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Abstract
In the current era, the optimal utilization and management of organizational resources
(especially human capital) is essential as the most important organizational asset, and
organizations must adopt a strategic approach to aligning human resource management and
environmental management practices. On the other hand, if green human resource
management is implemented successfully, social capital can be created in the organization
and its benefits can be exploited. Therefore, the purpose of this study is to investigate the
impact of green human resource management and social capital on employees’ ecofriendly
behavior. In this regard, the role of social capital as an independent and mediating variable
is examined. This study is applied in terms of research purpose and is a survey in terms of
method. The statistical population of the study consisted of petrochemical companies active
in South Pars. In order to assess the variables of the study, a questionnaire was used. In
addition to the Construct and content validation of the questionnaire, Cronbach's alpha
reliability coefficient was found to be 0.93. The collected data were analyzed using
statistical software packages SPSS and LISREL. The results of data analysis showed that
green human resource management had a positive and significant effect on environmental
behavior and social capital. Although the results show that social capital has no significant
effect on environmental behavior, it does play a positive mediating role between green
human resource management and environmental behavior.
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Green human resource management, Social capital, Environmental management,
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مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان،
با تأکید بر نقش سرمایة اجتماعی


ابراهیم رجبپور

استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة کسب و کار و اقتصاد ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران
(تاریخ دریافت 0931/00/10 :ـ تاریخ پذیرش)0933/10/01 :

چکیده
در عصر کنونی ،بهرهگیری و مدیریت بهینة منابع سازمانی ،بهویژه سرمایة انسانی ،در مقام مهمترین سرمایة سازمانی ،ضروری است و
سازمانها باید رویکردی راهبردی به همسویی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست داشته باشند .از سوی دیگر،
در صورت اجرای موفقیتآمیز مدیریت منابع انسانی سبز میتوان سرمایة اجتماعی را در سازمان ایجاد کرد و از مزایای آن بهره گرفت.
ازین رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی است .در این
زمینه ،نقش سرمایة اجتماعی به منزلة متغیر مستقل و نیز متغیر میانجی بررسی میشود .پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی است .جامعة آماری پژوهش را شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی پارس جنوبی تشکیل
دادهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه در مقیاس پنجدرجه ای لیکرت بود .روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز
با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ ( )0/39محاسبه شد .دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSSو  LISRELتحلیل شدند و نتایج
تحلیل دادهها نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیستمحیطی و سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .نتایج
پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی تأثیر معنادار ندارد؛ اما ،بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیستمحیطی
نقش میانجیگری مثبت بازی میکند.

کلیدواژگان
رفتار زیستمحیطی ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت زیستمحیطی ،مدیریت منابع انسانی سبز.



رایانامة نویسندۀ مسئولE.Rajabpour@pgu.ac.ir :
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مقدمه
با توجه به مشکالت جدی زیستمحیطی ،مانند آلودگی و کاهش منابع و افزایش گازهای آالینده،
شرکتها باید مدل تجاری سنتی خود را به مدلی پایدار تغییر دهند ( .)Taoketao et al 2018با این
حال ،تعداد کمی از شرکتها توانایی مقابله با مسائل زیستمحیطی با استفاده از منابع محدود خود را
دارند ( .)Zhang et al 2019در مطالعات اخیر توجه به تأثیر عامل انسانی در توسعة پایدار و حفظ
منابع مد نظر قرار گرفته است ( .)Chams & García-Blandón 2019با تمرکز فزاینده بر مسئولیت و
سرمایة اجتماعی و عملکرد پایدار ،سازمانها اهداف دیگری ،غیر از سود مالی ،مانند تعهد به نتایج
زیستمحیطی ،را در نظر دارند ( .)Rubel et al 2018: 319در واقع ،یک نظرسنجی بینالمللی از
 0022شرکت جهانی نشان داد  02درصد سازمانها موضوع پایداری ،از جمله منابع انسانی سبز 1و
محیط زیست سبز ،0را یکی از موضوعات اصلی برنامههای خود میدانند (.)Kiron et al 2012: 70
مدیریت منابع انسانی از چشمانداز و هدف استراتژیک شرکت پشتیبانی میکند .به طور سنتی،
نقش مدیریت منابع انسانی برقراری ارتباط بین دیدگاه استراتژیک مدیران اجرایی شرکت با
کارکنان و کمک به آنها در درک صحیح این دیدگاه است ( .)Kim et al 2019فایلی و
همکارانش ( )0212اعالم کردند پیامدهای مستقیم مدیریت منابع انسانی شامل موفقیت در اجرای
دیدگاه استراتژیک و اثربخشی سازمانی است .بنابراین ،مدیریت منابع انسانی و بهتبع آن ،با اهمیت
یافتن مسائل زیستمحیطی در سازمانها ،مدیریت منابع انسانی سبز نقش مهمی در مدیریت
زیستمحیطی و رفتار سازگار با محیط زیست ایفا میکند ( .)Jabbour & Santos 2008در
دیدگاههای سنتی مدیریت ،سرمایههای اقتصادی و فیزیکی مورد توجه قرار میگرفتند؛ لیکن،
امروزه ،این امر روشن شده است که برای توسعه در قرن بیست و یکم به سرمایة اجتماعی بیشتر
از سرمایة اقتصادی و فیزیکی نیازمندیم .زیرا ،بدون این سرمایه ،استفادة بهینه از دیگر سرمایهها
امکانپذیر نیست .سرمایة اجتماعی ،که عموماً منابع بالقوه و بالفعل موجود در روابط میان عامالن
تعریف میشود ،به طور روزافزون یک پیشبینیکنندة مهم عملکرد فردی و سازمانی در نظر گرفته
میشود (امیرخانی و همکاران .)1131
1. Green Human Resource
2. Green Environmental
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موفقیت مدیریت زیستمحیطی یک شرکت به رفتار سازگار با محیط زیست 1کارکنان بستگی
دارد .زیرا رفتار آنها باعث بهبود عملکرد زیستمحیطی شرکت میشود (.)Lo et al 2012: 2941
ازین رو ،شرکت باید در نظر داشته باشد که چگونه مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با
محیط زیست کارکنان تأثیر میگذارد .تئوری هویت اجتماعی مبنایی نظری برای روند روانشناختی
کارکنان از تالش سبز شرکت است ( .)Kim et al 2019: 85بر اساس نظریة هویت اجتماعی ،اگر
کارکنان نگران حفاظت از محیط زیست باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که در اجرای طرحهای
مدیریت زیستمحیطی شرکت ،از جمله مدیریت منابع انسانی سبز ،مشارکت کنند
(.)Bhattacharyya et al 2019: 260
امروزه ،در صنایع پتروشیمی ،به دلیل ماهیت تخصصی و حرفهای از یک سو و تقسیم کار و
پیچیدگی ساختاری از سوی دیگر ،کارکنان سازمان پس از چند سال به افرادی تکبعدی و با
تخصص بسیار محدود در یک حوزه تبدیل میشوند .این موضوع ،که قدرت سازمان را در انتخاب
افراد در پستهای دیگر محدود میکند ،زمانی مشکلآفرین میشود که کارکنان چنین سازمانهایی
احساس کنند بهتدریج از اهداف شخصی خود فاصله گرفتهاند و این نشانهای از عدم تعادل میان
زندگی شغلی و شخصی افراد است .بررسی راهحلهای احتمالی برای حل این مسائل نشان
میدهد ریشة اصلی آن در وجود رویکردهای کوتاهمدت و موقتی در سازمان است (آرمان و
همکاران  .)1131با عنایت به تأثیر مخرب صنعت پتروشیمی روی محیط زیست ،شرکتهای فعال
در این صنعت مسائل زیستمحیطی را سرلوحة کار خود قرار دادهاند .یکی از اقدامات اساسی
شرکتهای فعال پتروشیمی در منطقة پارس جنوبی توجه به مقولة سبزینگی بوده است .در این
زمینه شرکتهای پتروشیمی در آموزش و توسعة سبز تالش کردهاند و در بهکارگیری معیارهای
سبز در فرایندهای ارزیابی عملکرد کارکنان اقداماتی ،هرچند اندک ،انجام دادهاند.
در مطالعات پیشین بهندرت رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان نتیجة سرمایة اجتماعی
سازمانی تلقی شده است ( .)Zhang et al 2019عالوه بر این ،در مطالعات اندکی ارتباط بین
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان بررسی شده است ( & Cabral
1. Eco-friendly behavior
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 .)Jabbour 2019به طور خالصه ،تحقیقات در زمینة بررسی چگونگی تحریک سرمایة اجتماعی و
اقدامات منابع انسانی سبز سازمانها ( )Chams & García-Blandón 2019برای بهبود رفتار سازگار
با محیط زیست کارکنان ( )Bhattacharyya et al 2019بسیار کم است .سهم اصلی این تحقیق
تسهیل درک بهتر چگونگی اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر بهبود رفتار سازگار با محیط
زیست کارکنان با توجه به نقش سرمایة اجتماعی است .بنابراین ،در پژوهش حاضر پژوهشگر در
نظر دارد تأثیر دو عامل مهم مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایة اجتماعی بر رفتار سازگار با محیط
زیست را بررسی کند .ازینرو ،پرسشهای اصلی این پژوهش عبارتاند از اینکه آیا مدیریت منابع
انسانی سبز بر سرمایة اجتماعی تأثیر میگذارد؟ آیا مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیستمحیطی
کارکنان اثرگذار است؟ و اینکه آیا سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی کارکنان تأثیر میگذارد؟
مبانی نظری
مدیریت منابع انسانی سبز

