سال

بیشتر 
 61از 

 سال

6/21 6/62 0/06 0/31 43 4/0 

 درآمد تحصیالت

فوق 
دیپ

لم و 
کم
 تر

لیسان
 س

فوق 
لیسان
 س

دک
 ترا

 3تا 0
میلیو
 ن

تا  3
6 

میلیو
 ن

تا  6
6 

میلیو
 ن

بیشتر 
 6از 

میلیو
 ن

7/6 7/44 36 
0/

01 
0/0 2/27 7/34 0/30 

 هادادهبررسی نرمال بودن  -
ی پژوهش پرداخته شود، هاهیفرضقبل از آنکه به بررسی    
ی پژوهش هادادهوضعیت نرمال یا غیرنرمال بودن  ستیبایم

را بررسی نماییم. دو روش معروف برای شناسایی نرمال بودن 
و چولگی و  2اسمیرونوف –دادها، آزمون کولموگروف 

. آزمون اول بیان کننده آن است که باشدیم اهدادهکشیدگی 
ی هادادهدرصد باشد،  6مقدار معناداری متغیرها اگر بیشتر از 
. در آزمون دوم کنندیمپژوهش از توزیع غیر نرمال پیروی 

 2که اگر مقدار چولگی و کشیدگی متغیرها بین ) دهدیمنشان 

                                                                     
1. Spss 
2. Kolmogorov-Smirnov 

که با  نرمال هستند. الزم به ذکر است هاداده( باشد، -2و 
را  هادادهافزایش نمونه آماری، آزمون کولموگروف اسمیرونوف 

. بنابراین استفاده از بردیمبه سمت غیرنرمال بودن پیش 
)حسینی و  باشدیمآزمون چولگی و کشیدگی حائز اهمیت 

نشان دهنده مقدار نرمال بودن و  7(. جدول0322یداللهی،
 میانگین متغیرهای پژوهش است.

سی نرمال بودن و میانگین متغیرهاي . برر6جدول 

 پژوهش
کولموگروف  کشیدگی چولگی متغیر

- 

 اسمیرونوف

 میانگین

مدیریت 
منابع 

 انسانی سبز

006/1 122/1 111/1 70/2 

مسئولیت 
اجتماعی 
 شرکتی

162/1- 242/1 111/1 03/2 

رفتار سبز 
 کارکنان

211/1- 440/1- 111/1 23/2 

عملکرد 
ی افهیوظ

 کارکنان

146/1 724/1- 111/1 27/2 

گویای آن است  هادادهنتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 
-2و2که چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش، مقداری بین )

از توزیع نرمال  هادادهعنوان کرد که  توانیم( دارند؛ بنابراین 
. از سوی دیگر مقدار معناداری آزمون کنندیمپیروی 

، باشدیمدرصد  6ونوف کمتر از مقدار اسمیر –کولموگروف 
غیرنرمال هستند. یکی از  هادادهپس نشان دهنده آن است که 

برای  3اسمارت پی ال اس افزارنرمی هایژگیو نیترمهم
سنجش فرضیه ها حساس نبودن آن به نرمال یا غیرنرمال 

است و همین عامل سبب شده است که بسیاری  هادادهبودن 
کاربردی استفاده  افزارنرمزه مدیریت از این از پژوهشگران حو

مقدار میانگین تمامی متغیرهای ذکر شده در جدول نمایند. 
ی پتروشیمی در حوزه مدیریت هاشرکتبیانگر آن است که 

منابع انسانی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکتی، رفتار سبز 
ی در سطح مطلوبی قرار ندارند. زیرا افهیوظکارکنان و عملکرد 

 .باشدیم 3قادیر میانگین متغیرها کمتر از حد متوسط م

 ي پژوهشریگاندازهبرازش مدل  -
ی پژوهش از سه ریگاندازهبه منظور بررسی برازش مدل    

                                                                     
3. Smart pls 



 ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبزبررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهتنگستانی و همکاران:

 جنوبی( پارس ی منطقهمیهای فعال پتروشکارکنان شرکت)
 

