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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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چکیده
،مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از مفاهیم مهمی است که حوزه اقتصادی
 عواملی که میتواند در کنار مسئولیت.اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد
 مدیریت منابع انسانی سبز،اجتماعی شرکتی به محیط زیست سالم توجه نشان دهد
 هدف این پژوهش بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و، بنابراین.و رفتار است
عملکرد وظیفهای کارکنان با نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
 کاربردی و حیث ماهیت جمعآوری دادهها روش، این پژوهش از نظر هدف.است
0111 ، جامعه آماری پژوهش.توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد
 نمونه آماری.کارکنان شرکتهای فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی میباشد
 ابزار گردآوری دادههای پژوهش نیز پرسشنامه. نفر از کارمندان است361 پژوهش
ا ستاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوای و روایی سازه و پایایی آن به
 روش تجزیهوتحلیل دادهها برای.روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است
 روش معادالت ساختاری (حداقل مربعات جزئی) به،آزمون فرضیههای پژوهش
 نتایج تجزیهوتحلیل دادهها حاکی از آن. بوده استSmart pls3 کمک نرمافزار
)00/21( است که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز با مقداری تی معناداری
) تأثیر6/37( ) و عملکرد وظیفهای کارکنان21/06( بر مدیریت منابع انسانی سبز
 رفتار سبز بر عملکرد وظیفهای کارکنان با مقدار تی.مثبت و معناداری دارد
)4/62( ) و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد وظیفهای کارکنان2/77( معناداری
 همچنین نقش میانجی رفتار سبز میان مسئولیت.دارای اثر مثبت و معناداری است
) و نقش میانجی مدیت منابع انسانی2/61( اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای
) مورد تایید قرار4/33( سبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای
.گرفت
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مقدمه
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارکنان به دلیل
افزایش نگرانیهای محیطی و استفاده از منابع امروزی و
اجرای سیاستهای زیستمحیطی سختگیرانهتر در بسیاری
از کشورها در سازمانها تشویق و پیگیری میشود (اینس
اوغلو و همکاران2100 ،0؛ لو و همکاران .)2104 ،2رفتار سبز
کارکنان در داخل شرکتهای مختلف با اقدامات در
محیطهای کاری که در آن چنین رفتاری بر اساس سن افراد،
آگاهی محیطی ،دانش ،ارزشها ،نگرانیها ،باورها و رضایت از
زندگی وجود دارد ،متفاوت است .تا به امروز ،دیدگاه غالب
برای درک رفتار سبز کارکنان ،تمرکز بر تفاوتهای فردی
بوده است .محققان دریافتهاند که مسئولیت اجتماعی شرکتی
نقش مهمی در ایجاد انگیزه رفتار سبز در محیطهای کاری
ایفا میکند (جاوید و همکاران .)2121 ،3با اینحال ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی در اثرگذاری بر رفتار سبز کارکنان در خأل
عمل نمیکند ،بلکه تأثیرات آن تحتتأثیر سایر شیوههای
سازمانی از جمله مدیریت منابع انسانی سبز است (رابرتسون و
کارلتون.)2100 ،4
اجرای سیاستها و استراتژیهای مسئولیت اجتماعی
شرکتی تحتتأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و پیرو آن
رفتارهای سبز قرار میگیرد (بوان و ددئولو2121 ،6؛ سو و
سوانسون .)2102 ،7مسئولیت اجتماعی شرکتی منعکسکننده
سیاستهایی برای ترویج حفاظت از محیطزیست و حفاظت از
منابع است (فام و همکاران ،)2102 ،6درحالیکه مدیریت منابع
انسانی سبز نمایانگر شیوههای رسمی منابع انسانی است و
رفتار سبز نشاندهنده اقداماتی که بر پایداری محیطی
تأثیرگذار هست بر عملکرد وظیفهای کارکنان در جهت انجام
وظایف برای حفظ پایداری اثرگذار میباشد (گریوز و
سرکیس .)2100 ،0مسئولیت اجتماعی شرکتی شامل
سیاستهای سازمانی است ،مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار
سبز بیانگر شیوهها و اقداماتی هستند که زمینههای سازمانی را
برای بروز عملکرد خود در راستای وظیفه سبز و پایداری
1.
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Luo et al
3. Javed et al
4. Robertson & Carleto
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6. Su & Swanson
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فراهم میکنند .این زمینهها باید به طور گستردهتری مورد
بررسی قرار گیرند تا همافزاییهای بالقوه شناسایی شوند
(اکرمی و همکاران2100 ،2؛ کیم و همکاران2106 ،؛ شن و
بنسون .)2107 ،01مدیریت منابع انسانی و رفتار سبز ممکن
است اثرات مسئولیت اجتماعی را در سازمانها تقویت کند
(چما و همکاران .)2121 ،00اثربخشی سیاستهای مسئولیت
اجتماعی شرکتی تحت تأثیر اقدامات مدیریتی و رفتار سازمانی
است از این رو اثر میانجی رفتار سبز کارکنان و مدیریت منابع
انسانی سبز در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت .هنوز کامالً
مشخص نیست که مسئولیت اجتماعی شرکتی چگونه بر
عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد (افسار و همکاران.)2121 ،02
اکثر تحقیقات قبلی روابط مثبت بین مسئولیت اجتماعی
شرکتی و عملکرد کارکنان را بر اساس دیدگاههای شناسایی
اجتماعی بررسی کردهاند (راوب و بلونسچی2104 ،03؛ شن و
همکاران .)2107 ،04صنایع پتروشیمی در حوزه محیطزیست،
جزو صنایع پیشرو هستند و مهمتر اینکه نسبت به موارد
نظارتی و الزامهای قانونی با ارگانهای دولتی همکاری دارند.
طبق آمار سال  23-22شرکتهای پتروشیمی جزو صنایع
آالینده بودند که در سال  20باتوجهبه سختگیرانهتر شدن
الزامهای محیطزیستی ،آمار کاهش را اعالم کردند .بر اساس
قانون مجتمعهای پتروشیمی و پاالیشگاهها جزو صنایع
آالینده به شمار میآیند و مشمول پرداخت جریمه هستند ،مگر
اینکه بر اساس نظر کارگروههای سازمان محیطزیست،
عملکرد آنها غیرآالینده شناخته شوند .بر همین اساس تمام
مجتمعهای تولیدی آالینده باید بر اساس ماده  30قانون
مالیات بر ارزشافزوده ،یک درصد کل فروش خود را بهعنوان
عوارض آالیندگی پرداخت کنند و این روند تا زمانی که
غیرآالینده معرفی شوند ،ادامه دارد .هرچند در دهههای اخیر،
تأکید کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته بر گسترش اقتصاد
اطالعاتی بوده است ولی هنوز در خیل عظیمی از کشورها،
صنعتگرایی پارادایم اصلی اقتصاد محسوب میگردد .با
نگاهی بر روند توسعة صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و نیز
زنجیرههای پاییندستی آنها مالحظه میشود که در سالهای
اخیر صنایع این حوزه ،از دسته صنایع پیشتاز و روبهرشد بوده
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است (کومار و همکاران .)2103 ،0بررسیها نشان میدهد که
با طی روند کنونی ،تنها صنعت پتروشیمی از این حوزه در سال
 0326با پنجاه و دو میلیون کمبود ظرفیت مواجه خواهد بود.
حجم زیادی از پساب و پسماندهای صنعتی ،مصرف بیرویه
منابع و انرژی و غیره ضرورت پرداختن به محیطزیست را
بیشازپیش برجسته میسازد.
برایناساس در این پژوهش بر آن هستیم تا تأثیر این
جهتگیری به سمت مسئولیت اجتماعی را از منظر درون
سازمان مورد بررسی قرار دهیم و آثار و پیامدهای آن را در
سازمان و سیستمهای آن کنکاش نماییم؛ زیرا معتقدیم که
اقدامات کالن شرکت عالوه بر تا تأثیرگذاریهای بیرونی بر
سیستمهای درونسازمانی نیز تأثیر دارد .در این پژوهش از
این منظر که جهتگیری مسئولیت اجتماعی چه میزان بر
عملکرد کارکنان تأثیر دارد و باعث ارتقا عملکرد آنان میشود،
میپردازیم و ازآنجاکه سیستم مسئولیت اجتماعی ،میتواند بر
سیستمهای منابع انسانی اثر بگذارد به بررسی نقش
میانجیگری سیستم مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز
کارکنان توجه خواهیم کرد و به دنبال پاسخگویی به این
سؤال خواهیم بود که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد
وظیفهای با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان و مدیریت منابع
انسانی سبز تأثیرگذار است؟
مبانی نظري پژوهش
در بخش مبانی نظری پژوهش ابتدا به تشریح و توصیف
متغیرها پرداخته شده و سپس ارتباط آن ها با یکدیگر توضیح
داده میشود.
مسئولیت اجتماعی شرکت2
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت برای نخستینبار در دهه
 21میالدی مطرح شد ،اما به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی
دوم ،نتوانست بهعنوان موضوعی جدی تا دهه  0261میان
رهبران کسبوکار جایگاهی بیابد .در سال  0260مسئولیت
اجتماعی شرکت زمانی که فرانک آبرامز ،رئیس هیئتمدیره
شرکت استاندارد اویل نیوجرسی مقالهای با عنوان تعهد /الزام
کسبوکار منتشر کرد دوباره در کانون توجه قرار گرفت (دل
گیودیس و همکاران .)2100 ،3مسئولیت اجتماعی شرکت یا
مسئولیت اجتماعی سازمانها از جستارهای «اخالق
کسبوکار» است که به نقش شرکتها در حوزه اجتماع
1.

