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 چکیده

های هاسرت  همراسرتاسرازی فیالیتگرایی؛ پارادایمی نوین جهت بهبود عملکرد سرازماندر عصرر حاررر، محییزیسرت

سیار ها امری بگرایانه سازمانزیستهای محیطترین سرمایه سازمانی با اقداماصرلی عنوانبهمدیریت منابع انسرانی سربز 

یانه گرازیستهای محیطهای مدیریت منابع انسانی سبز و اقداماصلی این پژوهش، بررسی اثر مؤلفه هدفرروری است  

 هایی پژوهش، در زمرههدفنظر  از پژوهش حارررر اسررت دسررتی پتروشرریمی سررازمان بر عملکرد پایدار صررنایع پایین

ه میالی نیا یجامیه آمارباشد  پیمایشی و از نوع همبستگی می -توصیفی ا،هداده یآورجمع روش ی و از دیدگاهکاربرد

 یریگنمونه روش ها باواحد از آن 12دسرتی پتروشریمی مسرتدر در اسرتان بوشهر است که تیداد صرنایع پایین شرام 

ه ساختی محدقنامههای لازم از طریق پرسشاعضای نمونه انتخاب گردیدند  در این پژوهش داده عنوانبهتصرادفی ساده 

  گردیده اسرررت دییتأ کرونباخ یآلفا قیطر از زین آن ییایپا و محتوا اعتبار قیطر از آن ییرواآوری شرردند که جمع

گیری از روش ی و با بهرهحداق  مربیات جزئ کردیبا رو یدلات سررراختارامی یسرررازمدل روشها با داده وتحلی تجزیه

مسررتدیو و نیز با  طوربهنشرران داد مدیریت منابع انسررانی سرربز  های پژوهشیافته اسررمارت پی ال اا انجام گرفت 

ت و مثب تأثیردسررتی پتروشرریمی گرایانه سررازمان بر عملکرد پایدار صررنایع پایینزیسررتهای محیطگری اقدامواسرریه

 میناداری دارد  
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 مقدمه

زیست، از بین محیطتخریب و صنیتی شدن جوامع باعث  فّناوریشدن، پیشرفت ی اخیر، جهانیدر چند دهه

هکتار از  93اکسید کربن، تخریب لایه ازن، کاهش سالانه حدود دی برابری نیو افزایشهای زیستی، رفتن گونه

های شیمیایی میلیون نفر در میرض زباله 5، مرگ سالانه هاتولید حجو بالای پسابها در ده سال اخیر، جنگ 

(  ادامه 9315؛ شورکایی و همکاران، 9313و همکاران،  پورقربان) ای شده استحرفههای گسترش بیماری و

، اسی توسیه پایدار یینی ابیاد اقتصادیهای استواند باعث تخریب شدید منابع و عدم تیادل در زمینهاین روند می

های این توسیه نامتوازن باعث ظهور پارادایو مدیریت سبز شده اجتماعی و محییی گردد  وجود برخی از نشانه

جه دارد  تو تأکیدسازی روابط بین محیط و مدیریت (  مدیریت سبز بر یکپارچه9313)صانیی و همکاران،  است

 با سازگار محصولات عرره طریق از جدید بازار حاشیه به دستیابی های را درسازمانتواند به اقدامات سبز می

 طراحی در نوآوری ،محیییزیست مسائ  به نسبت میلع مشتریان بالای محصولات به فروش و زیستمحیط

 افزایشراییات،  حذف ،وند حم های منابع، کاهش هزینه در جوییصرفه طریق از هاهزینه محصولات، کاهش

محصولات شرکت و  به نسبت را مشتریان وفاداری و مندیررایت وری، افزایشبهره شرکت، بهبود سودآوری

یفیت ، احساا بهتر و ارتدای کتولیدکنندگانو  کنندگانتأمیناررای بهتر نیازهای اجتماعی، تصویر بهتر برای 

دهد که تمرکز بر مدیریت سبز ادبیات نشان می(  میالیه 2002، 9)استلوز زندگی برای مشتریان را موجب شود

ای نشان با انجام میالیه ،(2095) و همکاران 2تواند باعث بهبود عملکرد سازمان در تمامی ابیاد گردد  کیومی

شارهای ، فشار مشتریان، فباکیفیتهای سازگاری با محیط، حمایت سازمانی، منابع انسانی بر مؤلفه تأکیددادند 

گردد  کمبود توجه به اقدامات ها مییت دولت باعث ارتداء عملکرد محییی و اقتصادی سازمانقانونی، حما