، آلفای کرونباخ 0شاخص مهم میانگین واریانس استخراج شده
میانگین واریانس  اریمع. شودیماستفاده  2و پایایی مرکب
سازه را با  کی یهمبستگ زانیم ،(AVE)استخراج شده 

 شتریب یهمبستگ نیکه هر چه ا دهدیآن نشان م یهایژگیو
استخراج شده  انسیوار نیانگیم اریاست. مع شتریباشد برازش ب

که در  کندیم انیکرد و ب یاعتبار همگرا معرف اریمع یرا برا
 61/1 ی، مقدار بحرانمیانگین واریانس استخراج شدهمورد 

میانگین واریانس  ریمقاد کهاست  یدان معنب نیاست. ا
قابل قبول را نشان  ییاعتبار همگرا 61/1 یباال استخراج شده

مک دونالد  بیضر ای( CRمرکب ) نانیاطم تیقابل .دهدیم
را در هر  ریمتغ یتفاوت که بار عامل نیمعناست، با ا نیبه هم
 تیقابلرا در مورد  یقابل اعتماد جیو نتا ردیگیدر نظر م گزینه

مقدار  .دهدیمنشان  یریگعدم وجود ابزار اندازه ای نانیاطم
باشد. ضریب آلفای  61/1بیشتر از  ستیبایمپایایی ترکیبی 

ی مدل است که مقدار هاسازهکرونباخ نشان دهنده پایایی 
 6. جدول کندیمپایایی متغیرهای مدل را تایید  61/1بیشتر از 

 ژوهش است.ی پریگاندازهنشان دهنده مدل 

 ي پژوهشریگاندازه. برازش مدل 7جدول 
پایایی  متغیر

 ترکیبی

آلفاي 

 کرونباخ

میانگین واریانس 

 استخراج شده

مدیریت منابع 
 انسانی سبز

06/1 66/1 63/1 

مسئولیت 
 اجتماعی شرکتی

07/1 00/1 66/1 

رفتار سبز 
 کارکنان

02/1 64/1 64/1 

عملکرد 
ی افهیوظ

 کارکنان

06/1 66/1 77/1 

 برازش مدل ساختاري پژوهش -
متغیر وابسته از  رینشان دهنده تأث 2Rتعیین یا  بیضر   

 یرهایمتغ یبرا 76/1و  33/1، 02/1 ریمقاد. باشدیممستقل 
( به ی)داخل یساختار ریزا )وابسته( در مدل مسنهفته درون

. )محسنین شوندیم فیتوص داریمتوسط و معن ف،یضع بیترت
(. برازش کلی مدل مفهومی پژوهش 0323، و اسفیدانی

(GOF)  ی و ریگاندازهپس از به دست آمدن برازش مدل
. برای به دست آوردن برازش کلی از دیآیمساختاری به دست 

 استفاده کرد: توانیمفرمول زیر 

                                                                     
1. average extracted variance 
2. Composite Reliability 

GOF = √average (AVE) × average 

)2(R=0/51 

 . برازش مدل ساختاري پژوهش2جدول 
برازش کلی مدل  ینضریب تعی متغیر

 مفهومی

مدیریت منابع انسانی 
 سبز

47/1 60/1 

مسئولیت اجتماعی 
 شرکتی

- 

 36/1 رفتار سبز کارکنان

ی افهیوظعملکرد 
 کارکنان

62/1 

آنچه که در جدول باال نشان داده شده است، مقدار ضریب    
، متغیر رفتار 47/1تعیین متغیر مدیریت منابع انسانی برابر با 

 62/1ی کارکنان افهیوظو عملکرد  36/1سبز کارکنان 
. با توجه به توضیحات مطرح شده در زمینه ضریب باشدیم

در مدل با  زادرونی هاسازهبیان کرد که  توانیمتعیین 
. به عنوان باشندیمدارای ارتباط متوسطی  زابرونی هاسازه

 47 مثال ضریب تعیین مدیریت منابع انسانی سبز برابر با
درصد از  47درصد به دست آمده است، یعنی این متغیر 