پیشینة تحقیقات نشان میدهد کارکردهای سنتی مدیریت منابع انسانی به سطح پایینی از درگیری
کارکنان در فرایندهای مشارکتی و حمایتی رسیده است که در آن کارکنان فرصت مناسب را برای
پیشرفت مهارت و دانش و نگرش ندارند ( .)Singh et al 2019در عصر افزایش آگاهی در زمینة
مدیریت محیط زیست و توسعة پایدار منابع ،مدیریت منابع انسانی سبز بر شیوههای مدیریتی
زیستمحیطی شرکت تمرکز میکند که در آن مدیریت منابع انسانی به مثابة بستری برای اتصال
اقدامات مدیریت منابع انسانی به فعالیتهای مدیریت زیستمحیطی شرکت عمل میکند ( Singh et

 .)al 2020: 3بنابراین ،مدیریت منابع انسانی سبز یک حوزة حیاتی مدیریت کسبوکار است
( .)Cabral & Jabbour 2019: 131جابور 1و دسانتوس جابور ( )0212اعالم کردند مفهوم مدیریت
منابع انسانی سبز هنوز کامالً روشن نیست و به تبیین و توسعه نیاز دارد .مدیریت منابع انسانی سبز به
همة اعمالی اشاره میکند که در تحول و پیگیری و استمرار یک سیستم انجام میشوند تا منابع
انسانی یک سازمان در زندگیهای شغلی و خصوصی خود هوشیار باشند .مدیریت منابع انسانی سبز
را سبز شدن ابعاد کارکردی مدیریت منابع انسانیـ نظیر تجزیه و تحلیل شغل ،استخدام ،انتخاب،
1. Jabbour
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آموزش ،ارزیابی عملکرد ،پاداشـ تعریف کردهاند .به عبارت دیگر ،همة وظایف و کارکردها و
نقشهای مدیریت منابع انسانی باید با اهداف و برنامههای سبز همسو شود (توکلی و همکاران
 01 :1130ـ  .)00مدیریت منابع انسانی سبز همچنین «سیاستها ،رویهها ،و سیستمهایی که کارمندان
سازمان را در جهت منافع افراد ،جامعه ،محیط زیست ،و تجارت سبز هدایت و راهنمایی میکند»
تعریف شده است ( .)Cabral & Jabbour 2019: 131طبق مطالعات تجربی مختلف ،محققان
استدالل میکنند یک بسته از اقدامات مدیریت منابع انسانی سبزـ شامل استخدام سبز ،آموزش و
مشارکت سبز ،مدیریت عملکرد سبز ،جبران خدمات سبزـ بر سبز کردن یک سازمان تأثیر مثبت
میگذارد .این اقدامات عملی را باید افرادی که مسئولیت هدایت یک تیم را بر عهده دارند ،با هدف
ایجاد انگیزههای سازگار با محیط زیست ،در محیط کاری انجام دهند ( .)Zaid et al 2018بنابراین،
پژوهش حاضر چهار زیرسیستم جذب و استخدام سبز ،آموزش و توسعة سبز ،ارزیابی عملکرد سبز،
و جبران خدمات سبز را به منزلة اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در نظر گرفته است.
جذب و استخدام سبز :1برای ساخت و نگهداری یک محل کار سبز ،سازمان باید انتخاب و
استخدام یک کارمند ،که حامی و عالقهمند به محیط زیست است ،را در نظر داشته باشد (رجبپور
و افخمی .)1133
آموزش و توسعة سبز :0با توجه به مسائل زیستمحیطی روبهرشد ،سازمانها به آموزش سبز به
کارمندان خود تمایل بیشتری دارند .آموزش سبز باعث میشود کارکنان مهارتهای خاصی را برای
مشارکت در مسائل زیستمحیطی سازمان کسب و به پیشرفتهای محیطی توجه کنند و از این
طریق اهداف سازمان را برآورده سازند (.)Gupta 2018
سیستم ارزیابی عملکرد سبز :1این سیستم شامل نحوة اندازهگیری استانداردهای عملکرد سبز
بین کارکنان و بخشها و واحدهای کاری و جمعآوری دادههای مفید در زمینة عملکرد
زیستمحیطی آنهاست .مدیران منابع انسانی از شاخصهای سبز /زیستمحیطی برای ارزیابی
عملکرد شغلی کارکنان استفاده میکنند (.)Gupta 2018
)1. Green Recruitment and Selection (GRS
)2. Green training and development (GTD
)3. Green performance management system (GPS
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جبران خدمات سبز :1سیستم پرداخت و پاداش سبز ابزاری برای تشویق کارکنان به سمت
اهداف زیستمحیطی سازمان از طریق پاداشهای مالی و غیر مالی است .همچنین تالشی است
برای جلوگیری از خروج کارکنان بااستعداد و جذب کارکنان جدید آشنا با شیوههای سبز به
سازمان (رجبپور و افخمی .)1133
سرمایة اجتماعی