Kumar et al
corporate social responsibility
3. Del Giudice
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میپردازد (دومونت و همکاران .)2106 ،4مسئولیت اجتماعی
شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی
در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت
میکند ،انجام دهد (روس و اوکانر .)2106 ،6مسئولیت
اجتماعی شرکت به معنای فعالیتهای اجتماعی برندها و
انجام کارهای نوعدوستانه نیز از جمله این کارها است
(کالوراس2106 ،7؛ چیما و همکاران .)2121 ،6مطالبه از
سازمانها برای «مسئوالنه عملکردن» در قبال جامعه،
موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آنها بر
محورهای تشکیلدهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»،
«جامعه» و «محیطزیست» ،در دهههای پایانی قرن بیستم
شدت گرفته و منجر به این شده است که مفهومی به نام
مسئولیت اجتماعی سازمانها یا مسئولیت اجتماعی شرکت در
دنیای مدیریت ظهور پیدا کند (بوان و ددئولو2121 ،؛ سو و
سوانسون.)2102 ،
مدیریت منابع انسانی سبز0
ادبیات موجود نشان میدهد که سیستم مدیریت منابع
انسانی از شکل قدیمی کار مانند سطح پایین مشارکت
کارکنان ،به فرایندهای مشارکتیتر و حمایتیتر پیشرفت کرده
است (سزلکلی و کنریش2116 ،2؛ والدمن و بالون)2106 ،01
که در آن کارکنان فرصتهایی برای توسعه مهارتها ،دانش و
نگرش به دست میآورند (سینگ و همکاران .)2102 ،00در
عصر افزایش آگاهی در مورد مدیریت زیستمحیطی و توسعه
پایدار منابع (فیلیپس2100 ،02؛ کاویچی ،)2106 ،03مدیریت
منابع انسانی سبز به شیوههای مدیریت منابع انسانی با هدف
زیستمحیطی و اکولوژیکی اشاره دارد (بوان و ددئولو.)2121 ،
مدیریت منابع انسانی سبز جداییناپذیر از ادبیات مدیریت
منابع انسانی پایدار است (گورچی و همکاران )2107 ،04و بر
روی شیوههای مدیریت زیستمحیطی شرکت متمرکز است
که در آن مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان یک پلت فرم
4.

Dumont
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برای اتصال شیوههای مدیریت منابع انسانی به فعالیتهای
مدیریت زیستمحیطی شرکت عمل میکند (مصری و
جارون)2106 ،0؛ بهعبارتدیگر ،مدیریت منابع انسانی سبز
شامل ادغام اهداف مدیریت بوم شناختی سازمان به فرایندهای
منابع انسانی ،یعنی استخدام و انتخاب ،آموزش و توسعه،
مدیریت عملکرد و ارزیابی ،پاداش و شناخت است (مولرکارم و
همکاران )2101 ،2مدیریت منابع انسانی سبز و نوآوری سبز به
توسعه محصوالت و فرایندهای سازگار با محیطزیست اشاره
دارد (آلبورت مورانت و همکاران .)2106 ،3از طریق اتخاذ
شیوههای سازمانی یعنی مواد خام سبزتر ،استفاده از مواد کمتر
در طول طراحی محصوالت با استفاده از آن .اصول طراحی
زیستمحیطی و باهدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای،
کاهش مصرف آب ،برق و سایر مواد خام (گوناسهکاران و
اسپاالنزانی .)2102 ،4چندین مطالعه گذشته نشان میدهد که
سازمانهایی با نوآوری سبز بسیار موفق هستند (آلبورت
مورانت و همکاران )2106 ،و عملکرد کلی بهتری نسبت به
رقبای خود دارند ،زیرا آنها از منابع سبز و قابلیتهای خود
برای پاسخ سریع و مناسب به نیازهای مشتریان استفاده
میکنند (آلبورت  -مورانت و همکاران2100 ،؛ عالمه،6
.)2100
رفتار سبز کارکنان7
رفتار سبز کارکنان بهعنوان «آن دسته از اقدامات و
رفتارهای مقیاسپذیری است که با پایداری محیطی مرتبط
هستند ،به آن کمک میکنند یا مانع آن میشوند و کارکنان
درگیر آنها میشوند» (تیان و رابرتسون .)2102 ،6رفتار سبز
کارکنان ممکن است بهعنوان رفتار شهروندی سازمانی،
عملکرد وظیفه و رفتارهای کاری غیرمولد طبقهبندی شود (فو
و همکاران .)2104 ،0رفتارهای سبز در میان کارکنان ممکن
است شامل بازیافت (بهعنوانمثال ،استفاده از کاغذ پیشنویس
برای چاپ) ،اجتناب از تولید زبالههای غیرضروری
(بهعنوانمثال ،اجتناب از چاپ اسناد درحالیکه بهجای آن از
روشها و ابزار ویرایش الکترونیکی استفاده میکنند) (کیم و

همکاران ،)2102 ،2کارایی باالتر در استفاده از منابع (مانند
اجتناب از سفر فیزیکی) و بهجای آن استفاده از ابزارهای
تلهکنفرانس و صرفهجویی در انرژی بیشتر (مثالً استفاده از
حسگرهای حرکتی برای خاموشکردن چراغها در مواقعی که
نیازی به آنها نیست) یا صرفهجویی در مصرف آب ،مانند تعمیر
نشتی آب حمام (چما و همکاران2121 ،؛ تیان و رابرتسون،01
 )2102است.
عملکرد وظیفهاي 00کارکنان
عملکرد کارکنان در شغل عامل بسیار مهمی است که بر
سودآوری هر سازمان تأثیر میگذارد (افسار و همکاران2107 ،؛
رابرتسون و بارلینگ .)2103 ،02عملکرد برای سازمانها مهم
است زیرا عملکرد کارکنان منجر به موفقیت تجاری میشود.
همچنین ،عملکرد برای افراد مهم است ،زیرا دستیابی به
وظایف میتواند منبع رضایت باشد (نورتون و همکاران،03
 .)2106عملکرد وظیفهای را میتوان بهعنوان رفتارها یا
فعالیتهایی که در راستای تحقق اهداف سازمان انجام شود،
تعریف کرد .عملکرد نتیجه کار یک فرد یا گروه در یک
سازمان در یکزمان خاص است که نشان میدهد که فرد یا
گروه چقدر به صالحیت شغلی در یک مأموریت دستیابی به
هدف سازمان میرسد (لروی و همکاران .)2100 ،04عوامل
زیادی میتوانند بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر بگذارند ،از
جمله تجهیزات ،محیط کار فیزیکی ،کار معنادار ،روشهای
عملیاتی استاندارد ،پاداش برای سیستمهای خوب یا بد ،امید
به عملکرد ،بازخورد در مورد عملکرد ،عالوه بر دانش،
مهارتها و نگرشها (االماری و اوکاشه .)2106 ،06عالوه بر
این ،عملکرد وظیفهای را میتوان بهعنوان رفتارهای فردی نیز
تعریف کرد که فعالیتها یا وظایفی را برای دستیابی به هدف
و اهداف سازمان انجام میدهند .عامل مهمی است که بر
سودآوری سازمان تأثیر میگذارد که در آن عملکرد وظیفهای
ناکارآمد ،بهرهوری ،سودآوری و اثربخشی کلی سازمان را از
بین میبرد .عملکرد وظیفهای کارکنان برای سازمان مهم
است ،زیرا عملکرد و مشارکت آنها ،کسبوکار را به سمت
موفقیت و همچنین دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق
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میدهد (اکرمی و همکاران2100 ،0؛ کیم و همکاران2106 ،؛
شن و بنسون .)2107 ،2عملکرد برای افراد نیز مهم است زیرا
انجام یک کار و انجام وظایف در سطح باال میتواند منبع
رضایت باشد (باسکاران 3و همکاران.)2121،
ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار سبز

مسئولیت اجتماعی شرکت هنجارهای سازمانی را در اختیار
کارکنان قرار میدهد و ممکن است افراد را تشویق کند تا به
کارفرمایان خود متعهد شوند و بر عملکرد تأثیر مثبت بگذارند
(راوب و بلونسچی2104 ،؛ شن و همکاران.)2107 ،
ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد

کارکنان
ازآنجاییکه منابع انسانی نقش مهمی در دستیابی به
پایداری و البته نقشهای مالی در هر کسبوکاری ایفا میکند
(دافی و همکاران2117 ،4؛ هار و روش ،)2103 ،6ابتکارات
زیستمحیطی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی بهعنوان
بخشی از برخی از برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکت
گستردهتر در نظر گرفته میشود (افسار و همکاران2121 ،؛
چاوداری2121 ،7؛ تیان و رابرتسون .)2102 ،6در طول
دهههای گذشته ،هیچ تغییر قابلتوجهی در مفهوم مسئولیت
اجتماعی شرکت ایجاد نشده است (کیم و همکاران.)2100 ،
بر اساس نظریه شناخت اجتماعی ،زمینه میتواند مقدمه مهمی
از رفتار فردی باشد و منجر به عملکرد متعاقب آن شود
(بندورا .)0220 ،0بر اساس چارچوب عملکرد رفتار زمینه ،بحث
فوق بر این فرض اساسی استوار است که زمینههای سازمانی
(مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت منابع انسانی سبز) بر
عملکرد فردی از طریق رفتار سبز تأثیر میگذارد (احمد و
همکاران2121 ،2؛ چاوداری .)2121 ،ازاینرو ممکن است
مسئولیت اجتماعی شرکت ،رفتار سبز کارکنان را مستقیم ًا در
سازمانها بهبود بخشد (آگوینیس و گالواس2102 ،01؛ لروی و
همکاران )2100 ،00مسئولیت اجتماعی شرکت یک خطمشی
سازمانی است و مدیریت منابع انسانی سبز یک روش رسمی
مدیریت منابع انسانی است (کیم و همکاران .)2102 ،اعتقاد بر
این است که این زمینههای سازمانی (مسئولیت اجتماعی
شرکت) به طور قابلتوجهی بر رفتار سبز تأثیر میگذارد و به
نوبه خود عملکرد وظایف کارکنان را افزایش میدهد.

وظیفهاي
در این مطالعه ،اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز به
سیاستها و اقداماتی اشاره دارد که کارکنان یک سازمان برای
منتفع کردن افراد ،جامعه ،محیطزیست طبیعی ،و کسبوکار
انجام میدهند (آگوینیس و گالواس .)2102 ،02اقدامات
مدیریت منابع انسانی بر عوامل تعیینکنندهای همچون نگرش
و انگیزش و عملکرد کارکنان بسیار تأثیرگذار است (چاوداری،
2121؛ دومونت و همکاران .)2106 ،اگرچه توانایی کارکنان
برای ارائة ایدههای نو حائز اهمیت است ،سازمانها به
سیاستها و برنامههایی برای تشویق کارکنان در زمینة ارائة
ایدههای نو نیازمندند (ریانتو .)2121 ،ارزشگذاری مدیریت
منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار معموالً نشاندهنده
سیستمهای سازمانی رسمی از اقدامات زیستمحیطی،
منجمله استخدام مبتنی بر ارزش پایداری ،آموزش رفتارهای
زیستمحیطی حرفهای ،و عملکرد و پاداش است (احمد و
همکاران2121 ،؛ چاوداری2121 ،؛ دومونت و همکاران،
2106؛ کرامار .)2104 .سازمانهایی که بر پایداری تأکید
میکنند ،باید کارکنان خود را در رفتارهای طرفدار
محیطزیست درگیر کنند (سو و سوانسون .)2102 ،در واقع،
اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در انگیزه دادن به کارکنان،
ایجاد اعتماد و تمایل برای بهاشتراکگذاری دانش سبز ،و
استفاده از دانش و مهارتهای بهدستآمده از آموزشهای
زیستمحیطی سازمان بسیار مؤثر است که در نتیجة آن
توانمندی و قابلیتهای سازمانی در ارائه و توسعة محصوالت
و خدمات سبز و نیز بهبود فرایندها در جهت ارتقای بهرهوری
و کارایی سازمان افزایش مییابد (لوو ،2102 ،03چیما و
همکاران.)2121 ،
این امر نهتنها به سیاستها و رویههای رسمی نیاز دارد،
بلکه به همکاری و هماهنگی بین کارکنان و کارفرمایان نیز
نیاز دارد .از این نظر ،مدیریت منابع انسانی سبز میتواند
پایهای باشد که دو طرف را به هم متصل میکند (جیانگ و
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همکاران .)2102 ،0شرکتهای سبز باید بر ارزشهای سبز و
آگاهی کارکنان خود در مورد محیطزیست برای حمایت از
عملکرد وظیفهای که منجر به عملکردهای طرفدار
محیطزیست میشود ،تأکید کنند (میسکا و همکاران2104 ،؛
وانگ و همکاران .)2106 ،استانداردسازی اهداف ،تعهدات و
ارزیابی مدیریت منابع انسانی سبز باعث بهبود عملکرد
وظیفهای شرکتها در راستای عملکردهای طرفدار
محیطزیست میشود (چاوداری .)2121 ،چندین مطالعه،
بهعنوانمثال( ،چن و همکاران2106 ،؛ چن و لین2106 ،؛ کیم
و همکاران ،)2102 ،به رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و
عملکرد وظیفهای پرداختند .مطالعات نشان داد که مدیریت
منابع انسانی سبز ،آگاهی سبز (فام و همکاران،)2102 ،
خالقیت سبز (لوو ،)2102 ،نوآوری سبز (چیما و همکاران،
)2121و همچنین عملکرد وظیفهای (باسکاران و
همکاران )2121،را افزایش میدهد .تحقیقات تأیید کردهاند که
شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز عملکرد وظیفهای را
بهبود میبخشد و عالوه بر این ،شرکتهایی که سیستمهای
مدیریت سبز رسمی را اجرا میکنند تأثیر مثبت اما غیرمستقیم
بر عملکرد را دارند .این تحقیق همچنین استدالل میکند که
توانایی سبز ،انگیزه و فرصت مالک  -مدیران میتواند بر
عملکرد وظیفهای کارکنان شرکتها تأثیر بگذارد (بوان و
ددئولو .)2121 ،همچنین اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر
عملکرد کارکنان در ایجاد طرحها و برنامههای ابتکاری
بهمنظور ارائة محصوالت و خدمات سبز تأثیر قابلتوجهی دارد
(دی روک و فاروق.)2100 ،2
ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت منابع
انسانی سبز
مسئولیت اجتماعی شرکت در مورد تعهد یک سازمان به
افزایش مشارکت یک سازمان در جامعه انسانی است .با
پیگیری فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت برای حفاظت
از محیطزیست ،یک شرکت ممکن است وجه اخالقی خود را
با رسیدگی به مسائل اجتماعی که شاخصهای حیاتی
مسئولیت اجتماعی شرکت هستند ،ارتقا دهد .مطالعات قبلی
نشان داد که شرکتهای مسئولیتپذیر اجتماعی ،سهامداران و
مصرفکنندگان مختلف خود را دارای تصویری مثبت میدانند
(چما و همکاران2121 ،؛ تیان و رابرتسون .)2102 ،مسئولیت
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اجتماعی شرکت موضوعی است که در بحثهای مربوط به
پایداری و محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است
(نیکمنش ،نعمت الهی و رضایتی چرانی0411 ،؛ نعمت الهی،
امیری و احمدی .)0411 ،برخی از بزرگترین شرکتهای
جهان با برنامههایی باهدف بهحداقلرساندن اثرات
زیستمحیطی ،تعهد بسیار مشهودی به مسئولیت اجتماعی
شرکت دادهاند .این شرکتها ادعا میکنند که عملکرد مالی و
زیستمحیطی با هم کار خواهند کرد تا رشد و اعتبار اجتماعی
در شرکتها را افزایش دهند .بهعبارتدیگر ،برای اطمینان از
اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ،استفاده از مدیریت منابع
انسانی سبز و فرایندها ،شیوهها و مهارتهای متخصصان
منابع انسانی ضروری است (ریانتو .)2121 ،بنابراین ،مدیریت
منابع انسانی در موقعیت خوبی قرار دارد تا به شرکتها کمک
کند تا تالشهای خود را افزایش دهند و به نتایج قابلتوجهی
دست یابند (تیان و رابرتسون .)2102 ،از این نظر ،مدیریت
منابع انسانی سبز میتواند مستقیماً به ذینفعان خارجی کمک
کند و درعینحال به شرکت کمک کند تا شهرت مثبتی ایجاد
کند ،فشار ذینفعان را کاهش دهد و نسلهای آینده را در
درازمدت منتفع کند (فیلیپس .)2100 ،ازاینرو ارتباط بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و اقدامات آن در جهت تحقق نقش
شرکت در راستای اهداف اجتماعی خود با تأثیر بر مدیریت
منابع انسانی سبز و فرایندهای آن مانند جذب و استخدام،
گزینش و  ...محرز است .تا در جهت ایفای نقش خود بهعنوان
حامی محیطزیست بهعنوان یکی از اهداف مسئولیت اجتماعی
شرکت از طریق مدیریت منابع انسانی سبز برآید (کاویچی،
.)2106
ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد
وظیفهاي
عملکرد وظیفهای مربوط به تالشهای کارکنان برای
افزایش بهرهوری شرکتها و ایجاد انتظارات اجتماعی فراتر از
حد انتظار است .مسئولیت اجتماعی شرکت نیز به اقدامات و
سیاستهای سازمانی برای دستیابی به توسعه پایدار مالی،
اجتماعی و زیستمحیطی اشاره دارد (آگوینیس و گالواس،
2102؛ آکرمی و همکاران .)2100 ،یک فرض اساسی وجود
دارد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد وظایف کارکنان
تأثیر میگذارد .مسئولیت اجتماعی شرکت هنجارهای سازمانی
و حس عضویت را برای کارکنان فراهم میکند که هویت
سازمانی را تشویق میکند .سپس این امر بر کارکنان تأثیر
میگذارد و در نتیجه عملکرد کار را بهبود میبخشد (تیان و
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رابرتسون.)2102 ،
جدول  .1عوامل مؤثر بر رفتار سبز کارکنان و روشهاي تقویت رفتار سبز (عالمه.)2112 ،
عوامل مؤثر بر رفتار سبز کارکنان
نگرش کارکنان به حفظ محیطزیست
هنجارهای فردی و اجتماعی در خصوص رفتارهای زیستمحیطی
آگاهی و دانش پیرامون محیطزیست
دغدغه زیستمحیطی
پایبندی افراد به اخالقیات