درصد تحت  64و  ردیپذیم ریتأثمسئولیت اجتماعی شرکتی 
عوامل و متغیرهایی است که پژوهش به بررسی آن  ریتأث

به  60/1نپرداخته است. برازش کلی مدل مفهومی پژوهش 
دست آمده که نشان دهنده برازش مناسب مدل است. بنابراین 

بل ذکر است که مدل مفهومی پژوهش نیازمند اصالح و قا
 .باشدینمدستکاری 

و ضریب مسیر  (t-value)مقدار معناداري آماره  -

 مدل مفهومی پژوهش
مثبت متغیرهای  ریتأثضریب مسیر نشان دهنده ارتباط یا    

بار عاملی در حقیقت یک ضریب پنهان بر یکدیگر است. 
آشکار در یک  یرهایو متغ پنهان یرهایهمبستگی بین متغ

ت. مقدار بار عاملی بهتر است مقداری اس یریگمدل اندازه
را نشان دهند. همانگونه که در شکل نشان  61/1بیشتر از 

 61داده شده است که مقدار بار عاملی تمام گویه ها بیشتر از 
درصد است و نیازی به حذف هیچ کدام یک از گویه ها 

ده ضریب مسیر و بارعاملی مدل نشان دهن 2. شکل باشدینم
 مفهومی پژوهش است.
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 ی مدل مفهومی پژوهشبار عامل. ضریب مسیر و 2شکل
عنوان  توانیم  (t-valueدر زمینه مقدار معناداری آماره )

در  27/0 قدر مطلقکرد که چنانچه مقدار معناداری بیشتر از 
درصد باشد، فرضیه پژوهش معنادار است. 26سطح اطمینان 

در  60/2 قدر مطلقچنانچه مقدار معناداری بیشتر از  نیچنهم

درصد باشد، فرضیه پژوهش معنادار  22سطح اطمینان 
نشان  3. شکل شودیمفرضیه رد  صورت نیا، در غیر گرددمی

 مدل مفهومی پژوهش است. (t-valueدهنده مقدار آماره )

 

 مدل مفهومی پژوهش (t-value). مقدار آماره 3شکل

ي برگرفته از مدل مفهومی هاهیفرضش سنج -

 پژوهش
چهار متغیر که  ریتأثبر اساس مدل مفهومی طراحی شده،    

شامل مدیریت منابع انسانی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکتی، 

ی کارکنان است، مورد افهیوظرفتار سبز کارکنان و عملکرد 
بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است که متغیر رفتار سبز و 

یریت منابع انسانی سبز نقش میانجی دارد. پس از شناسایی مد
که از روش   (t-value)مقدار ضریب مسیر و مقدار آماره 
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 افزارنرممدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزیی 
ی پژوهش مورد هاهیفرضاسمارت پی ال اس به دست آمد، 

 نشان داده 2در جدول  هاهیفرضسنجش قرار گرفت. خالصه 
 شده است.

ي پژوهش بر اساس هاهیفرض. خالصه 9جدول

 ي معادالت ساختاريسازمدلروش 
ضریب  فرضیه ردیف

 مسیر

مقدار 

 تی

 نتیجه

مسئولیت اجتماعی  ریتأث 0
شرکتی بر رفتار سبز 

 کارکنان

 تایید 21/00 71/1

مسئولیت اجتماعی  ریتأث 2
شرکتی بر مدیریت منابع 

 انسانی سبز

 تایید 06/21 76/1

مسئولیت اجتماعی  ریتأث 3
شرکتی بر عملکرد وظیفه 

 ای کارکنان

 تایید 37/6 43/1

رفتار سبز کارکنان بر  ریتأث 4
 ی کارکنانافهیوظعملکرد 

 تایید 77/2 04/1

مدیریت منابع انسانی  ریتأث 6
ی افهیوظسبز بر عملکرد 

 کارکنان

 تایید 62/4 24/1

نقش میانجی رفتار سبز  ریتأث 7
ن میان مسئولیت کارکنا

اجتماعی شرکتی و عملکرد 
 ی کارکنانافهیوظ

 تایید 61/2 10/1

نقش میانجی مدیریت  ریتأث 6
منابع انسانی سبز میان 
مسئولیت اجتماعی شرکتی و 

 ی کارکنانافهیوظعملکرد 

 تایید 33/4 07/1

ی پژوهش به همراه هاهیفرضاطالعات جدول باال، بیانگر 
، هر یک از باشدیممقدار تی(  مقدار )ضریب مسیر و