افراد خود را به گروهها دستهبندی و با تیمها شناسایی میکنند تا خودپندارهای مثبت را پرورش دهند
( .)Kim et al 2019اشفورد 0و مایل ( )1303اظهار داشتند که عضویت جامعه ممکن است بر
خودپندارة فرد تأثیر بگذارد .تئوری هویت اجتماعی بر آن است که وقتی افراد خود را به گروههایی که
سابقة مثبت دارند پیوند میدهند خوشحال میشوند و لذت میبرند .زیرا وابستگی آنها را در رابطه با
ارتباط خود با گروه تقویت میکند ( .)Tajfel & Turner 2004تئوری هویت اجتماعی به توضیح
رابطة بین یک شرکت و کارکنان آن کمک میکند .بعضی از محققان بر آناند که کارکنانی که خود را با
فعالیتهای مثبت شرکت درگیر میکنند تعهد سازمانی قویتری نشان میدهند (.)Zaid et al 2018
تحقیقات اولیه دربارة سرمایة اجتماعی از جوامع و اجتماع نشئت گرفته است و نشاندهندة آن است که
شبکهای محکم از روابط اجتماعی و همسایگی پایة اعتماد و کار گروهی و اقدام را تشکیل میدهد
( .)Peng et al 2018پس از آن ،سرمایة اجتماعی به طور گسترده برای بررسی جنبههای مختلف
اجتماعی ،مثالً توسعة سرمایة انسانی ( )Huo et al 2016یا مدیریت زنجیرة تأمین سبز ( Zhang et al

 )2019یا عملکرد شرکت ( ،)Gelderman et al 2016استفاده شده است.
سرمایة اجتماعی موجود در سازمان هزینة مبادالت را کاهش میدهد و به اعضا در رسیدن به
هدفهای سازمان به شکلی اثربخشتر کمک میکند ( .)Zhang et al 2019نظریة سرمایة
اجتماعی شبکههای روابط بین کارکنان را نشان میدهد و اهمیت رفتار مشارکتی و تعاونی را
روشن میکند .مثالً یک منبع ارزشمند رابطهای سرمایة اجتماعی بین افراد یا گروههای اجتماعی
وجود دارد که بر سطح توسعة عملکرد تأثیر میگذارد ( .)Son et al 2016تحقیقات پیشین نشان

)1. Green Pay and Reward System (GPR
2. Ashforth
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میدهند سرمایة اجتماعی «اتصالدهندة رابطه» در نظر گرفته میشود و یک منبع ویژه برای شرکا
در معامله برای اجرای روشهای سبز است ( .)Peng et al 2018این منابع ویژه ارتباط و همکاری
بین شرکتها و کارکنان را برای دستیابی به اهداف زیستمحیطی تسهیل میکند .نهاپیت 1و قوشال
( )1330سرمایة اجتماعی را به سه بعد تقسیم میکنند :سرمایة رابطهای ،سرمایة ساختاری ،سرمایة
شناختی .بعد ارتباطی به اعتماد ،دوستی ،احترام ،و تقابل مبتنی بر تعامالت منظم بین کنشگران
اشاره میکند  .بعد شناختی نمایانگر معنا و فهم مشترک بین کنشگران است .بعد ساختاری به
تناوب تعامالت ،تماسهای بین بخشهای مختلف در سازمان ،و الگوی تماس بین افراد اشاره
میکند (رحمانسرشت و جبارزادة کرباسی .)1132
رفتار سازگار با محیط زیست

بنا بر تئوری عمل منطقی،تمایالت فرد باعث بروز رفتارهای خاص میشود رفتارها توسط تمایالت فرد
برای انجام رفتارهای خاص مشخص میشوند و این تمایالت رفتاری از دو عامل نگرش مثبت به رفتار
و هنجارهای ذهنی ناشی میشود ( .)Lu et al 2016آزجن ( )1331در تئوری رفتار برنامهریزیشده
توضیح میدهد که چگونه رفتار شکل میگیرد .با توجه به این تئوری ،نگرش فرد به یک رفتار در کنار
هنجارهای ذهنی و درک عوامل کنترل رفتار بر میزان تمایل فرد به بروز رفتاری خاص اثرگذارند .در
تئوری رفتار برنامهریزیشده ،تمایالت فردی در مرکز قرار دارد و نشاندهندة میزان تمایل فرد به انجام
دادن یا انجام ندادن رفتاری خاص است (نجارزاده و همکاران  .)1130اخیراً نظریة تبادل اجتماعی به
منزلة چارچوب عالقه به مسائل زیستمحیطی در محیط کار مطرح شده است ( Yuriev et al 2018:

 .)382با این حال ،اگرچه بهنظر میرسد یک موضوع امیدوارکننده برای بررسی ویژگیهای کارکنان
نسبت به رفتارهای سازگار با محیطزیست است؛ اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری در این حوزه
میباشد (.)Paillé & Meija-Morelos 2019: 1062
سیستم مدیریت رفتار زیستمحیطی مجموعهای از اقدامات مدیریتی است که برای سازمان این
امکان را فراهم میآورد تا تأثیر فعالیتهایش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کند و تحت
کنترل درآورد و در نهایت عملکرد زیستمحیطی خود را بهبود بخشد .این سیستم میتواند به
1. Nahapiet
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سازمان در برآورده کردن الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین صرفهجویی در
مصرف مواد و انرژی کمک کند .همچنین ،زمینة کنترل بیشتر بر فرایندهای سازمان را فراهم آورد
و در نتیجه به کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری سازمان یاری رساند (سلیمانپور عمران و نوری
 .)1130سالم 1و همکارانش ( )0202رفتار زیستمحیطی کارکنان را همان رفتار سبز کارکنان