ا هتواند در بلندمدت آنهای تولیدی فیال نسبت به آن اقدامات میو عدم تحلی  عملکرد شرکت 3مدیریت سبز

ی هاانحیاط شرکت توان دریافت که بخش عظیمی ازبا نگرش دقیق می چراکهرا به سمت نابودی سوق دهد؛ 

ها و نیز عدم توجه به بهبود عملکرد تولیدی به دلای  تمرکز مدیران بر تحوی  سریع و کاهش هزینه

ای ه، در نظر نگرفتن نیاز مشتری در جهت تهیه محصول سازگار با محیط، اهمیت ندادن به هزینهمحیییزیست

کاهش مصرف مواد اولیه و  باهدفرآیندها (، عدم طراحی محصولات و ف9333)ایمانی و احمدی،  اجتماعی

، طورکلیبه( و یا 2005، 5)جورگنسن (، عدم رعایت قوانین و مدررات سبز2001، 1)هلت و قبادیان مصرف انرژی

ها بوده کاهش عملکرد سازمانی آن درنتیجهعدم تمرکز بر اقدامات لازم جهت دستیابی به مدیریت سبز و 

 پیشرفت و مشتریان انتظارات افزایش امروز، جهانی بازارهای در شدید (  رقابت9313پور و همکاران، است)قربان

 عمر چرخه شدن ترکوتاه به منجر محیییزیست قوانین و محییی شرایط اطمینان عدم اطلاعات، فناوری سریع

یک مفهوم هنجاری از  عنوانبهاست  پایداری  شده تدارا و انتخاب لحاظ از مشتریان پویای رفتار و محصولات

این   های آینده شناخته شده استنحوه برخورد انسان با محیط طبییت و چگونگی انجام مسئولیت برای نس 

یک وظیفه عمومی جهت حفظ  عنوانبهنگرش در اص  پنجاهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

                                                           
1 Stevels 

2 Kuei 

3 Green Management Practices 

4 Holt & Ghobadian 
5 Jorgensen 
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 20انداز چشویکی از اهداف مهو سند  زیست میلوب،برداری از محیطبهرهگنجانده شده است   زیستمحیط

   باشدهجری شمسی می 9101ساله کشور در افق 

های سبز سازمانی، مدیریت منابع انسانی سبز است سازی ارزشیکی از ارکان اصلی مدیریت سبز جهت نهادینه

 بر ایجاد تأکیدسبز با  (  مدیریت منابع انسانی9311گذارد )توکلی و همکاران، می تأثیرهای آن که بر تمام اقدام

های سبز در پی ایجاد مسئولیت اجتماعی مشیگرایی و خطآگاهی و آموزش کارکنان سازمان در جهت محیط

( بیان داشتند که مدیریت 2093)9(  مارگارتا و سارجیه9315)محمدنژاد شورکایی و همکاران،  در کارکنان است

 دارندمی( بیان 2091) و همکاران 2سینگ پایداری سازمانی است ترین عام  در ایجاد منابع انسانی سبز، اساسی

رد عملکو  کمک نمایدایجاد تیادل بین مصرف منابع و توسیه اقتصادی تواند در ها میمدیران سبز در سازمان

   بخشدها را بهبود میآن محیییزیستاقتصادی، اجتماعی و 

یافته بر گسترش اقتصاد اطلاعاتی بوده است  و توسیه توسیهدرحالکشورهای  تأکیدهای اخیر، در دهه هرچند

 وندر بر نگاهی گردد  بااصلی اقتصاد محسوب می پارادایوگرایی ولی هنوز در خی  عظیمی از کشورها، صنیت

 اخیر هایدر سال که شودمی ها ملاحظهدستی آنهای پایینصنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز زنجیره توسیه

نشان  هابررسی ( 2093و همکاران،  3)کومار رشد بوده است به رو و پیشتاز صنایع دسته از صنایع این حوزه،

 کمبود میلیون ودوپنجاه با 9315سال  پتروشیمی از این حوزه در تنها صنیت کنونی، روند طی با دهد کهمی

و پسماندهای صنیتی، مصرف  پساب از زیادیحجو (  9313پور و همکاران، )قربان بود خواهد مواجه ظرفیت

 سازد  با توجه بهمی برجسته ازپیشبیشرا  زیستمحیطررورت پرداختن به رویه منابع و انرژی و غیره بی