 : شودیمی به طور کامل در بخش زیر توضیح داده هاهیفرض
  مثبت و معناداری  ریتأثمسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز

درصد مورد تایید قرار  22دارد. این فرضیه در سطح اطمینان 
 60/2( بیشتر از 21/00گرفته است، زیرا مقدار آماره تی )

ضریب مسیر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی و . باشدیم
واحدی  0است. بدین معنا که با افزایش  71/1رفتار سبز 

درصد رفتار سبز کارکنان  71مسئولیت اجتماعی شرکتی، 
 .ابدییمبهبود 

  ریتأثمسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت منابع انسانی سبز 
 22 مثبت و معناداری دارد. این فرضیه در سطح اطمینان

درصد مورد تایید قرار گرفته است، زیرا مقدار آماره تی 

. ضریب مسیر رابطه باشدیم 60/2( بیشتر از 06/21)
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت منابع انسانی سبز 

واحدی مسئولیت  0است. بدین معنا که با افزایش  76/1
درصد مدیریت منابع انسانی سبز بهبود  76اجتماعی شرکتی، 

 .ابدییم

  ریتأثی کارکنان افهیوظمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد 
 22مثبت و معناداری دارد. این فرضیه در سطح اطمینان 

درصد مورد تایید قرار گرفته است، زیرا مقدار آماره تی 
. ضریب مسیر رابطه مسئولیت باشدیم 60/2( بیشتر از 37/6)

است.  43/1 ی کارکنانافهیوظاجتماعی شرکتی و عملکرد 
واحدی مسئولیت اجتماعی  0بدین معنا که با افزایش 

 .ابدییمی کارکنان بهبود افهیوظدرصد عملکرد  43شرکتی، 

  مثبت و  ریتأثی کارکنان افهیوظرفتار سبز کارکنان بر عملکرد
( بیشتر 77/2معناداری دارد. با توجه به اینکه مقدار آماره تی )

درصد مورد  22سطح اطمینان است، این فرضیه در  60/2از 
 04/1. ضریب مسیر این رابطه برابر با ردیگیمتایید قرار 

واحدی رفتار سبز کارکنان، عملکرد  0است. با افزایش 
 .ابدییمدرصد بهبود  04ی کارکنان افهیوظ

  ریتأثی کارکنان افهیوظمدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد 
ه اینکه مقدار آماره تی با توجه بمثبت و معناداری دارد. 

است، این فرضیه در سطح اطمینان  60/2( بیشتر از 62/4)
. ضریب مسیر این رابطه ردیگیمدرصد مورد تایید قرار  22

واحدی مدیریت منابع انسانی  0است. با افزایش  24/1برابر با 
 .ابدییمدرصد بهبود  24ی کارکنان افهیوظسبز، عملکرد 

 ان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد رفتار سبز کارکنان می
ی کارکنان نقش میانجی دارد. با توجه به مقدار تی افهیوظ

است، فرضیه تایید  60/2( که بیشتر از 61/2این رابطه )
به دست آمده  10/1. ضریب مسیر این رابطه برابر با گرددمی

واحدی  0است. این مقدار گویای آن است که با افزایش 
 0کنان، مسئولیت اجتماعی شرکتی به میزان رفتار سبز کار

 .گذاردیمی کارکنان اثر افهیوظدرصد بر عملکرد 

  مدیریت منابع انسانی سبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و
ی کارکنان نقش میانجی دارد. با توجه به افهیوظعملکرد 