0

میدانند که دربردارندة اقدامات و رفتارهایی است که با پایداری محیطی در ارتباط است و از
تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری میکند .آنها اعالم کردند این رفتارها تحت عناوین
عملکرد وظیفهای ،رفتار شهروندی سازمانی ،و رفتارهای محیطی شناخته میشوند.
بر اساس پیشینة موجود ،شرکتها تحت فشار قرار گرفتهاند تا شیوههای کسبوکاری را شناسایی
کنند که نهتنها مزیت رقابتی و عملکرد اقتصادی آنها ،بلکه عملکرد زیستمحیطی آنها را بهبود
ببخشد .ازینرو ،بهشدت در پی تصویب و اجرای رفتارها و فعالیتهای سازگار با محیط زیست ،مانند
شیوههای نوآوری سبز ،فناوری سبز ،بازاریابی سبز و  ...میباشند .زیرا شرکتها با فشار داخلی و
خارجی برای مشارکت در چنین فعالیتهایی روبهرو هستند ( .)El-Kassar & singh 2019رفتار
زیستمحیطی «اقدامات اختیاری و داوطلبانة کارکنان که جزئی از وظایف رسمی آنان نیست ،اما برای
حفظ و بهبود محیط زیست ضروری است» تعریف میشود ( .)Daily et al 2009فایلی 1و همکارانش
( )0212دریافتند که مدیریت منابع انسانی سبز با رفتار زیستمحیطی کارکنان ارتباط مثبت دارد .رفتار
سبز کارکنان شامل صرفهجویی در انرژی (مانند خاموش کردن چراغ هنگام خروج از دفتر) ،استفاده از
منابع با کارآیی مناسب (مثالًًَ استفاده از کنفرانس تلفنی یا الکترونیکی به جای سفر به جلسات)،
جلوگیری از هدر رفتن (مثالً ویرایش اسناد به صورت الکترونیکی به جای چاپ کردن آنها)،
بازفرآوری (مثل چاپ پیشنویس در برگههای باطله) ،یا صرفهجویی در مصرف آب (مانند گزارش
نشت آب حمام و مصرف بهینة آب) میشود ( .)Norton et al 2017: 998کیم و همکارانش ()0213
دو بعد بازفرآوری و مصرف انرژی را برای سنجش رفتار سازگار با محیط زیست شرکتها معرفی
کردهاند.
1. Saleem
2. Employee Green Behavior
3. Paillé
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پیشینه و تبیین فرضیههای پژوهش
محققان مدیریت منابع انسانی پیشنهاد کردهاند شیوههای مدیریت منابع انسانی پایدار بر نگرش
کارکنان ،مانند تعهد ،تأثیر میگذارد ( .)Domínguez-Falcón et al 2016زاید و همکارانش
( )0210اعالم کردهاند مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیستمحیطی و عملکرد زیستمحیطی
سازمان تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز تالشهای داوطلبانة سبز
کارکنان را افزایش میدهد ( .)Cabral & Jabbour 2019رفتار سازگار با محیط زیست بر
رفتارهای خاص مربوط به مصرف انرژی ،مصرف آب ،و کاهش ضایعات تمرکز دارد .همچنین،
رنویک و همکارانش ( )0211ادعا میکنند اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار
زیستمحیطی کارکنان و عملکرد زیستمحیطی سازمانی تأثیر قابل توجه دارد .سلیمانپور عمران
و نوری ( )1130بر اساس پژوهش خود بین مدیران و معاونان مدارس به این نتیجه رسیدند که
ارتباط معناداری بین مدیریت سبز و رفتار زیستمحیطی مدیران وجود دارد .مطالعات دیگر تأیید
می کنند مدیریت منابع انسانی سبز باعث افزایش هویت سازمانی کارکنان میشود و کارکنانی که
هویت سازمانی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای پیگیری هدف و دیدگاه شرکت ،از طریق رفتار
سازگار با محیط و رفتار سبز سازمانی ،دارند ( .)Paillé et al 2014سینگ 1و همکارانش ()0202
اذعان دارند در عصر افزایش آگاهی دربارة مدیریت محیط زیست و توسعة پایدار مدیریت منابع
انسانی سبز بر شیوههای مدیریتی زیستمحیطی شرکت تمرکز دارد و باعث افزایش رفتارهای
سازگار با محیط زیست کارکنان میشود .فایلی 0و میجاـ مورِلس ( )0213اعالم کردند تحقیقات در
زمینة پایداری محیط زیست به طور مکرر نشان میدهد هنگامی که کارکنان احساس کنند از طرف
کارفرمای خود حمایت میشوند برای ارائة تالش بیشتر در جهت رفتار دوستانه با محیط و کمک
به سازمان خود در جهت نیل به هدف آمادهتر خواهند بود .آنها ادعا کردند مدیریت منابع انسانی
سبز نقش پشتیبانی از کارکنان برای نشان دادن رفتارهای سبز را دارد .همچنین ،زاهانگ 1و
همکارانش ( )0213بر آناند که مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با مدیریت محیط زیست
1. Singh
2. Paillé
3. Zhang
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سازمانها بهتدریج به موضوعی مهم در محافل دانشگاهی تبدیل شده است و تأثیر آن بر رفتار سبز
کارکنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .آنها اذعان کردهاند مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار
سبز کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.
بنابراین ،میتوان فرضیة اول را چنین مطرح کرد:
فرضیة اول :مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیستمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.
آرتور )1332( 1اعالم کرده اقدامات مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،با ایجاد روابط
روانشناختی و سرمایة اجتماعی بین سازمان و کارکنان ،نگرشها و رفتارهای کارکنان را تحت
تأثیر قرار میدهد .شن 0و بنسون ( )0212اذعان کردهاند مدیریت منابع انسانی مسئولپذیر در قبال
اجتماع بخشی جداییناپذیر از ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت است .براتون 1و گولد ()0210
اظهار داشتهاند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و پایدار ،با توسعه و تقویت کارکنان برای دستیابی
به اهداف خاص یک شرکت ،رفتار زیستمحیطی کارکنان و سرمایة اجتماعی آنان را بهبود
میبخشد .تحقیقات زیادی نشان دادهاند مدیریت منابع انسانی تأثیر مستقیم بر سرمایة اجتماعی
میگذارد و از این طریق دستیابی سازمان به اهدافش را تسهیل میکند ( López-Fernández et al