روشهاي تقویت رفتار سبز
بازخورد سطح فردی در خصوص عملکرد زیستمحیطی
بازخورد سطح فردی در خصوص عملکرد زیستمحیطی
مشوقهای مالی به فرد بر اساس رفتار زیستمحیطی
بازخورد گروهی در خصوص عملکرد زیستمحیطی
حمایت مدیریت از رفتارهای زیستمحیطی

دو دلیل عملکرد کارکنان را بهبود میبخشد :اول اینکه دانش،
مهارتها و ارزشهای کارکنان را افزایش داده و به آنها
میافزایند (شن و همکاران .)2107 ،دوم ،مهارتهای جدید
آموخته میشوند و دانش در محیط خدمات به دست میآید ،با
کارکنانی که ضایعات و منابع بازیافت را کاهش میدهند که
هزینهها را کاهش میدهد و درعینحال به اهداف
زیستمحیطی نیز دست مییابد (کیم و همکاران.)2102 ،
پیشینه پژوهش
در این بخش تعدادی از مهمترین پژوهشها در حوزه
مطالعه انجام شده ،آورده شده است و در پایان نوآوری
پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای گذشته و هدف اصلی
پژوهش تشریح میشود.

عملکرد وظیفهای ،عملکرد مفهومی فراتر از داده یا ستاده
دارد و عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که
افراد از خود نشان میدهند (دی روک و فاروق.)2100 ،
بهعبارتدیگر عملکرد وظیفهای مجموعهای از تعهدات
مشخصی است که کارمند باید برای دریافت حقالزحمه و یا
تداوم استخدامش انجام دهد .عملکرد وظیفهای میتواند در
طبقات کلیتر مطرح شود (آگوینیس و گالواس.)2102 ،
ازاینرو رفتار سبز که بهعنوان اقدامات مسئوالنه یا طرفدار
محیطزیست توصیف میشود و ارزشگذاری پایداری محیطی
را نشان میدهد و عملکرد کارکنان نیز بهعنوان کمیت و
کیفیت انجاموظیفه تعریف میشود ،منعکسکننده دانش،
مهارتها و قابلیتها در محل کار است (کیم و همکاران،
 ،)2102و منجر به نتایج مثبت میشود (کیم و
همکاران2102،؛ نورتون و همکاران .)2106 ،رفتارهای سبز به
جدول  .2خالصه بررسی پیشینه تحقیق
عنوان مقاله

نویسندگان

خالصه موضوع و یافتههاي پژوهشی

تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز بر

مطیعی ،خانی

مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز شرکتهای کوچک تأثیر مثبتی دارد،

عملکرد زیستمحیطی :نقش واسطهای نوآوری سبز

و بیرامی

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

()0411

عملکرد زیستمحیطی داشته باشد .همچنین نتایج ،نشاندهنده تأثیر واسطهای
مدیریت منابع انسانی سبز بر ارتباطات بین پشتیبانی رهبری تحولآفرین سبز و
جهتگیری محیطزیست داخلی و عملکرد محیطی ارائه میدهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار سبز کارکنان در صنعت
هتلداری :یک مطالعه بین کشوری

خاتاک 0و

نتیجه پژوهش نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر مثبت و

همکاران

قابلتوجهی بر رفتار سبز کارکنان دارد.

()2120
تأثیر رفتار سبز در محیط کار و نوآوری سبز بر عملکرد
سبز شرکتهای کوچک و متوسط :مطالعه موردی در

سیافری 0و
همکاران

نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز محیط
کار و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد .هم چنین ،رفتار سبز در محیط

Khattak
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اندونزی

()2120

کار نیز تأثیر مثبت بر نوآوری سبز و عملکرد شرکت .معنادار است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت منابع انسانی سبز و
عملکرد پایدار :حلقه مفقود شده رفتار شهروند سازمانی

ملیک و

نتایج به دست میآید که رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط به طور
معنیداری رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و شیوههای مدیریت منابع انسانی
سبز را میانجیگری میکند .این نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی نسبت
به محیط به طور قابلتوجهی بر عملکرد پایدار تأثیر میگذارد .اصالت مطالعه
حاضر در برجستهکردن مسئولیت اجتماعی شرکت ،شیوههای مدیریت منابع
انسانی سبز برای ارتقای عملکرد پایدار از طریق رفتار شهروندی سازمانی نسبت
به محیط است.
یافتهها نشان میدهد که شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت

همکاران
()2120

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

سبکرو و
همکاران

اجتماعی شرکتها و رفتارهای سبز کارکنان تأثیر میگذارد .عالوه بر این،

()2120

مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتارهای سبز را در بین کارکنان ترویج میکند.

تأثیرات مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد

ای .سوبایه 2و

نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد

زیستمحیطی در شرکتهای مسکونی کوچک :نقش

همکاران

زیستمحیطی تأثیر دارد.

نوآوری سبز

()2121

پایدار بودن :اثرات تعاملی سهجانبه مسئولیت اجتماعی
شرکتی ،مدیریت منابع انسانی سبز و رهبری مسئولیتپذیر
بر رفتار سبز کارکنان و عملکرد وظایف

هی 3و
همکاران
()2121

تأثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر رفاه و رفتارهای
سبز حمایتی کارکنان هتل :نقش واسطهای رابطه کارمند
 -شرکت

سو و

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

آرسوانسون4

اعتماد سازمانی به همراه دارد.

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار دوستدار
محیطزیست و عملکرد محیطی کارکنان

نتایج نشان میدهد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز تأثیر دارد.

()2102
کیم و

مدیریت منابع انسانی سبز ،تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار سازگار با محیطزیست

همکاران

آنها و عملکرد زیستمحیطی هتل را تقویت میکند.

()2102
توسعه عملکرد کارکنان بر اساس شاخص های مدیریت
منابع انسانی سبز

والنساری و
همکاران
()2100

نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخصهای مدیریت منابع انسانی سبز بر
عملکرد کارکنان اثرگذار است.

1.