است، فرضیه  60/2( که بیشتر از 33/4مقدار تی این رابطه )
به دست  07/1. ضریب مسیر این رابطه برابر با دگردمیتایید 

واحدی  0آمده است. این مقدار گویای آن است که با افزایش 
مدیریت منابع انسانی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکتی به 

 .گذاردیمی کارکنان اثر افهیوظدرصد بر عملکرد  07میزان 

 ي و پیشنهادهاریگجهینت
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به  یابیدر دست یقش مهمن یکه منابع انسان ییاز آنجا   
 فایا یوکار کسبدر هر  یمال یهانقشو البته  یداریپا
به  یمنابع انسان تیریدر ارتباط با مد سبز، ابتکارات کندیم

 مسئولیت اجتماعی شرکتی یهابرنامهاز  یعنوان بخش
گذشته،  یهادهه. در طول شودیمدر نظر گرفته  ترگسترده

قابل توجهی در ایجاد نقش  یشرکت یاجتماع تیمسئول
پایداری و سبز بودن منابع انسانی دارد. برنامه مسئولیت 

تا  دینمایماجتماعی شرکتی، کارکنان را در سازمان مجبور 
رفتارهای زیست محیطی و استفاده منطقی از منابع را از خود 

 یاجتماع تیمسئولبیان نمود که  توانیمارائه دهند. در نهایت 
کارکنان  یرا برا تیو حس عضو یازمانس یهنجارها یشرکت

. سپس دینمایم قیرا تشو یسازمان تیکند که هوفراهم می
را  آنانعملکرد  جهیگذارد و در نتمی ریامر بر کارکنان تأث نیا

متذکر  توانیم. با توجه به مطالب بیان شده بخشدیبهبود م
شد که هدف اصلی پژوهش بررسی مسئولیت اجتماعی 

ی کارکنان؛ نقش میانجی رفتار سبز افهیوظرد شرکتی و عملک
 و مدیریت منابع انسانی سبز است. 

با توجه به نتایج به دست آمده، مسئولیت اجتماعی شرکتی    
مثبت و معناداری دارد. نتیجه  ریتأثبر رفتار سبز کارکنان 

(، و 2120فرضیه اول همراستا با مطالعه سبکرو و همکاران )
( 2120( است. خاتاک و همکاران )2121هی و همکاران )

در  ینقش مهم که مسئولیت اجتماعی شرکتی اندنمودهعنوان 
دارد.  ستیز طیطرفدار مح یمشارکت کارکنان در رفتارها

در  یاطالعات یهانشانه جهیکارکنان نت یها و رفتارهاگرشن
 .دنکنیم افتیکار در طیاست که از محزمینه رفتار سبزی 

پردازش اطالعات  هیبر اساس نظر که کنندیمبیان  نیچنهم
کار  طیاز مح یافتیدر یاطالعات یهاکارکنان نشانه ی،اجتماع

اساس  نیمحل کار خود را بر ا یو رفتارها کنندیرا پردازش م
( در پژوهش خود 2102) 0. سو و سوانسونندینمایاتخاذ م
که مسئولیت اجتماعی شرکتی در تغییر رفتار و  اندشدهمتذکر 

ی مسئولیت اجتماعی هابرنامهاست.  رگذاریتأثنگرش کارکنان 
رفتارهایشان را مطابق با  که شودیمشرکتی به کارکنان یادآور 

رفتارهای زیست محیطی تطبیق دهند. الزم به ذکر است که 
 یگازها شیافزا ،یمیاقل راتییتغ لیاز قب ییهایامروزه نگران

در خصوص  یو محل یمسائل مهم جوامع مل گریو د یاگلخانه
 نیمطرح است. در چن یمینفت و گاز و پتروش عیصنا تیفعال
 یداوطلبانه برا یکردیرو یشرکت یاجتماع تیمسئول ،یطیشرا

                                                                     
1. Su & Swanson 

مسائل  مرا با ادغا نفعانیها است که انتظارات ذشرکت
با درآمد، سود و تعهد  یطیمحستیو ز یاخالق ،یاجتماع

و شناخت دقیق  هارنامهب، هاتیفعالارائه  .کندیبرآورده م
اجزای کاربردی مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کارکنان از 

تا کارکنان  گرددمیی پتروشیمی، موجب هاشرکتسوی 
درگیری بیشتری نسبت به کاهش آلودگی محیط زیست، 
 استفاده درست از منابع طبیعی را در دستور کار خود قرار دهند. 