 .)2010: 36; Donate et al 2016: 928امیرخانی و همکارانش ( )1131در تحقیق خود به این
نتیجه دست یافتهاند که فعالیتهای منابع انسانی بر سرمایة اجتماعی و سرمایة روانشناختی
سازمان تأثیر مستقیم میگذارد .آرمان و همکارانش ( )1131اذعان داشتهاند مدیریت منابع انسانی
پایدار بر سرمایة اجتماعی تأثیر معنادار میگذارد .نتایج پژوهش رحمانسرشت و جبارزادة کرباسی
( )1132نشان داده است اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ابعاد ارتباطی و ساختاری و شناختی
سرمایة اجتماعی و نیز عملکرد راهبردی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .همچنین ،نتایج پژوهش
وحدتی و همکارانش ( )1132مشخص کرد بین سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش و بهرهوری
منابع انسانی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .خامس 2و گارکیاـ بلندون ( )0213بر نقش مهم

1. Arthur
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3. Bratton
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مدیریت منابع انسانی پایدار و به طور ویژه مدیریت منابع انسانی سبز در افزایش سرمایة اجتماعی
تأکید کردهاند .همچنین ،یونگ 1و همکارانش ( )0213اعالم کردهاند مدیریت منابع انسانی سبز
تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایة اجتماعی میگذارد.
بنابراین ،میتوان فرضیة دوم را چنین مطرح کرد:
فرضیة دوم :مدیریت منابع انسانی سبز بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.
بررسی سازوکارهای سرمایة اجتماعی در سازمانها نشان میدهد برای محققان و دانشمندان
نقش و کارکردهای سرمایة اجتماعی بسیار مهم است و سعی میکنند این کارکردها را بشناسند.
یکی از این کارکردها تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتار کارکنان در سازمانهاست ( Saeed et al

 .)2019: 426سازمانها تالش میکنند عملکرد خود را بهبود ببخشند و فضای کار بهتری را برای
کارکنان خود ایجاد کنند .استفادة درست و بهینه از سرمایة اجتماعی بر اساس دغدغههای
زیستمحیطی سازمانها یکی از اقدامات مهم در این زمینه است ( .)Hador 2017با توجه به
اهمیت رفتارهای سازگار با محیط زیست و همچنین افزایش عملکرد زیستمحیطی سازمانها،
استفاده از سرمایههای انسانی و اجتماعی و روانشناختی روزبهروز در ادبیات زمینه سبز توجه
بیشتری را به خود جلب میکند ( .)Yong et al 2019: 367اختر 0و همکارانش ( )0212در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سرمایة اجتماعی همراه سه مؤلفة رابطهای و ساختاری
و شناختی آن بر رفتار پایدار کارکنان ،بهویژه رفتار سبز آنان ،در شرکتهای کوچک و متوسط
کشور مالزی تأثیر معنادار داشته است .همچنین ،زاهانگ و همکارانش ( )0213بر تأثیر مثبت و
معنادار سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی و عملکرد زیستمحیطی سازمانها اذعان کردهاند.
بنابراین ،میتوان فرضیة سوم را چنین مطرح کرد:
فرضیة سوم :سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.
همانطور که تئوری سرمایة اجتماعی مطرح میکند ،ادغام تأمینکننده سبز؛ تعامل سازندهای
بین شرکتها و تأمینکنندگان برای حفظ محیطزیست ایجاد میکند مبتنی بر محیطزیست بین