-تزیسهای محیطهای مدیریت منابع انسانی سبز و اقدامله اصلی پژوهش این است که مؤلفهأمیالب فوق، مس

 ارند؟د تأثیردستی پتروشیمی مستدر در استان بوشهر چه صنایع پایین گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار
 

 مبانی نظری و پیشینه تجربی

گرایی و مدیریت منابع انسانی سبز و ارتباطشان با زیستدر این بخش از نوشتار، ابتدا به مبانی نظری محیط

 در این حوزه مرور خواهد شد    شدهانجامهای میتبر گردد  سپس، برخی از پژوهشعملکرد پایدار بیان می

 عملکرد پایدار

های پایداری در مدیریت احساا ای را در جهت رعایت مؤلفهها فشارهای فزایندهطی چند دهه گذشته، سازمان

ای های تجاری پیامدهکنندگان درک کردند که برخی از فیالیتگذاران و مصرفکردند  چراکه ذینفیان، سیاست

، 1)آکاسانچر ها حیاتی استهای آنزیست دارند و سبز شدن برای موفدیت آینده سازمانمنفی برای محیط

های آینده، در اند با هدف حفظ اکوسیستو و منابع آن برای نس ها مجبور شده، سازماندرنتیجه(  2090

گیری پایداری به یک منبع رقابت این جهت .گیری خود تغییراتی ایجاد کنندفرهنگ، مدل تجاری و تصمیو

 (  از2005، 5شده است)بودریاو و رامستاد مدتطولانیتبدی  شده است مزیتی که منجر به موفدیت سازمانی 

                                                           
1 Margaretha & Saragih 
2 Sing 
3 Kumar 
4 Accenture 
5 Boudreau & Ramstad 
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 هایسازمان توسط پایدار توسیه سند همچون المللیبین اسناد ارائه و تصویب از پس و میلادی 2095 سال

 پایدار توسیه اهداف تحدق جهت در وکارهاکسب و صنایع صاحبان و گیرندگانتصمیو یونسکو، جهانی همچون

و همکاران،  9اوسانیودی) گردیدند ترغیب اجتماعی ابیاد خصوصاً و محیییزیست بید اقتصادی، سه بر تمرکز با

( و تیام  2093و همکاران،  2زیست گرایی)زایدپایداری در سیح سازمانی مستلزم رعایت اقدامات محیط ( 2091

 ( 2093و همکاران،  3زیست است )رنها و ابتکارات آگاه از محیطکارکنان با سیاست

 گراییزیستمحیط

در  1کاهش نشر آلودگی، راییات و مصرف انرژی میابق تحدیدات هانت و اوستر ۀاولین اقدامات در زمین

هایی برای همراه برنامههای پاک بهدارد که تکنولوژیبیان می ،(9113)5بوده است  ولفورد و گولدسن 9110سال

، 10اند  در اوای  دهه میرفی شده 9130محییی فرآیندهای کلیدی تولید در اواخر دههکاهش اثرات زیست

محییی و اصلاح محصولات های تولید خود نموده و چارچوبی برای ارزیابی زیستها شروع به تغییر روشسازمان

، قوانینی در خصوص راییات لوازم الکتریکی و الکترونیکی و کنترل 2003ات خود ایجاد کردند  در سال و خدم

های (  امروزه، شرکت2099، 3مواد خیرناک توسط اتحادیه اروپا تصویب و به اجرا گذاشته شده است)یه و چوانگ

شند تا از اقدامات سبز در جهت کومحییی میمندی از منظر زیستپیشرو از طریق ایجاد میلوبیت و ررایت

دهد که (  میالیه بررسی ادبیات تحدیق نشان می2001، 1)باکس و استولز کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند

ا هگرایانه و رعایت آنزیستمحیطاند که در نظر گرفتن اقدامات ها به این باور رسیدهای شرکتفزاینده طوربه

اتژی کلیدی تأثیر بسیار زیادی را بر روی عملکرد سازمانی داشته باشد  نتیجه این یک استر عنوانبهتواند می

پور و همکاران، )قربان ها ملاحظه نمودتوسط اکثر شرکت 91009سازی استاندارد ایزو توان در پیادهباور را می

 گرایانه و عملکردزیستیطمحهای ( به بررسی رابیه بین فیالیت2095) و همکاران 3، لاری(  در یک میالیه9313

تداء گرایانه باعث ارزیستمحیط هایاقدامها نشان داد که توجه به اقتصادی و محییی در تولید پرداختند  یافته