Syafri
E. Sobaih
3. He
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با بررسی تحقیقات پیشین توانستیم به این مهم پی ببریم
که در چند دهه گذشته تحقیقات بسیاری در حوزة مدیریت
منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارکنان باتوجهبه مسئله
محیطزیست صورتگرفته است .با اینحال نتایج سایر
پژوهشها در این حوزه هماهنگ و یکدست نیست و حتی
گاهی نتایج متفاوتی ارائه شده است  .چنین نتایج متناقض در
مورد بعضی دیگر از متغیرهای مورد بحث ،از قبیل عملکرد
وظیفهای ،رفتار سبز کارکنان ،مدیریت منابع انسانی سبز و
غیره نیز گزارش شده است ،بهطورکلی باتوجهبه مقایسههای
انجامگرفته پیشینه پژوهشی موردمطالعه میتوان دریافت که
موضوع پذیرش مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز
بهعنوان متغیر میانجی و اثرپذیر از مسئولیت اجتماعی شرکتی،
هم چنین تأثیر عملکرد وظیفهای کارکنان از مسئولیت
اجتماعی شرکتی بهعنوان یک چارچوب مستقل و مهم ،مورد
بررسی قرار نگرفته است ،اما باتوجهبه شباهتهای نسبی از
حیث روششناسی و ادبیات مورد بررسی در پژوهشهای
پیشین ،محقق در پژوهش حاضر در جهت تدوین فرضیهها و
چارچوب نظری و همچنین غنا بخشیدن به نتایج پژوهش از
یافتههای علمی پیشین بهرهبرداری نموده است .ازاینرو
باتوجهبه اینکه در بررسی مطالعات تجربی ،پژوهشهای
پیشین ،مطالعهای که به طور منحصربهفرد موضوع پژوهش را
مورد بررسی قرار دهد مشاهده نشد .بر این اساس با وجود
شکاف پژوهشی موجود ،پژوهش حاضر در پی بررسی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان؛ با
نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز است.
ازاینرو بررسی مفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی،
رفتار سبز ،مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد وظیفهای
کارکنان از مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات
پیشین است؛ بنابراین ،با توجه به مبانی نظری پژوهش مطرح
شده و پیشینه تجربی پژوهش عنوان شده ،مدل مفهومی در
قالب شکل  0طراحی شده است.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
روش تحقیق
پژوهش مورد مطالعه از حیث هدف کاربردی و از جنبه
گردآوری دادهها از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی
است .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکتهای
پتروشیمی فعال در منطقه پارس جنوبی است .تعداد کارکنان با
توجه به اطالعات به دست آمده از پتروشیمی برابر با 0111
نفر میباشد .نمونه آماری با توجه به جدول مورگان  376نفر
به دست آمد .به منظور به دست آمدن اطالعات دقیقتر301 ،
پرسشنامه توزیع شد که در نهایت  361پرسشنامه جمعآوری
شد.
همانگونه که بیان شد برای سنجش متغیرهای مدیریت
منابع انسانی سبز ،رفتار سبز ،مسئولیت اجتماعی شرکتی و
عملکرد وظیفهای کارکنان از پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
برای سنجش مدیریت منابع انسانی سبز از  6گویه و توسط
مطالعه مانداگو )2102( 0استفاده شده است .در این پژوهش
اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز در پایداری محیطی عنوان
شده است .برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی از  6گویه
توسط مقاله آبدا – گارسیا 2و همکاران ( )2120استفاده شد.
همچنین برای بررسی متغیر رفتار سبز کارکنان از  4گویه و
پژوهش سبکرو و همکاران ( )2120و عملکرد وظیفهای
کارکنان با  3گویه و پژوهش آگیوار  -کوینتانا 3و همکاران
( )2120انجام شده است .برای سنجش گویه های پژوهش از
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.
همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی
بهره گرفته شد .شاخصهای تحلیل عاملی تاییدی ،شامل
شاخص کفایت نمونهگیری ،آزمون بارتلت و مقدار ویژه است.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته اگر مقادیر شاخص
کفایت نمونهگیری کمتر از  1/6باشد ،دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب نخواهد بود .اگر بین  1/6تا  1/62باشد میزان
تناسب ضعیف بوده ،بین  1/71تا  1/72میزان تناسب متوسط،
 1/6تا  1/62میزان تناسب خوب 1/01 ،تا  1/02میزان تناسب
1.

Mandago
Úbeda-García
3. Aguiar-Quintana
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از روشهای اندازهگیری قابلیت اطمینان (پایایی) ،روش آلفای
کرونباخ است .این روش یکی از رایجترین روشهای سنجش
پایایی در علوم انسانی و اجتماعی است(دانایی فرد و
همکاران .)0322،جدول  3نشان دهنده پایایی و تحلیل عاملی
تاییدی میباشد.

خیلی خوب و باالتر از  1/2نیز میزان تناسب عالی میباشد.
آزمون بارتلت نیز صحت مدل تحلیل عاملی را بیان میکند.
این آزمون نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل
عاملی است .اگر  sigآزمون بارتلت کوچکتر از  6درصد باشد
و مقدار ویژه بیشتر از  0باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار مدل عاملی مناسب است (زارع چاهوکی .)0302 ،یکی
جدول .3تحلیل عاملی تاییدي و پایایی متغیرهاي پژوهش
متغیر
مدیریت منابع انسانی سبز
مسئولیت اجتماعی شرکتی
رفتار سبز کارکنان
عملکرد وظیفهای کارکنان

تعداد سؤاالت
6
6
4
3

کفایت نمونهگیري
1/00
1/06
1/66
1/61

مقدار معناداري
1/111
1/111
1/111
1/111

مقدار ویژه
2/76
3/34
2/22
2/02

آلفاي کرونباخ
1/66
1/00
1/64
1/00

مقداری بیشتر از  61درصد برخوردار است .همچنین مقدار
همانگونه که در جدول باال نشان داده شده است ،میتوان
معناداری کمتر از  6درصد و مقدار ویژه بیشتر از  0است .با
اینگونه تفسیر کرد که در زمینه پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ
توجه به تائید سه عامل ذکر شده به بررسی روایی سازه
مقداری بیشتر از  61درصد دارد .آلفای کرونباخ کل پرسشنامه
متغیرهای پژوهش و پرسشنامه با استفاده از بارهای عاملی
برابر با  21درصد به دست آمد که پایایی بسیار مطلوبی را
میپردازیم.
نشان میدهد .در زمینه روایی سازه ،کفایت نمونهگیری از
جدول  .4بار عاملی گویه هاي پژوهش
متغیر
مدیریت منابع
انسانی سبز

مسئولیت
اجتماعی شرکتی

رفتار سبز
کارکنان

عملکرد
وظیفهای
کارکنان

گویه
 .0شرکتهای پتروشیمی ،شرح شغل سبز را برای کارمندان در دستور کار دارد.

بار عاملی
1/62

 .2شرکت پتروشیمی کارکنانی را استخدام میکند که از معیارهای سبز آگاهی داشته باشند.
 .3آموزشهایی در مورد مدیریت زیست محیطی و فرآیندهای استفاده از مواد برای کارکنان ارائه شده است.
 .4کارمندان در مورد تغییرات آب و هوا و سایر مسائل زیست محیطی آموزش میبینند.
 .6مدیران اهداف ،برنامهها و مسئولیتهای سبز را برای کارکنان تعیین میکنند.
 .7شرکتهای پتروشیمی برنامههای ویژهای را برای به حداکثر رساندن تأثیر مثبت آن بر محیط طبیعی اجرا میکند.
 .6شرکتهای پتروشیمی در فعالیتهایی با هدف حفاظت و بهبود کیفیت محیط طبیعی شرکت میکند.
 .0شرکتهای پتروشیمی عالوه بر کسب منفعت خود به تمیزی محیط زیست توجه میکند.
 .2شرکتهای پتروشیمی بر اهمیت مسئولیتهای اجتماعی خود در برابر جامعه تاکید دارد.
 .01شرکتهای پتروشیمی به حقوق مصرف کنندگان فراتر از الزامات قانونی احترام میگذارد.
 .00شرکتهای پتروشیمی ما کارکنان را تشویق میکند تا مهارتها و مشاغل خود را توسعه دهند.
 .02شرکتهای پتروشیمی سیاستهای انعطافپذیری را اجرا میکند تا تعادل کار و زندگی خوبی را برای کارکنان خود
فراهم کند.
 .03من وظایف حرفهای خود را به گونهای انجام میدهم که تأثیر مثبتی بر محیط داشته باشد.
 .04نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت میکنم.

1/63
1/63

 .06من نسبت به حفظ محیط زیست برای نسل آینده احساس مسئولیت میکنم.
 .07من سعی میکنم رفتارها و ابتکاریهایی داشته باشم که کمترین آسیب محیطی ایجاد شود.
 .06من وظایفی را که شرکتهای پتروشیمی از شغلم انتظار دارد ،انجام خواهم داد.
 .00من وظایفی را که شغلم به طور رسمی از من میخواهد ،انجام خواهم داد.
 .02من مسئولیتهای مشخص شده در موقعیت شغلی خود را انجام خواهم داد.