1. Yong
2. Akhtar
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بنگاهها و تأمینکنندگان است که میتواند عدم قطعیت تبادل اطالعات را کاهش دهد ،همکاری هر
دو طرف را تقویت کند ،و توانایی دانش و اشتراک منابع را بهبود بخشد (.)Horn et al 2014
مثالً ،شرکت تویوتا برای دستیابی به اهداف مشترک با تأمینکنندگان از مفاهیم زیستمحیطی
حمایت میکند و از طریق توسعه و برقراری روابط اجتماعی سرمایههای ویژة اجتماعی را به
دست میآورد که این موضوع باعث افزایش عملکرد زیستمحیطی کارکنانش میشود .زاهانگ و
همکارانش ( )0213اعالم کردهاند مدیریت منابع انسانی سبز به وسیلة ابعاد سرمایة اجتماعی بر
رفتار زیستمحیطی و عملکرد زیستمحیطی سازمانها تأثیر مستقیم و معنادار میگذارد .با توجه
به اینکه سازمانها توجه ویژهای به مسائل زیستمحیطی دارند ،یونگ و همکارانش ( )0213اظهار
داشتهاند مدیریت منابع انسانی سبز به مثابة یک راهکار از سوی سازمانها برای این مهم در نظر
گرفته شده است .آنها ادعا کردهاند مدیریت منابع انسانی سبز با افزایش سرمایة اجتماعی باعث
ایجاد رفتار زیستمحیطی بین کارکنان میشود .همچنین ،نتایج پژوهش سعید و همکارانش
( )0213نشان داده مدیریت منابع انسانی سبز و اقدامات سبز آن بر رفتارهای زیستمحیطی
کارکنان تأثیر مثبت میگذارد و سرمایة اجتماعی و روانشناختی نقش واسطهای را در این رابطه
بازی میکند .بنابراین ،دانش زیستمحیطی کارکنان تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای
زیستمحیطی آنها را تعدیل میکند.
بنابراین ،میتوان فرضیة چهارم را چنین مطرح کرد:
فرضیة چهارم :سرمایة اجتماعی بین مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار زیستمحیطی کارکنان
نقش میانجیگری مثبت دارد.
مدل مفهومی پژوهش
بررسی مبانی نظری و پیشینة پژوهش نشان میدهد توجه به مدیریت منابع انسانی سبز و سرمایة
اجتماعی و تأثیر متقابل آنها بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان نیازمند بررسی و توجه
بیشتر است و خأل تحقیقات تجربی در این حوزه احساس میشود .بر این اساس ،مدل نظری شکل
 1اساس پژوهش حاضر قرار گرفت.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوردی دادهها از نوع توصیفیـ پیمایشی
و از نوع همبستگی است .جامعة آماری این پژوهش  22شرکت فعال پتروشیمی مستقر در استان
بوشهر و منظقة ویژة اقتصادی پارس جنوبی بودند .پرسشنامه بین کارکنان حوزة مدیریت منابع
انسانی این شرکتها توزیع شد .با توجه به بررسی حوزة پژوهش ،جامعة آماری حدود  222نفر
برآورد شد .با استفاده از جدول کوکران  132نفر به عنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند .به
منظور قابلیت اطمینان بیشتر دادههای گردآوریشده ،تعداد  012پرسشنامه بین اعضای جامعة
آماری توزیع شد .از این تعداد  012پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شده بودند که تحلیل
شدند .برای انتخاب کارکنان از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد .بدین منظور ،به نسبت تعداد
کارکنان حوزة منابع انسانی هر شرکت پرسشنامه در اختیار جامعة آماری قرار گرفت.
برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامة استاندارد و در سه بخش مدیریت منابع
انسانی سبز ،سرمایة اجتماعی ،و رفتار زیستمحیطی استفاده شد .به منظور سنجش مدیریت منابع
انسانی سبز با  2بعدِ جذب و استخدام سبز ،آموزش و توسعة سبز ،ارزیابی عملکرد سبز ،جبران
خدمات سبز از پرسشنامة  12گویهای گوپتا )0210( 1استفاده شد .در این پرسشنامه ،به نقش
مدیریت منابع انسانی در قبال جامعه و محیط زیست توجه زیادی شده است ( ;Gupta 2018
1. Gupta
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 .)Kim et al 2019متغیر سرمایة اجتماعی با  1بعدِ سرمایة رابطهای ،سرمایة ساختاری ،سرمایة
شناختی و با مقیاس  12گویهای برگرفته از مدل ناهاپیت و قوشال ( )1330مورد سنجش قرار
گرفت .این مدل در تحقیقات فراوان و صنایع مختلف ،اعم صنعتی و خدماتی ،استفاده شده است
و اعتبار و پایایی باالیی دارد (زارعیمتین و همکاران  .)1132و در نهایت برای سنجش رفتار
زیستمحیطی با دو بعد بازفرآوری و مصرف انرژی از پرسشنامة  0گویهای کیم و همکارانش
( )0213استفاده شد .همة گویههای پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنجگانة لیکرت از «کامالً
مخالفم» تا «کامالً موافقم» اندازهگیری شد.
برای تعیین کفایت نمونه از آزمون کیسر 1استفاده شد .مقدار  KMOبرای دادهها  2/02به دست
آمد و از آنجا که مقدار آن بزرگتر از  2/0است نشاندهندة مناسب بودن همبستگی بین دادهها
جهت تحلیل عاملی است .برای سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر استادان
دانشگاهی و خبرگان پتروشیمی در حوزة مدیریت منابع انسانی و بهداشت محیط استفاده شد.
همچنین ،روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت .بدین منظور ،گویههایی که
بار عاملی کمتر از  2/1دارند باید از پرسشنامه حذف شوند (.)Fornell & Larcker 1981: 45
همة گویهها بار عاملی بیشتر از  2/1داشتند .بنابراین ،هیچ گویهای از پرسشنامه حذف نشد .به
منظور پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  1آمده
است .بر اساس دادههای حاصل از  012پرسشنامة گردآوریشده ،ضریب آلفای کرونباخ برای
متغیرهای مدل بین  02تا  01درصد محاسبه شد که مقدار آنها از  02درصد باالتر است .همچنین،
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  31درصد به دست آمد که پایایی مطلوب پرسشنامه را نشان
میدهد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS16و  LISREL 8.80استفاده شد.
بر اساس جدول  ،1با بررسی میانگین متغیرهای پژوهش ،میتوان ادعا کرد فرایندهای مدیریت
منابع انسانی سبز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند (زیر حد متوسط  )1و فقط فرایند آموزش و
توسعة منابع انسانی از این متغیر در حد متوسط ( )1/21است .مؤلفههای سرمایة ساختاری و
سرمایة شناختی از متغیر سرمایة اجتماعی در حد متوسط است و مؤلفة سرمایة رابطهای در شرایط
1. Kieser Test
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نامطلوب قرار دارد .متغیر رفتار زیستمحیطی شرکتهای پتروشیمی در حد متوسط قرار دارد .اما
باید سرمایهگذاری بیشتری در این حوزه صورت پذیرد.
جدول  .1وضعیت پایایی (آلفای کرونباخ) متغیرهای تحقیق

متغیر

مؤلفه
جذب و استخدام
سبز
آموزش و توسعة

مدیریت منابع

سبز

انسانی سبز

ارزیابی عملکرد

تعداد

آلفای

سؤاالت

کرونباخ

2

2/020

2/01

2

2/021

2/23

KMO

ضریب

ممقدار

معناداری

ویژه

2/222

0/13

13/20

2/222

0/12

11/22

واریانس

میانگین
0/02
1/21

2

2/000

2/22

2/222

1/31

22/13

0/00

2

2/012

2/03

2/222

0/02

02/22

0/10

سرمایة رابطهای

2

2/011

2/20

2/222

0/11

10/01

0/32

سرمایة ساختاری

1

2/000

2/21

2/222

1/30

22/31

1/12

سرمایة شناختی

1

2/013

2/21

2/222

1/30

11/12

1/20

رفتار

بازفرآوری

1

2/012

2/22

2/222

0/21

20/01

1/11

زیستمحیطی

مصرف انرژی

2

2/020

2/02

2/222

1/03

23/30

1/02

11

2/31

سبز
جبران خدمات
سبز
سرمایة اجتماعی

کل پرسشنامه

یافتههای پژوهش
با توجه به اسناد و مدارک شرکتهای مورد بررسی مشخص شد از لحاظ نوع شرکت  00درصد
چندمحصولی و  11درصد تکمحصولی هستند .از  22شرکت مورد بررسی  01درصد دارای
گواهینامة منابع انسانی و  03درصد فاقد این گواهینامهاند .همچنین ،از لحاظ گواهینامة
زیستمحیطی  32درصد دارای گواهینامه و  12درصد فاقد گواهینامة زیستمحیطیاند .همچنین،
با توجه به دادههای حاصل از  012نمونة معتبر گردآوریشده مشخص شد  30درصد کارکنان مرد
و  0درصد زن هستند .بیشترین فراوانی سنی مربوط به ردة سنی  12تا  22سال با  20درصد،
بیشترین سابقة کاری مربوط به بازة  12تا  11سال با  10درصد ،و بیشترین فراوانی در مقطع
تحصیلی مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسیارشد با  22درصد است.
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ضرایب همبستگی