ار تواند بسیعملکرد سازمان در ابیاد مالی و محییی خواهد شد  بنابراین، شناسایی اقدامات مدیریت سبز می

اقتصادی، اجتماعی و محییی ارتداء  توانند عملکرد خود را در زمینۀمیها ؛ چراکه سازمانباشدحائز اهمیت 

گرایانه بر پایداری زیستمحیط( به بررسی اثر اقدامات  2095) و همکاران 1داند  در تحدیدی دیگر، گویننده

ت یریصنایع خودروسازی در کشور پرتدال پرداختند  نتایج نشان داد که کاهش راییات، مد تأمینزنجیره 

داری را بر هر سه جنبه مثبت و مینی تأثیر، لجستیک میکوا 91009کیفیت جامع، دریافت گواهینامه ایزو 

زیر  ورتصبهیینی اقتصادی، محییی، و اجتماعی دارند  بنابراین، اولین فرریه تحدیق  تأمینپایداری زنجیره 

 شک  گرفت:

 دار دارد مینی تأثیردستی پتروشیمی پایینگرایی بر عملکرد پایدار صنایع زیست: محیط9فرریه 

                                                           
1 D'Eusanio, et al. 
2 Zaid 

3 Ren 

4 Hunt & Auster 
5 Welford & Gouldson 
6 Yeh & chuang 
7 Boks & Stevels 
8 Larri  
9 Govindan 
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 مدیریت منابع انسانی سبز

 بها را هتواند عملکرد پایدار سازمانیکی از اقدامات اصلی مدیریت سبز می عنوانبهمدیریت منابع انسانی سبز 

 یمنابع انسان تیریمددارند (، بیان می2091) ارانو همک2(  ماسری2093، 9)پاینر و مورگان داشته باشد همراه

نند و کهای مدیریت منابع انسانی اشاره دارد که عملکرد پایدار سازمان را تدویت میاقدام کارگیریبهبر  سبز

های دارند اقدام( بیان می2003) و همکاران 3برند  نیشیگرایی بالا میمحیط ۀتیهدات کارکنان را در زمین

کنند  یرا درک م سازمانشانهای سبز دارند که ارزش تأکیدمدیریت منابع انسانی سبز بر تربیت کارکنان سبز 

های منابع انسانی سبز همبستگی مثبتی را با پیامدهای محییی دارد اقدام( بیان می2090) و همکاران 1جابور

خدام تواند از سه طریق استمنابع انسانی سبز میدارد  میالیات پیشین نشان دادند که بهبود عملکرد مدیریت 

 3؛ پیرون2092، 1)مندیپ (، آموزش و توسیه سبز2092و همکاران،  3؛ رنویک2093و همکاران،  5)گوئریک سبز

 ( اتفاق بیافتد 2095، 90؛ بنگوال و تایوری2099، 1و دوگلاا )جاکسون ( و جبران خدمات سبز2003و همکاران، 

 تواند رفتارهایهای مدیریت منابع انسانی سبز میاقدام کارگیریبه( نشان داد 2091) کارانی سیید و هممیالیه

گرایانه کارکنان را تدویت نماید و در نهایت عملکرد پایدار سازمانی را منجر گردد  بنابراین، دومین فرریه محیط

 زیر شک  گرفت: صورتبهتحدیق 

 ار دارد دمینی تأثیردستی پتروشیمی عملکرد پایدار صنایع پایین: مدیریت منابع انسانی سبز بر 2فرریه

 گراییزیستمدیریت منابع انسانی سبز و محیط

-های مختلف انجام گیرد  اجرای موفق اقدامتواند از طریق اجرای اقدامها میگرایی توسط سازمانزیستمحیط

ها را ارتداء دهد)گوئریک و همکاران، رایانه سازمانگزیستتواند رفتار محیطهای مدیریت منابع انسانی سبز می

های استخدام سبز، آموزش و توسیه سبز و مدیریت عملکرد سبز ( میتددند اقدام2093و همکاران) دزای(  2093

 ها گردد زیست گرایی سازمانهای درونی و بیرونی محیطتواند باعث تدویت اقداممنابع انسانی می

 زیر شک  گرفت: صورتبهبنابراین، سومین فرریه تحدیق 

-مینی ریأثتدستی پتروشیمی گرایانه صنایع پایینزیستهای محیط: مدیریت منابع انسانی سبز بر اقدام3 فرریه

  دار دارد 

 اجمالی میرفی خواهد شد: صورتبهاین پژوهش  در زمینۀ شدهانجامدر ادامه، برخی از میالیات 