است که مسئولیت فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن    
مثبت و  ریتأثاجتماعی شرکتی بر مدیریت منابع انسانی سبز 

ملیک و معنادار دارد. نتیجه فرضیه ذکر شده با پژوهش 
( می باشد. چما 2120( و سبکرو و همکاران )2120همکاران )

 یاجتماع تیمسئولکه  کنندیم( عنوان 2120و همکاران )
مشارکت سازمان در  شیافزا ودر مورد تعهد سازمان  یشرکت

 تیمسئول یهاتیفعال یریگی. با پکندیمصحبت  یجامعه انسان
شرکت  کی ست،یز طیحفاظت از مح یشرکت برا یاجتماع

را با پرداختن به مسائل  توجه منابع انسانی خودممکن است 
شرکت  یاجتماع تیمسئول یاتیح یهاکه شاخص یاجتماع

راهکاری بسیار مسئولیت اجتماعی د. نهستند، بهبود بخش
تا به وسیله این  باشدیمی پتروشیمی هاشرکتمناسب برای 

ی اقتصادی، هامؤلفهمفهوم بتواند تعادلی مناسب میان 
اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند. نکته مهم آنجاست که آیا 

به  توانندیمی پتروشیمی بدون مدیریت منابع انسانی هاشرکت
 هاشرکتزم به ذکر است که این مهم دست یابند؛ بنابراین ال

و اعمال  هاتیفعالبا توجه به مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری بر 
ی محیط زیست هاخسارتبه کاهش  توانندیممنابع انسانی، 

 کمک شایانی کنند.
فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت    

مثبت و  ریتأثی کارکنان افهیوظاجتماعی شرکتی بر عملکرد 
ی و خان ،یعیمطی هاپژوهشادار دارد. یافته فرضیه فوق با معن

ی دارد. خوانهم( 2120( و ملیک و همکاران )0411)  یرامیب
 یاجتماع تیمسئول که اندکرده( اعالم 2102تیان و براتسو )

 تیگذارد. مسئولمی ریکارکنان تأث فیشرکت بر عملکرد وظا
 یرا برا تیو حس عضو یسازمان یشرکت هنجارها یاجتماع

. دینمایم قیرا تشو یسازمان تیکند که هوکارکنان فراهم می
عملکرد  جهیگذارد و در نتمی ریامر بر کارکنان تأث نیسپس ا

با  توانندیمی پتروشیمی هاشرکت. بخشدیکار را بهبود م
ی مسئولیت اجتماعی، هنجارها و سازوکارهای از ریگبهره

ان تقویت نمایند. توجه ی زیست محیطی را در کارکنهاارزش
و عملیاتی کردن هنجارها نسبت به محیط زیست  هاارزشبه 

عمیقی بر عملکرد آنان داشته  ریتأث تواندیماز جانب کارکنان، 
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باشد. بدین معنا که کارکنان برای افزایش عملکرد فردی خود 
ی محیط زیست را به خوبی هاارزشتا  کنندیمتالش 

 گام بردارند.  بشناسند و در راستای آن

فرضیه چهارم نشان دهنده آن است که رفتار سبز کارکنان    
مثبت و معناداری دارد.  ریتأثی کارکنان افهیوظبر عملکرد 

( همراستا 2120نتیجه فرضیه با مطالعه هی و همکاران )
عملکرد  ،سبز یرفتارهاکه  کنندیم. آنان عنوان باشدیم

ی پتروشیمی هاشرکتراین، . بناببخشدیمکارکنان را بهبود 
به دو طریق عملکرد کارکنان را به واسطه رفتار سبز،  توانندیم