1/62
1/67
1/07
1/03
1/64

همانگونه که بیان شد برای بررسی روایی سازه متغیرهای

1/72
1/64
1/70
1/60
1/61
1/74
1/73
1/60
1/70
1/64
1/61

پژوهش از بار عاملی استفاده میشود .اگر بار عاملی گویه های
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هر متغیر بیشتر از مقدار  1/61باشد ،هیچ گویه ای حذف
نمیگردد .نتیجه جدول حاکی از آن است که همگی گویه ها
مقداری بیشتر از  61درصد را نشان میدهند .بنابراین ،میتوان
متذکر شد که پرسشنامه پژوهش با متغیرهای مطرح شده در
آن از روایی سازه برخوردار است.
یافتههاي پژوهش
پس از آنکه دادههای پژوهش از میان کارکنان شرکتهای
پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی جمعآوری شد .به منظور
تجزیه و تحلیل اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان از نرم
افزار اس پی اس اس 0استفاده شد .در بخش اطالعات
جمعیت شناختی متغیرهایی چون (جنسیت ،سطح تحصیالت،
درآمد و سن) مورد بررسی قرار گرفت .جدول  6بیانی مختصر
در زمینه درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی ارائه
میدهد.
جدول  .5اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان
سن

جنسیت
مرد

زن

 21تا
31
سال

 30تا
41
سال

 40تا
61
سال

بیشتر
از 61
سال

21/6
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06/0

31/0

43

0/4

درآمد
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فوق
دیپ
لم و
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تر

لیسان
س

فوق
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س

دک
ترا

 0تا3
میلیو
ن

 3تا
6
میلیو
ن

 6تا
6
میلیو
ن

بیشتر
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میلیو
ن

6/7

44/7

36

/0
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0/0

27/2

34/7
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 بررسی نرمال بودن دادههاقبل از آنکه به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته شود،
میبایست وضعیت نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای پژوهش
را بررسی نماییم .دو روش معروف برای شناسایی نرمال بودن
دادها ،آزمون کولموگروف – اسمیرونوف 2و چولگی و
کشیدگی دادهها میباشد .آزمون اول بیان کننده آن است که
مقدار معناداری متغیرها اگر بیشتر از  6درصد باشد ،دادههای
پژوهش از توزیع غیر نرمال پیروی میکنند .در آزمون دوم
نشان میدهد که اگر مقدار چولگی و کشیدگی متغیرها بین (2

Spss
Kolmogorov-Smirnov

و  )-2باشد ،دادهها نرمال هستند .الزم به ذکر است که با
افزایش نمونه آماری ،آزمون کولموگروف اسمیرونوف دادهها را
به سمت غیرنرمال بودن پیش میبرد .بنابراین استفاده از
آزمون چولگی و کشیدگی حائز اهمیت میباشد (حسینی و
یداللهی .)0322،جدول 7نشان دهنده مقدار نرمال بودن و
میانگین متغیرهای پژوهش است.
جدول  .6بررسی نرمال بودن و میانگین متغیرهاي
پژوهش
کولموگروف

میانگین

متغیر

چولگی

کشیدگی

مدیریت
منابع
انسانی سبز
مسئولیت
اجتماعی
شرکتی
رفتار سبز
کارکنان
عملکرد
وظیفهای
کارکنان

1/006

1/122

اسمیرونوف
1/111

2/70

-1/162

1/242

1/111

2/03

-1/211

-1/440

1/111

2/23

1/146

-1/724

1/111

2/27

-

نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها گویای آن است
که چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ،مقداری بین (2و-2
) دارند؛ بنابراین میتوان عنوان کرد که دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند .از سوی دیگر مقدار معناداری آزمون
کولموگروف – اسمیرونوف کمتر از مقدار  6درصد میباشد،
پس نشان دهنده آن است که دادهها غیرنرمال هستند .یکی از
مهمترین ویژگیهای نرمافزار اسمارت پی ال اس 3برای
سنجش فرضیه ها حساس نبودن آن به نرمال یا غیرنرمال
بودن دادهها است و همین عامل سبب شده است که بسیاری
از پژوهشگران حوزه مدیریت از این نرمافزار کاربردی استفاده
نمایند .مقدار میانگین تمامی متغیرهای ذکر شده در جدول
بیانگر آن است که شرکتهای پتروشیمی در حوزه مدیریت
منابع انسانی سبز ،مسئولیت اجتماعی شرکتی ،رفتار سبز
کارکنان و عملکرد وظیفهای در سطح مطلوبی قرار ندارند .زیرا
مقادیر میانگین متغیرها کمتر از حد متوسط  3میباشد.
 برازش مدل اندازهگیري پژوهشبه منظور بررسی برازش مدل اندازهگیری پژوهش از سه

1.
2.

Smart pls

3.

تنگستانی و همکاران:بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
(کارکنان شرکتهای فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی)

شاخص مهم میانگین واریانس استخراج شده ،0آلفای کرونباخ
و پایایی مرکب 2استفاده میشود .معیار میانگین واریانس
استخراج شده ( ،)AVEمیزان همبستگی یک سازه را با
ویژگیهای آن نشان میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر
باشد برازش بیشتر است .معیار میانگین واریانس استخراج شده
را برای معیار اعتبار همگرا معرفی کرد و بیان میکند که در
مورد میانگین واریانس استخراج شده ،مقدار بحرانی 1/61
است .این بدان معنی است که مقادیر میانگین واریانس
استخراج شده باالی  1/61اعتبار همگرایی قابل قبول را نشان
میدهد .قابلیت اطمینان مرکب ( )CRیا ضریب مک دونالد
به همین معناست ،با این تفاوت که بار عاملی متغیر را در هر
گزینه در نظر میگیرد و نتایج قابل اعتمادی را در مورد قابلیت
اطمینان یا عدم وجود ابزار اندازهگیری نشان میدهد .مقدار
پایایی ترکیبی میبایست بیشتر از  1/61باشد .ضریب آلفای
کرونباخ نشان دهنده پایایی سازههای مدل است که مقدار
بیشتر از  1/61پایایی متغیرهای مدل را تایید میکند .جدول 6
نشان دهنده مدل اندازهگیری پژوهش است.
جدول  .7برازش مدل اندازهگیري پژوهش
متغیر
مدیریت منابع
انسانی سبز
مسئولیت
اجتماعی شرکتی
رفتار سبز
کارکنان
عملکرد
وظیفهای
کارکنان

پایایی

آلفاي

میانگین واریانس

ترکیبی
1/06

کرونباخ
1/66

استخراج شده
1/63

1/07

1/00

1/66

1/02

1/64

1/64

1/06

1/66

1/77

 برازش مدل ساختاري پژوهشضریب تعیین یا  R2نشان دهنده تأثیر متغیر وابسته از
مستقل میباشد .مقادیر  1/33 ،1/02و  1/76برای متغیرهای
نهفته درونزا (وابسته) در مدل مسیر ساختاری (داخلی) به
ترتیب ضعیف ،متوسط و معنیدار توصیف میشوند( .محسنین
و اسفیدانی .)0323 ،برازش کلی مدل مفهومی پژوهش
( )GOFپس از به دست آمدن برازش مدل اندازهگیری و
ساختاری به دست میآید .برای به دست آوردن برازش کلی از
فرمول زیر میتوان استفاده کرد:
average extracted variance
Composite Reliability

1.
2.

GOF = √average (AVE) × average
)0/51=(R2
جدول  .2برازش مدل ساختاري پژوهش
متغیر

ضریب تعیین

برازش کلی مدل

مدیریت منابع انسانی
سبز
مسئولیت اجتماعی
شرکتی
رفتار سبز کارکنان
عملکرد وظیفهای
کارکنان

1/47

مفهومی
1/60

1/36
1/62

آنچه که در جدول باال نشان داده شده است ،مقدار ضریب
تعیین متغیر مدیریت منابع انسانی برابر با  ،1/47متغیر رفتار
سبز کارکنان  1/36و عملکرد وظیفهای کارکنان 1/62
میباشد .با توجه به توضیحات مطرح شده در زمینه ضریب
تعیین میتوان بیان کرد که سازههای درونزا در مدل با
سازههای برونزا دارای ارتباط متوسطی میباشند .به عنوان
مثال ضریب تعیین مدیریت منابع انسانی سبز برابر با 47
درصد به دست آمده است ،یعنی این متغیر  47درصد از
مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیر میپذیرد و  64درصد تحت
تأثیر عوامل و متغیرهایی است که پژوهش به بررسی آن
نپرداخته است .برازش کلی مدل مفهومی پژوهش  1/60به
دست آمده که نشان دهنده برازش مناسب مدل است .بنابراین
قابل ذکر است که مدل مفهومی پژوهش نیازمند اصالح و
دستکاری نمیباشد.
 مقدار معناداري آماره ( )t-valueو ضریب مسیرمدل مفهومی پژوهش
ضریب مسیر نشان دهنده ارتباط یا تأثیر مثبت متغیرهای
پنهان بر یکدیگر است .بار عاملی در حقیقت یک ضریب
همبستگی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای آشکار در یک
مدل اندازهگیری است .مقدار بار عاملی بهتر است مقداری
بیشتر از  1/61را نشان دهند .همانگونه که در شکل نشان
داده شده است که مقدار بار عاملی تمام گویه ها بیشتر از 61
درصد است و نیازی به حذف هیچ کدام یک از گویه ها
نمیباشد .شکل  2نشان دهنده ضریب مسیر و بارعاملی مدل
مفهومی پژوهش است.
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شکل .2ضریب مسیر و بار عاملی مدل مفهومی پژوهش
سطح اطمینان  22درصد باشد ،فرضیه پژوهش معنادار
در زمینه مقدار معناداری آماره ( )t-valueمیتوان عنوان
میگردد ،در غیر این صورت فرضیه رد میشود .شکل  3نشان
کرد که چنانچه مقدار معناداری بیشتر از قدر مطلق  0/27در
دهنده مقدار آماره ( )t-valueمدل مفهومی پژوهش است.
سطح اطمینان 26درصد باشد ،فرضیه پژوهش معنادار است.
همچنین چنانچه مقدار معناداری بیشتر از قدر مطلق  2/60در