ری گری رهبنوآوری سبز بر عملکرد سازمانی با واسیه ریتأثای به بررسی (، در میالیه2020) و همکاران 99سینق

 ریأثتها نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز با تحول سبز و مدیریت منابع انسانی سبز پرداختند  یافته

                                                           
1 Rayner & Morgan 
2 Masri 
3 Nishii 
4 Jabbour 
5 Guerci 
6 Renwick 
7 Mandip 
8 Perron 
9 Jackson & Douglas 
10 Bangwal & Tiwari 
11 Singh 
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د  مثبت و مینادار دارن ریتأثها محییی سازمانآفرین سبز بر نوآوری سبز و سپس بر عملکرد بر رهبری تحول

 کارکنان زیستمحیطبا  سازگار رفتار بر سبز انسانی منابع مدیریت تأثیر به بررسی ایمیالیه در ،(2020) 9لی

 سبز باعث افزایش انسانی مدیریت منابع هایداد توجه به اقدام نشان هاپرداختند  یافته محییی عملکرد و هت 

  .دهدیم پایدار عملکرد و زیستشانمحیطبا  سازگار رفتار کارکنان، سازمانی تیهد

ای ه(، در پژوهشی به بررسی اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار در سازمان2020) 2موسی و عثمان

های استخدام سبز، توسیه و آموزش سبز و نوآوری بهداشتی و درمانی پرداختند  نتایج میالیه نشان داد مؤلفه

دارند   ریتأثسبز بر مدیریت عملکرد پایدار بر همه ابیاد اقتصادی، اجتماعی و محییی از ابیاد پایداری سازمانی 

بر اثربخشی سازمانی انجام  های مدیریت سبز(، پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر اقدام2091) و همکاران 3جویتا

 ها و آلودگی دارد  ایج نشان داد که بازیافت تأثیر مثبت و میناداری در کاهش هزینهدادند  نت

ها از طریق در پژوهشی به بررسی اثر مدیریت سبز بر عملکرد محییی سازمان (،2091و همکاران ) 1سمان

ملکرد ها بر عزمانها نشان داد اقدامات مدیریت سبز از طریق تدویت نوآوری سبز سانوآوری سبز پرداختند  یافته

 دارد   یتوجهقاب شان اثر محییی

(، در پژوهشی به بررسی اثر نوآوری سبز بر عملکرد سازمانی از طریق تیهد مدیریت و 2091) و سینق5کاسر

سبز  های مدیریت منابع انسانیبر مؤلفه تأثیرسبز با  نوآوریها نشان داد اقدامات منابع انسانی پرداختند  یافته

 باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد  

سبز بر عملکرد سازمانی  تأمینهای مدیریت زنجیره ای به ارزیابی اثر اقدام(، در میالیه2091) و همکاران 3ممتاز

های هو هزینهای مدیریت سبز در صنایع میزان آلودگی محییی صنایع پرداختند  نتایج نشان داد اجرای مؤلفه

 شان را کاهش خواهد داد  عملیاتی

بر افزایش کارایی سازمانی در  های مدیریت سبزاقدامای به بررسی اثر (، در میالیه2093) 1روی و خاستگاری

ها نشان داد ایجاد فرهنگ سبز در کاهش مصرف انرژی و راییات صنیت پتروشیمی کشور هند پرداختند  یافته

 دار دارد  مثبت و مینی ریتأث

 انیسازمتوسیهسبز بر  یمنابع انسان تیریابیاد مد ریتأث یررسای به ب(، در میالیه9311ررایی و همکاران )

 سازمانیتوسیه بر میناداری و مثبت ریتأث سبز انسانی منابع مدیریت ابیاد ها نشان دادپرداختند  یافته داریپا

 دارند   پایدار

 گرایانهزیست محیط رفتار بر سبز انسانی منابع مدیریت تحدیدی به بررسی تأثیر(، در 9311) فرخی و همکاران

نشان داد  جینتاخدمت پرداختند   فرهنگ و فردی سبز هایارزش گر  یتید گرفتن ندش نظر در با کارکنان

رابیه  یییمحستیز یهاو ارزش دارد ریکارکنان تأث یییمح یسبز بر رفتارها یمنابع انسان تیریمد یهاوهیش

رفدار سبز بر رفتار ط عملکرد تیریکارکنان و رابیه مد زیستمحیطآموزش و توسیه سبز بر رفتار طرفدار  نیب