قبل از بررسی فرضیه های پژوهش ،برای شناخت بیشتر ارتباط بین متغیرهای تحقیق ،همبستگی
آنها محاسبه شد .در این زمینه ،به دلیل نرمال بودن دادههای گردآوریشده (با استفاده از آزمون
کلوموگروفـ اسمیرنوف) از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  0آمده
است .همانطور که جدول  0نشان میدهد سطح معناداری همة متغیرهای مدل در سطح اطمینان
 31درصد بیشتر از  1درصد است .بنابراین ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع دادههای
متغیرهای مدل تأیید و فرض مخالف مبنی بر نرمال نبودن توزیع دادهها رد میشود.
همچنین ،همبستگی متغیرهای مدل در جدول  1آمده است .این ضرایب نشاندهندة معناداری
همبستگی قوی میان متغیر مستقل و متغیرهای وابسته با یکدیگر با فاصلة اطمینان  33درصد
است .به این ترتیب ،مشخص شد متغیرهای پژوهش برای آزمون مدل معادالت ساختاری از
همبستگی باالیی برخوردارند.
جدول  .2آزمون نرمال بودن متغیرهای مدل با استفاده از آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف

کولموگروفـ اسمیرنوف
سطح معناداری

درجة آزادی

آماره

2/201

012

2/101

مدیریت منابع انسانی سبز

2/223

012

2/112

سرمایة اجتماعی

2/210

012

2/103

رفتار زیستمحیطی

جدول  .3ضرایب همبستگی اسپیرمن میان متغیرهای تحقیق

رفتار زیستمحیطی

1

سرمایة اجتماعی

مدیریت منابع انسانی سبز
1

مدیریت منابع انسانی سبز

1

2/01

سرمایة اجتماعی

2/23

2/10

رفتار زیستمحیطی
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مدلسازی ساختاری

به منظور سنجش رابطة علّی میان متغیرهای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
برای آزمون فرضیهها ،یک مدل ساختاری اجرا شد .گفتنی است برای اینکه مدل ساختاری یا همان
نمودار مسیر تأیید شود ابتدا باید شاخصهای مدل برازش مناسبی داشته باشند و در مرحلة بعد
باید مقادیر  t-valueو ضرایب استاندارد معنادار باشند .اگر مقدار  x2کم ،نسبت  x2به درجة آزادی
( )dfکوچکتر از  RMSEA ،1کمتر از  ،2/21و نیز  GFIو  AGFIبزرگتر از  32درصد باشند،
میتوان نتیجه گرفت مدل برازش بسیار مناسبی دارد .مقادیر  tنیز اگر از  1/32بزرگتر یا از -1/32
کوچکتر باشند ،در سطح اطمینان  31درصد معنادار خواهند بود .در صورتی که مقدار عدد
معناداری بین  1/32و  -1/32باشد ،رابطة علت و معلولی دو متغیر تأیید نمیشود.
همانطور که در شکلهای  0و  1مشاهده میشود ،اعتبار و برازندگی مناسب مدل پژوهش
تأیید میشود .چون مقدار  RMSEAکمتر از  2/21و نسبت کای دو به درجة آزادی در مدل برابر
با  0/21است که کمتر از  1است و نیز مقدار  GFIو  AGFIدر مدل باالی  32درصد است
( GFI=2/31و .)AGFI= 2/32

شکل  .2تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری (حالت تخمین استاندارد)

 633

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

شکل  .3تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری (حالت اعداد معناداری)
جدول  .4نتایج آزمون فرضیهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از لیزرل