دانش، مهارت و  تواندیمشرکت  نکهیاول ابهبود دهند. 
. رفتار بیفزاند هاآنداده و به  شیکارکنان را افزا یهاارزش

 تیسازمان اهم یداریاست که کارکنان به پا یمعن نیسبز به ا
را در محل  ستیز طیمح یحام یهاارزشدانش و و  دهندیم

را در انجام  هاآن یاثربخش یی وکارا که کنندیمکار جذب 
را به  دیجد یهامهارتکارکنان . دوم، کندیم لیتسه فیوظا

منابع  افتیو باز عاتیبا کاهش ضاتا  آموزندیم واسطه شرکت
ه حال ب نیو در ع دهدیرا کاهش م هانهیهز ،توسط کارکنان

 .ابدییدست م زین یطیمحستیاهداف ز
مدیریت منابع فرضیه پنجم نشان دهنده آن است که    

مثبت و  ریتأثی کارکنان افهیوظانسانی سبز بر عملکرد 
 شوندیم( متذکر 2120و همکاران ) 0معناداری دارد. والنسری

 ریتأثدارای ضریب سبز  مدیریت منابع انسانیهر چه اثر که 
بیان  نیچنهم .ابدییمفزونی عملکرد کارکنان باشد،  شتریب

 تواندیماست که  یسبز عامل کردند که مدیریت منابع انسانی
 (2106) 2عبید و الیاس. اردبگذ ریبر عملکرد سازمان تأث

با  ،که عملکرد نشان داده شده توسط کارکنان نمودنداستنباط 
که  ین. سازماابدییم فزونی مدیریت منابع انسانی سبزبهبود 

 یریگشکل، بر کندیمسبز را اجرا  مدیریت منابع انسانی
 .گذاردیم ریآگاه هستند، تأث یطیکارکنان که از نظر مح هیروح
ی پتروشیمی الزم است که با پیشرفت و ارتقا هاشرکتبر 

ی سبز در بخش منابع انسانی، بتوانند هااستیساهداف، 
ست محیطی، ی کارکنان را در حوزه زیوربهرهعملکرد و 

استفاده بهینه از منابع، کاهش ضایعات و کمک به رفع آلودگی 
 یا کاهش آلودگی بهبود بخشند. 

مسئولیت اجتماعی شرکتی  ریتأثفرضیه ششم نشان دهنده،    
ی کارکنان با نقش میانجی رفتار سبز افهیوظبر عملکرد 

                                                                     
1. Wulansari 
2. Obaid & Alias 

سبکرو و همکاران کارکنان است. فرضیه ذکر شده با مطالعه 
( همخوانی دارد. هی و 2121(، و هی و همکاران )2120)

و ( بیان نمودند که مسئولیت اجتماعی شرکتی 2121همکاران )
 یدر پاسخ به درخواست برا یبر عملکرد سازمان آن راتیتأث

 دارد. دیتأک یداریو پا نفعانیدر مورد منافع ذ شتریب محافظت
بر  اجتماعیمسئولیت  راتیدر مورد تأث یشواهد قو هاافتهی نیا

 یسازیغن نیو همچن ف،یرفتار سبز کارکنان و عملکرد وظا
کیم و  .دهندیارائه م مسئولیت اجتماعی شرکتی قاتیتحق

مدیریت منابع انسانی که  کنندیم( عنوان 2102همکاران )
 شیها را افزاو فرصت هازهیها، انگمهارت کار،سبز دانش 

بنابراین  .بخشدید مبهبو زیعملکرد را ن جهیدهد و در نتمی
اثرات مسئولیت  ن،یعالوه بر ا توانندیمی پتروشیمی هاشرکت

اجتماعی شرکت توسط مدیریت منابع انسانی سبز و رهبری 
منجر به بهبود عملکرد کارکنان  نمایند، تیتقو پذیرمسئولیت

مهم  مؤلفهبا تمرکز بر  نیچنهمشوند. رفتار سبز  قیاز طر
جتماعی شرکت، راهبردهای مناسبی ی مسئولیت اطیمحستیز

را برای افزایش نگرش و تفکر کارکنان نسبت به رفتار سبز 
 ایجاد نمایند. 