                                                           
1 Lee 
2 Mousa & Othman 
3 Jovita 
4 Seman  
5 Kasser  
6 Mumtaz 
7 Roy & Khastagir 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717335155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717335155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616001840#!
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 ستزیمحیط طرفدار رابیه انتخاب استخدام سبز بر رفتار یاما بر رو کندیم  یکارکنان را تید زیستمحیط

 ستیزطیمح استخدام سبز بر رفتار طرفدار نیب فرهنگ خدمت تنها رابیه نیندارد  همچن یلیکارکنان ندش تید

  نداشته است  یلیتید ریروابط تأث رینموده است و بر سا  یکارکنان را تید

ز سب نیتأمای به بررسی رابیه مدیریت منابع انسانی سبز با زنجیره در میالیه ،(9311) پور و افخمیرجب

پرداختند  نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تأمین سبز رابیه مینادار قوی 

وجود دارد  همچنین، بین جذب و استخدام سبز، آموزش و توسیه سبز، جبران خدمات سبز و ارزیابی عملکرد 

  .سبز( با زنجیره تأمین سبز رابیه مثبت و میناداری وجود دارد

نان، با کارک زیستمحیطمدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با در پژوهشی به بررسی  ،(9311) پوررجب

ها نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار تایج تحلی  دادهپرداخت  ن تأکید بر ندش سرمایۀ اجتماعی

 گذارد تأثیر مثبت و مینادار می اجتماعی سرمایهمحییی و زیست

 یهانظاممبنای  بر ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبزدر تحدیدی به  ،(9311) توکلی و همکاران

منابع  تیریتحدق مد یبرا نیبشیپ یرهایمتغ داد نشان قیتحد یهاافتهپرداختند  ی مدیریت منابع انسانی

 سبز یسانمنابع ان تیریمد بای عملکرد و توسیه منابع انسان تیریجبران خدمات، مد ،ینگهدار یینیسبز  یانسان

   دار استیمینرابیه 

طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسیه پایدار در پژوهشی به  ،(9311) محمدی و همکاران

 یداریابیه مینر یازمانس داریپا توسیه سبز با یمنابع انسان تیریمد نینشان داد که ب هاافتهپرداختند  ی سازمانی

  وجود دارد 

 چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز یهارائ(، پژوهشی با عنوان 9315) محمدنژاد شورکایی و همکاران

 در را مثبتی پیامدهای سبز، انسانی منابع مدیریت هایبرنامه زیآمتیموفد ها نشان داد اجرایانجام دادند  یافته

 دارد   دنبالبه جامیه سیح و فردی، سازمانی لایه

های میالیات تجربی پیشین، چارچوب در بخش مبانی نظری و نیز، مداقه یافته شدهانیبهای عیف به فرریه

 ( ترسیو گردید 9) در قالب شک  ،(2093) و همکاران زایدی مفهومی این پژوهش با الهام از میالیه

 

 

 

 

 

 

 (۸۱۱۲ ،و همکاران زایدی : محقق ساخته با الهام از مطالعهمنبعمدل مفهومی پژوهش) -۱ شکل

 اقتصادی

 محییی

 اجتماعی

انسانی  مدیریت منابع

 سبز

 عملکرد پایدار

 گراییمحیط زیست

توسیه و آموزش 

 سبز

 جبران خدمات

 سبز

 سبز استخدام

خرید 

 سبز

کاهش مصرف 

 انرژی

 سبز طراحی لجستیک میکوا
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 پژوهششناسی روش

ها و بررسی روابط میان آوری دادهی اجرایی میالیه، جمعاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه

این  یجامیه آمارگردد  پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می-های توصیفیی پژوهشها در زمرهسازه

واحد  900 بر بالغاست  در استان بوشهر  دستی پتروشیمی مستدر در استان بوشهر بودهمیالیه، صنایع پایین

تان پتروشیمی فیال در اس یدستنییپاپتروشیمی وجود دارد  سیح تحلی  این تحدیق، واحدهای  یدستنییپا

 9115و همکاران در سال 9باشند  در این میالیه برای تییین حداق  حجو نمونه از قواعد بارکلایبوشهر می

ترین مددار حاص  از حداق  حجو نمونه لازم از طریق محاسبه بزرگ ( 2091 و همکاران، 2استفاده شد)هایر

-های اندازهی که دارای بیشترین گویه در میان مدلگیرهای مدل اندازهتیداد شاخص درررب( ده 9های: قاعده