ضریب استاندارد

مقدار معناداری

نتیجه

فرضیه
فرضیة اول

2/10

0/12

تأیید

فرضیة دوم

2/32

3/30

تأیید

فرضیة سوم

2/11

2/11

رد

فرضیة چهارم

2/10

1/02

RMSEA=0.0000 GFI= 0.91 AGFI= 0.94

تأیید
df= 49

x2 =98.05

بنابراین ،با توجه به جدول  ،2با اطمینان  31درصد میتوان گفت مدیریت منابع انسانی سبز بر
رفتار سازگار با محیط زیست و سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .اما سرمایة
اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی تأثیر معنادار ندارد .همچنین ،با اطمینان  31درصد مشخص شد
سرمایة اجتماعی ،بهرغم عدم ارتباط مستقیم با رفتار زیستمحیطی ،نقش میانجیگری مثبت در
رابطة بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست دارد.
بحث و نتیجه
در پژوهش حاضر اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز و نقش سرمایة جتماعی بر رفتار
زیستمحیطی شرکتهای پتروشیمی تبیین میشود .سرمایة اجتماعی با فائق آمدن بر چالشهای
سازمانی و ایجاد روابط دوستانه و غیر رسمی نقشی مهم در روابط بین مدیریت منابع انسانی سبز
و رفتار سازگار با محیط زیست بازی میکند.
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با توجه به نتایج حاصل از بررسی دادههای گردآوریشده ،مشخص شد مدیریت منابع انسانی
سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست سازمان تأثیر مثبت و معنادار میگذارد (مقدار عدد معناداری
محاسبهشده برای فرضیة اول ( )0/12بزرگتر از مقدار بحرانی ( )1/32در سطح اطمینان  31درصد
است) .این نتیجه با یافتههای پژوهشگران پیشینـ از قبیل زاید و همکارانش ( ،)0210کاربل و
جابور ( ،)0213رجبپور ( ،)1132سلیمانپور عمران و نوری ()1130ـ سازگار است .مثالً زاید و
همکارانش ( )0210تأثیر مثبت اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز را بر شیوههای مدیریت
زیستمحیطی ،همچون رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد زیستمحیطی ،تأیید کردهاند.
همچنین ،رجبپور ( )1132اعالم کرده است مدیریت منابع انسانی نقشی انکارناپذیر در اجرای
برنامههای مدیریت زیستمحیطی دارد .با عنایت به ادعای کاربل و جابور ( ،)0213مبنی بر اینکه
اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز تالشهای داوطلبانة سبز کارکنان را افزایش میدهد ،به
شرکتهای پتروشیمی پیشنهاد میشود در تدوین استراتژیهای سازمانی و همچنین استراتژیهای
مدیریت منابع انسانی به جنبة زیستمحیطی و سبز بودن توجه وافر داشته باشند .همچنین ،باید
بین این دو سطح از استراتژی شرکتی و منابع انسانی همسویی برقرار کنند.
بر اساس فرضیة دوم پژوهش روشن شد مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معنادار بر
سرمایة اجتماعی میگذارد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری محاسبهشده برای این فرضیه
( )3/30بیشتر از مقدار بحرانی ( )1/32در سطح اطمینان  31درصد است این فرضیه تأیید میشود.
این نتیجه با یافتههای تحقیقات پیشینـ از قبیل شن و بنسون ( ،)0212امیرخانی و همکارانش
( ،)1131آرمان و همکارانش ()1131ـ همخوانی دارد .مثالً شن و بنسون ( )0212اذعان میکنند
مدیریت منابع انسانی مسئولپذیر در قبال اجتماع بخشی جداییناپذیر از ابتکارات مسئولیت
اجتماعی شرکت است که از این طریق سرمایة اجتماعی سازمان را ارتقا میدهد .همچنین،
امیرخانی و همکارانش ( )1131بیان میکنند فعالیتهای منابع انسانی بر سرمایة اجتماعی سازمان
تأثیر مستقیم میگذارد .کارکنان در سازمان با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار میکنند و این روابط
سرمایة اجتماعی آنان را شکل میدهد .از سوی دیگر ،اقدامات مدیریت منابع انسانی و از جمله
منابع انسانی سبز به طور مستقیم بر نگرش و تعهدات کارکنان اثر میگذارد .بنابراین ،منجر به
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بهبود روابط اجتماعی میان کارکنان میشود و سرمایة اجتماعی آنان و به تبع آن سرمایة اجتماعی
سازمانی را توسعه و بهبود میبخشد .ازینرو ،شرکتهای پتروشیمی باید به مفهوم مدیریت منابع
انسانی سبز بیشتر توجه کنند.
در فرضیة سوم پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی بررسی
شده است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )2/11کمتر از مقدار بحرانی ( )1/32در سطح
اطمینان  31درصد است ،این فرضیه رد میشود .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای پیشینـ از قبیل
اختر و همکارانش ( )0213و زاهانگ و همکارانش ()0213ـ همسو نیست .زاهانگ و همکارانش
( )0213اعالم کردهاند مدیریت سازمان به وسیله ابعاد سرمایة اجتماعی بر رفتار زیستمحیطی
سازمانها تأثیر مستقیم و معنادار میگذارد .در تحقیقات پیشین به سهم روشن سرمایة اجتماعی در
افزایش عملکرد تیمی و سازمانی و نیز افزایش رفتار زیستمحیطی اشاره شده است .هرچند نتایج
تحقیق حاضر این مهم را تأیید نکرده ،باید به این سرمایة سازمانی توجه بیشتر کرد .در این زمینه،
به شرکتهای پتروشیمی پیشنهاد میشود با بهکارگیری سرمایة اجتماعی و توسعة آن سطح
انگیزش ،رضایت شغلی ،نگرش زیستمحیطی ،رشد فردی ،و در نهایت رفتار زیستمحیطی را
افزایش دهند که نتیجة آن افزایش عملکرد زیستمحیطی سازمان است.
در فرضیة چهارم به نقش میانجیگری سرمایة اجتماعی در رابطة بین مدیریت منابع انسانی سبز
و رفتار زیستمحیطی اشاره شده است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری محاسبهشده برای
این فرضیه ( )1/02بیشتر از مقدار بحرانی ( )1/32در سطح اطمینان  31درصد است ،این فرضیه
تأیید میشود .هرچند بر اساس یافتههای پژوهش تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی بر رفتار
زیستمحیطی رد شد ،نقش میانجی آن تأیید شد .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای پیشینـ از
قبیل متویس و مارزیک ( )0210و زاهانگ و همکارانش ()0213ـ همسوست .در تحقیقات
پیشین به نقش سرمایة اجتماعی و تأثیر مستقیم آن بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد
زیستمحیطی اشاره شده است (امیرخانی و همکاران 1131؛ آرمان و همکاران  .)1131همچنین،
زاهانگ و همکارانش بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار زیستمحیطی تأکید
کرهاند .بنابراین ،به شرکتهای پتروشیمی پیشنهاد میشود ،ضمن تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
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سبز ،به عنوان یکی از عناصر مهم مدیریت زیستمحیطی ،با فراهمآوری زیرساخت مناسب ،زمینة
ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی را بین کارکنان خود فراهم آورند .در این زمینه میتوان به
فرهنگسازی در حوزة سبز ،تیمگرایی ،ایجاد شرایط کاری شاد و پویا ،و ارج نهادن به شأن انسانی
و روابط غیر رسمی کارکنان اشاره کرد.
پیشنهاد
یافتههای این پژوهش نشان میدهد مشارکت در مدیریت زیستمحیطی ،مانند مدیریت منابع
انسانی سبز و سرمایة اجتماعی ،احتمال بهبود رفتار زیستمحیطی کارکنان در شرکتهای
پتروشیمی را در پی دارد .بنابراین ،به مدیران این شرکتها پیشنهاد میشود:
 با عنایت به نتایج بهدستآمده ،الزم است شرکتهای پتروشیمی به بازنگری نظام مدیریت
منابع انسانی خود توجه کنند و حرکت به سوی مدیریت منابع انسانی سبزـ از قبیل توجه
بیشتر به معیارهای سبز در زیرسیستمهای منابع انسانی (مانند جذب و استخدام سبز،
آموزش و توسعة سبز ،ارزیابی عملکرد سبز ،جبران خدمات سبز)ـ را در نظر داشته باشند.
 با توجه به نقش مهم سرمایة اجتماعی در ارتقای رابطة بین مدیریت منابع انسانی سبز و
رفتار زیستمحیطی و همچنین تأکید بر نقش سرمایة اجتماعی در مطالعات داخلی و
بینالمللی در سالیان اخیر ،شرکتهای پتروشیمی باید اقدامات منابع انسانی خود را با تأکید
بر جوّ همکاری ،مشارکت ،تعامالت یادگیری ،درونیسازی هنجارها ،و تأکید بر تعامالت
باز اجرا کنند.
 همچنین ،با در نظر گرفتن وضعیت جامعة آماری در مبحث رفتار زیستمحیطی ،باید توجه
به نهادینهسازی فرهنگ سبز و حفظ و بهبود مدیریت زیستمحیطی از سوی شرکتهای
پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد.
 تدوین استراتژیهای مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به دغدغة مسائل زیستمحیطی
باید در دستور کار مدیریت منابع انسانی شرکتهای پتروشیمی قرار گیرد.
 افزایش دانش و آگاهی زیستمحیطی کارکنان با نیازسنجی دقیق و برگزاری دورههای سبز
به مدیران ارشد این شرکتها پیشنهاد میشود.
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 برای نایل شدن به پایداری زیستمحیطی ،مدیران باید برای ایجاد یک محیط سالم و
مناسب و همچنین کاهش زیانهای زیستمحیطی تالش کنند .زیرا ،حرکت به سمت
توسعة پایدار به حل مشکالت زیستمحیطی نیاز دارد.
 در سیستم انتخاب و استخدام ،باید استانداردهایی تعریف شود تا از استخدام کارکنانی که
به محیط زیست اهمیتی نمیدهند جلوگیری شود.
 مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانها ،پس از استخدام نیروی جدید ،باید
معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس استانداردهای زیستمحیطی در نظر
بگیرند که بر این اساس مزایا و پاداش به کارکنان پرداخت شود.
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