شکل .3مقدار آماره ( )t-valueمدل مفهومی پژوهش
رفتار سبز کارکنان و عملکرد وظیفهای کارکنان است ،مورد
 سنجش فرضیههاي برگرفته از مدل مفهومیبررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است که متغیر رفتار سبز و
پژوهش
مدیریت منابع انسانی سبز نقش میانجی دارد .پس از شناسایی
بر اساس مدل مفهومی طراحی شده ،تأثیر چهار متغیر که
مقدار ضریب مسیر و مقدار آماره ( )t-valueکه از روش
شامل مدیریت منابع انسانی سبز ،مسئولیت اجتماعی شرکتی،

تنگستانی و همکاران:بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
(کارکنان شرکتهای فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی)

مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزیی نرمافزار
اسمارت پی ال اس به دست آمد ،فرضیههای پژوهش مورد
سنجش قرار گرفت .خالصه فرضیهها در جدول  2نشان داده
شده است.
جدول .9خالصه فرضیههاي پژوهش بر اساس
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اطالعات جدول باال ،بیانگر فرضیههای پژوهش به همراه
مقدار (ضریب مسیر و مقدار تی) میباشد ،هر یک از
فرضیههای به طور کامل در بخش زیر توضیح داده میشود:
 مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز تأثیر مثبت و معناداری
دارد .این فرضیه در سطح اطمینان  22درصد مورد تایید قرار
گرفته است ،زیرا مقدار آماره تی ( )00/21بیشتر از 2/60
میباشد .ضریب مسیر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی و
رفتار سبز  1/71است .بدین معنا که با افزایش  0واحدی
مسئولیت اجتماعی شرکتی 71 ،درصد رفتار سبز کارکنان
بهبود مییابد.
 مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر
مثبت و معناداری دارد .این فرضیه در سطح اطمینان 22
درصد مورد تایید قرار گرفته است ،زیرا مقدار آماره تی







( )21/06بیشتر از  2/60میباشد .ضریب مسیر رابطه
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت منابع انسانی سبز
 1/76است .بدین معنا که با افزایش  0واحدی مسئولیت
اجتماعی شرکتی 76 ،درصد مدیریت منابع انسانی سبز بهبود
مییابد.
مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر
مثبت و معناداری دارد .این فرضیه در سطح اطمینان 22
درصد مورد تایید قرار گرفته است ،زیرا مقدار آماره تی
( )6/37بیشتر از  2/60میباشد .ضریب مسیر رابطه مسئولیت
اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان  1/43است.
بدین معنا که با افزایش  0واحدی مسئولیت اجتماعی
شرکتی 43 ،درصد عملکرد وظیفهای کارکنان بهبود مییابد.
رفتار سبز کارکنان بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی ( )2/77بیشتر
از  2/60است ،این فرضیه در سطح اطمینان  22درصد مورد
تایید قرار میگیرد .ضریب مسیر این رابطه برابر با 1/04
است .با افزایش  0واحدی رفتار سبز کارکنان ،عملکرد
وظیفهای کارکنان  04درصد بهبود مییابد.
مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر
مثبت و معناداری دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی
( )4/62بیشتر از  2/60است ،این فرضیه در سطح اطمینان
 22درصد مورد تایید قرار میگیرد .ضریب مسیر این رابطه
برابر با  1/24است .با افزایش  0واحدی مدیریت منابع انسانی
سبز ،عملکرد وظیفهای کارکنان  24درصد بهبود مییابد.
رفتار سبز کارکنان میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد
وظیفهای کارکنان نقش میانجی دارد .با توجه به مقدار تی
این رابطه ( )2/61که بیشتر از  2/60است ،فرضیه تایید
میگردد .ضریب مسیر این رابطه برابر با  1/10به دست آمده
است .این مقدار گویای آن است که با افزایش  0واحدی
رفتار سبز کارکنان ،مسئولیت اجتماعی شرکتی به میزان 0
درصد بر عملکرد وظیفهای کارکنان اثر میگذارد.
مدیریت منابع انسانی سبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و
عملکرد وظیفهای کارکنان نقش میانجی دارد .با توجه به
مقدار تی این رابطه ( )4/33که بیشتر از  2/60است ،فرضیه
تایید میگردد .ضریب مسیر این رابطه برابر با  1/07به دست
آمده است .این مقدار گویای آن است که با افزایش  0واحدی
مدیریت منابع انسانی سبز ،مسئولیت اجتماعی شرکتی به
میزان  07درصد بر عملکرد وظیفهای کارکنان اثر میگذارد.
نتیجهگیري و پیشنهادها

𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐚Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی

)Vol 3, No 2, JUN-AUG 2022, (56-76

دوره  ،3شماره ( ،2پیاپی  ،)01تابستان)67-67( 0410

از آنجایی که منابع انسانی نقش مهمی در دستیابی به
پایداری و البته نقشهای مالی در هر کسب وکاری ایفا
میکند ،ابتکارات سبز در ارتباط با مدیریت منابع انسانی به
عنوان بخشی از برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکتی
گستردهتر در نظر گرفته میشود .در طول دهههای گذشته،
مسئولیت اجتماعی شرکتی نقش قابل توجهی در ایجاد
پایداری و سبز بودن منابع انسانی دارد .برنامه مسئولیت
اجتماعی شرکتی ،کارکنان را در سازمان مجبور مینماید تا
رفتارهای زیست محیطی و استفاده منطقی از منابع را از خود
ارائه دهند .در نهایت میتوان بیان نمود که مسئولیت اجتماعی
شرکتی هنجارهای سازمانی و حس عضویت را برای کارکنان
فراهم میکند که هویت سازمانی را تشویق مینماید .سپس
این امر بر کارکنان تأثیر میگذارد و در نتیجه عملکرد آنان را
بهبود میبخشد .با توجه به مطالب بیان شده میتوان متذکر
شد که هدف اصلی پژوهش بررسی مسئولیت اجتماعی
شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان؛ نقش میانجی رفتار سبز
و مدیریت منابع انسانی سبز است.
با توجه به نتایج به دست آمده ،مسئولیت اجتماعی شرکتی
بر رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه
فرضیه اول همراستا با مطالعه سبکرو و همکاران ( ،)2120و
هی و همکاران ( )2121است .خاتاک و همکاران ()2120
عنوان نمودهاند که مسئولیت اجتماعی شرکتی نقش مهمی در
مشارکت کارکنان در رفتارهای طرفدار محیط زیست دارد.
نگرشها و رفتارهای کارکنان نتیجه نشانههای اطالعاتی در
زمینه رفتار سبزی است که از محیط کار دریافت میکنند.
همچنین بیان میکنند که بر اساس نظریه پردازش اطالعات
اجتماعی ،کارکنان نشانههای اطالعاتی دریافتی از محیط کار
را پردازش میکنند و رفتارهای محل کار خود را بر این اساس
اتخاذ مینمایند .سو و سوانسون )2102( 0در پژوهش خود
متذکر شدهاند که مسئولیت اجتماعی شرکتی در تغییر رفتار و
نگرش کارکنان تأثیرگذار است .برنامههای مسئولیت اجتماعی
شرکتی به کارکنان یادآور میشود که رفتارهایشان را مطابق با
رفتارهای زیست محیطی تطبیق دهند .الزم به ذکر است که
امروزه نگرانیهایی از قبیل تغییرات اقلیمی ،افزایش گازهای
گلخانهای و دیگر مسائل مهم جوامع ملی و محلی در خصوص
فعالیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مطرح است .در چنین
شرایطی ،مسئولیت اجتماعی شرکتی رویکردی داوطلبانه برای
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شرکتها است که انتظارات ذینفعان را با ادغام مسائل
اجتماعی ،اخالقی و زیستمحیطی با درآمد ،سود و تعهد
برآورده میکند .ارائه فعالیتها ،برنامهها و شناخت دقیق
اجزای کاربردی مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کارکنان از
سوی شرکتهای پتروشیمی ،موجب میگردد تا کارکنان
درگیری بیشتری نسبت به کاهش آلودگی محیط زیست،
استفاده درست از منابع طبیعی را در دستور کار خود قرار دهند.
فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت
اجتماعی شرکتی بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و
معنادار دارد .نتیجه فرضیه ذکر شده با پژوهش ملیک و
همکاران ( )2120و سبکرو و همکاران ( )2120می باشد .چما
و همکاران ( )2120عنوان میکنند که مسئولیت اجتماعی
شرکتی در مورد تعهد سازمان و افزایش مشارکت سازمان در
جامعه انسانی صحبت میکند .با پیگیری فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی شرکت برای حفاظت از محیط زیست ،یک شرکت
ممکن است توجه منابع انسانی خود را با پرداختن به مسائل
اجتماعی که شاخصهای حیاتی مسئولیت اجتماعی شرکت
هستند ،بهبود بخشند .مسئولیت اجتماعی راهکاری بسیار
مناسب برای شرکتهای پتروشیمی میباشد تا به وسیله این
مفهوم بتواند تعادلی مناسب میان مؤلفههای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند .نکته مهم آنجاست که آیا
شرکتهای پتروشیمی بدون مدیریت منابع انسانی میتوانند به
این مهم دست یابند؛ بنابراین الزم به ذکر است که شرکتها
با توجه به مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری بر فعالیتها و اعمال
منابع انسانی ،میتوانند به کاهش خسارتهای محیط زیست
کمک شایانی کنند.
فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت
اجتماعی شرکتی بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر مثبت و
معنادار دارد .یافته فرضیه فوق با پژوهشهای مطیعی ،خانی و
بیرامی ( )0411و ملیک و همکاران ( )2120همخوانی دارد.
تیان و براتسو ( )2102اعالم کردهاند که مسئولیت اجتماعی
شرکت بر عملکرد وظایف کارکنان تأثیر میگذارد .مسئولیت
اجتماعی شرکت هنجارهای سازمانی و حس عضویت را برای
کارکنان فراهم میکند که هویت سازمانی را تشویق مینماید.
سپس این امر بر کارکنان تأثیر میگذارد و در نتیجه عملکرد
کار را بهبود میبخشد .شرکتهای پتروشیمی میتوانند با
بهرهگیری از سازوکارهای مسئولیت اجتماعی ،هنجارها و
ارزشهای زیست محیطی را در کارکنان تقویت نمایند .توجه
به ارزشها و عملیاتی کردن هنجارها نسبت به محیط زیست
از جانب کارکنان ،میتواند تأثیر عمیقی بر عملکرد آنان داشته