هش بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژو درررب( ده 2گیری مدل اصلی پژوهش است و 

ر فوق د باقاعده شدهنییتیگردد  لازم به ذکر است حجو نمونه شوند، حاص  میکه به یک متغیر مربوط می

افزار اسمارت پی ال در نرم 3سازی میادلات ساختاری با رویکرد حداق  مربیات جزئیبرازش مدل با روش مدل

در این پژوهش، براساا  ( 9313ررازاده،  ؛ داوری و2091)هایر و همکاران،  است برخورداراز کفایت لازم  1اا

گردد  ولی، نمونه تییین می 30 و 10ی اول و دوم حداق  حجو نمونه جهت برازش مدل به ترتیب برابر با قاعده

 15نمونه مازاد یینی  95نمونه محاسبه شده، تیداد  30تر مدل، علاوه بربرازش نیکوتر و دقیق منظوربهمحددان 

نماینده با  عنوانبهآوری داده از هر واحد، یک فرد روش تصادفی ساده انتخاب کردند  در جمع)واحد( به  نمونه

اخته سگیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب گردید  ابزار گردآوری داده این میالیه، پرسشنامه محدقروش نمونه

های جود دارد که مؤلفهو گویه 30شناختی و در بخش دوم، تیداد های جمییتاست  بخش اول آن، سؤال

نمایند  روایی این پرسشنامه، با روش اعتبار صوری استفاده گیری میای لیکرت اندازهندیه 5پژوهش را با مدیاا

ایی ارزیابی شد  پای فاراخلیجدر اختیار چهار نفر از اساتید گروه مدیریت دانشگاه  شدهطراحیشد  پرسشنامه 

 دهد ها را نشان می(، مددار پایایی مؤلفه3باخ سنجیده شد  جدول)پرسشنامه نیز با روش آلفای کرون

 ها   مقدار پایایی مؤلفه  -3جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه نماد در مدل هامؤلفه نماد در مدل سازه

مدیریت منابع انسانی 

 سبز

 

GHRM 

 T 3 33/0 توسیه و آموزش سبز

 C 3 13/0 جبران خدمات سبز

 H 3 32/0 سبزاستخدام 

 GM گرایانهزیستمحیط

 P 3 33/0 خرید سبز

 E 3 13/0 کاهش مصرف انرژی

 L 3 19/0 لجستیک میکوا

 D 3 31/0 طراحی سبز

 SP عملکرد پایدار
 EC 3 13/0 اقتصادی

 SO 3 33/0 اجتماعی

                                                           
1 Barclay 

2 Hair 

3 Partial Least Square(PLS) 

4 Smart PLS 
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 EV 3 33/0 محییی

 11/0 30  ک  پرسشنامه

 های پژوهش: یافتهمنبع

 1/0تمامی متغیرهای پنهان بیشتر از  ازایدهد، مددار آلفای کرونباخ به جدول فوق نشان می گونه کههمان

 12محاسبه شد که حاکی از پایایی میلوب پرسشنامه پژوهش دارد  لازم به ذکر است که در این پژوهش، تیداد 

ت ساختاری با رویکرد حداق  مربیات آوری گردیدند که با روش مدل میادلاپرسشنامه با اطلاعات کام  جمع

 قرار گرفتند  وتحلی تجزیهمورد  2افزار اسمارت پی ال ااگیری از نرمو بهره 9جزئی

 

 های پژوهشیافته

(، اطلاعات 1های پژوهش از آمار توصیفی برای تحلی  جمییت شناختی استفاده شد  جدول)برای تحلی  داده

 شناختی پژوهش را نشان داده است  متغیرهای جمییت

 شناختیاطلاعات متغیرهای جمعیت -4جدول

 درصد تیداد  درصد تیداد 

 سابقه کاری جنسیت

 3/30 22 سال 90کمتر از  3/33 21 زن

 2/11 31 سال 20تا 90 1/33 13 مرد

 2/22 93 سال 20بیشتر از  تحصیلات

 سن 1/93 92 دیپلو

 9/39 11 سال 10کمتر از  23 93 کارشناسی

 3/33 21 سال 50تا  10 3/11 33 کارشناسی ارشد

 3/5 1 سال 50بیشتر از  3/5 1 دکتری

 های پژوهشیافته :منبع                                              

متر سن ک ،مرد تیجنسگویان به پرسشنامه این پژوهش دارای پاسخدهد بیشتر اطلاعات جدول فوق نشان می