مسئولیت اجتماعی شرکتی  ریتأثنشان دهنده، فرضیه هفتم    
ی کارکنان با نقش میانجی مدیریت منابع افهیوظبر عملکرد 

و چما انسانی سبز است. نتیجه فرضیه همراستا با مطالعه 
 تیمسئولکه  کنندیم. آنان عنوان باشدیم( 2120همکاران )

مشارکت  شیسازمان و افزا وابستگیاز  یشرکت یاجتماع
 یریگی. با پدیگویمسخن  یسازمان در جامعه انسان

 طیحفاظت از مح یشرکت برا یاجتماع تیمسئول یهاتیفعال
خود را با  یشرکت ممکن است تمرکز منابع انسان کی ست،یز

 تیمسئول یاتیح یهاکه شاخص یاختن به مسائل اجتماعپرد
تا در نهایت عملکرد  شرکت هستند بهبود بخشد یماعاجت

ی پتروشیمی یکی از هاشرکتکارکنان تقویت گردد. 
ی به ذینفعان سودآوری مهم در بحث اقتصادی و هاشرکت

، جدای از کمک اقتصادی به هاشرکت. اما همین باشدیم
ضای زیست محیطی را دربرمی گیرد. پس جامعه، آلودگی ف

الزم است، راهکارهایی را از طریق مدیریت منابع انسانی سبز 
برای سبز شدن و سبز ماندن محیط زیست انجام دهند. دومین 

عملکرد  تواندیممبحث آن است که مدیریت منابع انسانی 
کارکنان را برای توجه به محیط زیست و فضای سبز جامعه 

 قرار دهند.مورد کنکاش 
 که: گرددمیدر بخش نهایی به محققان آینده پیشنهاد 

در بخش مدیریت منابع انسانی سبز )انتخاب، انتصاب، به  -
کارگماری و آموزش سبز کارکنان( را مورد بازبینی قرار دهند و 
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مورد بررسی  هامؤلفهاثر رهبری مسئولیت پذیر را بر تک تک 
 قرار دهند.   

که نقش  بیان نمود توانیم ،پژوهش جهیبا اشاره به نت -
و مسئولیت  سبز بر عملکرد کارکنان مدیریت منابع انسانی

 توانندیمی پتروشیمی هاشرکت. وجود دارد اجتماعی شرکتی
نقش میانجی هویت سازمانی را میان مدیریت منابع انسانی و 

 ی مورد بررسی قرار دهند. افهیوظعملکرد 
به واسطه پرسشنامه صورت رکنان رفتار سبز کا یابیارز -

 جه،یکه ممکن است صادقانه پاسخ داده نشود. در نت گرفت
سبز کارکنان را  یتا رفتارها میکنیم قیرا تشو ندهیآ محققان

محققان  گر،یکنند. روش د ییمشاهده پنهان شناسا قیاز طر
 ییمختلف شناسا عیانواع مختلف رفتار سبز را در صنا توانندیم

سبز  یرفتارها ژهیو یکنند و سپس مدل مفهوم یدبنو دسته
  .نمایند یمختلف بررس عیکارکنان صنا انیرا در م

از موضوعات مرتبط با استخدام  یبرخ قیتحق نیادر نهایت  -
کارکنان را در نظر  ای رانیسبز، نگرش سبز مد یمانند آگاه

 .باشدیم یقابل بررس یآت قاتیکه در تحق ه استنگرفت

 منابع
 آمار پارامتریک و روش پژوهش.(. 2931ی، س؛ یداللهی،ش )حسین

 تهران: صفار.

روش پژوهش (. 2931دانایی فرد، ح؛ حسینی، س؛ میرزایی، ش )
 تهران: انتشارات صفار. مقدماتی.
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های سازمانی سبز )مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت

مدیریت فرهنگ سازمانی, کوچک فرآوری ضایعات(. 
2(14 ,)12-244. 
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