تنگستانی و همکاران:بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفهای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
(کارکنان شرکتهای فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی)

باشد .بدین معنا که کارکنان برای افزایش عملکرد فردی خود
تالش میکنند تا ارزشهای محیط زیست را به خوبی
بشناسند و در راستای آن گام بردارند.
فرضیه چهارم نشان دهنده آن است که رفتار سبز کارکنان
بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه فرضیه با مطالعه هی و همکاران ( )2120همراستا
میباشد .آنان عنوان میکنند که رفتارهای سبز ،عملکرد
کارکنان را بهبود میبخشد .بنابراین ،شرکتهای پتروشیمی
میتوانند به دو طریق عملکرد کارکنان را به واسطه رفتار سبز،
بهبود دهند .اول اینکه شرکت میتواند دانش ،مهارت و
ارزشهای کارکنان را افزایش داده و به آنها بیفزاند .رفتار
سبز به این معنی است که کارکنان به پایداری سازمان اهمیت
میدهند و دانش و ارزشهای حامی محیط زیست را در محل
کار جذب میکنند که کارایی و اثربخشی آنها را در انجام
وظایف تسهیل میکند .دوم ،کارکنان مهارتهای جدید را به
واسطه شرکت میآموزند تا با کاهش ضایعات و بازیافت منابع
توسط کارکنان ،هزینهها را کاهش میدهد و در عین حال به
اهداف زیستمحیطی نیز دست مییابد.
فرضیه پنجم نشان دهنده آن است که مدیریت منابع
انسانی سبز بر عملکرد وظیفهای کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد .والنسری 0و همکاران ( )2120متذکر میشوند
که هر چه اثر مدیریت منابع انسانی سبز دارای ضریب تأثیر
بیشتر باشد ،عملکرد کارکنان فزونی مییابد .همچنین بیان
کردند که مدیریت منابع انسانی سبز عاملی است که میتواند
بر عملکرد سازمان تأثیر بگذارد .عبید و الیاس)2106( 2
استنباط نمودند که عملکرد نشان داده شده توسط کارکنان ،با
بهبود مدیریت منابع انسانی سبز فزونی مییابد .سازمانی که
مدیریت منابع انسانی سبز را اجرا میکند ،بر شکلگیری
روحیه کارکنان که از نظر محیطی آگاه هستند ،تأثیر میگذارد.
بر شرکتهای پتروشیمی الزم است که با پیشرفت و ارتقا
اهداف ،سیاستهای سبز در بخش منابع انسانی ،بتوانند
عملکرد و بهرهوری کارکنان را در حوزه زیست محیطی،
استفاده بهینه از منابع ،کاهش ضایعات و کمک به رفع آلودگی
یا کاهش آلودگی بهبود بخشند.
فرضیه ششم نشان دهنده ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی
بر عملکرد وظیفهای کارکنان با نقش میانجی رفتار سبز
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کارکنان است .فرضیه ذکر شده با مطالعه سبکرو و همکاران
( ،)2120و هی و همکاران ( )2121همخوانی دارد .هی و
همکاران ( )2121بیان نمودند که مسئولیت اجتماعی شرکتی و
تأثیرات آن بر عملکرد سازمانی در پاسخ به درخواست برای
محافظت بیشتر در مورد منافع ذینفعان و پایداری تأکید دارد.
این یافتهها شواهد قوی در مورد تأثیرات مسئولیت اجتماعی بر
رفتار سبز کارکنان و عملکرد وظایف ،و همچنین غنیسازی
تحقیقات مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه میدهند .کیم و
همکاران ( )2102عنوان میکنند که مدیریت منابع انسانی
سبز دانش کار ،مهارتها ،انگیزهها و فرصتها را افزایش
میدهد و در نتیجه عملکرد را نیز بهبود میبخشد .بنابراین
شرکتهای پتروشیمی میتوانند عالوه بر این ،اثرات مسئولیت
اجتماعی شرکت توسط مدیریت منابع انسانی سبز و رهبری
مسئولیتپذیر تقویت نمایند ،منجر به بهبود عملکرد کارکنان
از طریق رفتار سبز شوند .همچنین با تمرکز بر مؤلفه مهم
زیستمحیطی مسئولیت اجتماعی شرکت ،راهبردهای مناسبی
را برای افزایش نگرش و تفکر کارکنان نسبت به رفتار سبز
ایجاد نمایند.
فرضیه هفتم نشان دهنده ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی
بر عملکرد وظیفهای کارکنان با نقش میانجی مدیریت منابع
انسانی سبز است .نتیجه فرضیه همراستا با مطالعه چما و
همکاران ( )2120میباشد .آنان عنوان میکنند که مسئولیت
اجتماعی شرکتی از وابستگی سازمان و افزایش مشارکت
سازمان در جامعه انسانی سخن میگوید .با پیگیری
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت برای حفاظت از محیط
زیست ،یک شرکت ممکن است تمرکز منابع انسانی خود را با
پرداختن به مسائل اجتماعی که شاخصهای حیاتی مسئولیت
اجتماعی شرکت هستند بهبود بخشد تا در نهایت عملکرد
کارکنان تقویت گردد .شرکتهای پتروشیمی یکی از
شرکتهای مهم در بحث اقتصادی و سودآوری به ذینفعان
میباشد .اما همین شرکتها ،جدای از کمک اقتصادی به
جامعه ،آلودگی فضای زیست محیطی را دربرمی گیرد .پس
الزم است ،راهکارهایی را از طریق مدیریت منابع انسانی سبز
برای سبز شدن و سبز ماندن محیط زیست انجام دهند .دومین
مبحث آن است که مدیریت منابع انسانی میتواند عملکرد
کارکنان را برای توجه به محیط زیست و فضای سبز جامعه
مورد کنکاش قرار دهند.
در بخش نهایی به محققان آینده پیشنهاد میگردد که:
 در بخش مدیریت منابع انسانی سبز (انتخاب ،انتصاب ،بهکارگماری و آموزش سبز کارکنان) را مورد بازبینی قرار دهند و
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اثر رهبری مسئولیت پذیر را بر تک تک مؤلفهها مورد بررسی
قرار دهند.
 با اشاره به نتیجه پژوهش ،میتوان بیان نمود که نقشمدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد کارکنان و مسئولیت
اجتماعی شرکتی وجود دارد .شرکتهای پتروشیمی میتوانند
نقش میانجی هویت سازمانی را میان مدیریت منابع انسانی و
عملکرد وظیفهای مورد بررسی قرار دهند.
 ارزیابی رفتار سبز کارکنان به واسطه پرسشنامه صورتگرفت که ممکن است صادقانه پاسخ داده نشود .در نتیجه،
محققان آینده را تشویق میکنیم تا رفتارهای سبز کارکنان را
از طریق مشاهده پنهان شناسایی کنند .روش دیگر ،محققان
میتوانند انواع مختلف رفتار سبز را در صنایع مختلف شناسایی
و دستهبندی کنند و سپس مدل مفهومی ویژه رفتارهای سبز
را در میان کارکنان صنایع مختلف بررسی نمایند.
 در نهایت این تحقیق برخی از موضوعات مرتبط با استخداممانند آگاهی سبز ،نگرش سبز مدیران یا کارکنان را در نظر
نگرفته است که در تحقیقات آتی قابل بررسی میباشد.
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