های مدیریت منابع ی ارشد بودند  در ادامه، مؤلفهکارشناس مدرکو  سال 20 تا 90 نیب یکار سابدهسال،  10از 

ای لیکرت مورد تحلی  آمار ندیهگرایانه و عملکرد پایدار با مدیاا پنجزیستهای محیطانسانی سبز، اقدام

 دهد  شان می(، نتایج این تحلی  را ن1توصیفی قرار گرفتند  جدول)

 گرایانه و عملکرد پایدار زیستهای محیطمدیریت منابع انسانی سبز، اقدام هایمؤلفههای توصیف داده -5جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل هامؤلفه سازه

مدیریت منابع انسانی 
 سبز

 توسیه و آموزش سبز

9 5 

13/3 9 903/9- 121/0 
 53/0 -51/0 321/0 33/3 سبز جبران خدمات
  33/0 -001/9 35/0 11/3 استخدام سبز

 -21/0  51/0 11/0 91/3 خرید سبز گرایانهزیستمحیط

                                                           
1 Partial Least Square(PLS) 
2 Smart PLS 



 9311زمستانو  پاییز، 3، شماره 2 دورهمدیریت منابع انسانی پایدار، علمی دو فصلنامه                                                       913
 

 -29/0 -39/0 11/0 33/3 کاهش مصرف انرژی
 11/0  003/0 39/0 32/3 لجستیک میکوا
 15/9 -21/9 33/0 13/3 طراحی سبز

 عملکرد پایدار
 -23/0  51/0 11/0 11/3 اقتصادی
 21/0 -35/0 12/0 33/3 اجتماعی
 13/0 -23/0 39/0 32/3 محییی

 های پژوهش: یافتهمنبع

+ 2تا  -2قرار گرفتن در بازه   یبه دل، نتایج شاخص چولگی و کشیدگی آمدهدستبههای با توجه به تحلی 

ها دارد  در ادامه، برازش مدل مفهومی پژوهش در دو بخش مؤلفه یشدهآوریهای جمعنمایانگر نرمال بودن داده

 ها یانمایانگر متغیرهای پنهان )سازه رنگیآبهای انجام شده است  در این مدل، دایره ساختاریگیری و اندازه

متغیرهای گیری یا بخش اندازه 9پایایی بررسی منظوربه زردرنگهای ها( یا مدل ساختاری و مستیی مؤلفه

مییارهای پایایی  گیری، ازسنجش پایایی مدل اندازه منظوربه شود ها( نمایش داده میپذیر)گویهمشاهده

و بارهای عاملی با حد میلوب بیش از  1/0با حد میلوب، مدداری بیش از  3کرونباخ آلفای و رریب 2ترکیبی

 دهد  آلفای کرونباخ را نشان می(، مددار پایایی ترکیبی و 3) استفاده شده است  جدول 5/0

 گیریپایایی مدل اندازه -6دولج

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ بار عاملی گویه متغیرهای پنهان مرتبه اول متغیرهای پنهان مرتبه دوم

 مدیریت منابع انسانی سبز

 توسیه و آموزش سبز

Q9 12/0 

33/0 

12/0 

13/0 

13/0 

Q2 19/0 

Q3 31/0 

 مدیریت عملکرد سبز

Q1 12/0 

13/0 31/0 Q5 12/0 

Q3 31/0 

 استخدام سبز

Q1 33/0 

32/0 1/0 Q3 31/0 

Q1 31/0 

 گرایانهزیستمحیط

 خرید سبز

Q90 15/0 

33/0 

11/0 

31/0 

33/0 

Q99 33/0 

Q92 31/0 

 کاهش مصرف انرژی

Q93 15/0 

13/0 31/0 Q91 11/0 

Q95 33/0 

 لجستیک میکوا

Q93 31/0 

19/0 32/0 Q91 31/0 

Q93 39/0 

                                                           
1 Reliability 

2 Composite Reliability 

3 Alpha Cronbach 
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 طراحی سبز

Q91 31/0 

31/0 1/0 Q20 13/0 

Q29 33/0 

 عملکرد پایدار

 اقتصادی

Q22 31/0 

13/0 

1/0 

31/0 

53/0 

Q23 31/0 

Q21 13/0 

 محییی

Q25 11/0 

33/0 1/0 Q23 11/0 

Q21 31/0 

 یاجتماع

Q23 31/0 

33/0 3/0 Q21 12/0 

Q30 33/0 

 های پژوهش: یافتهمنبع

  همچنین، با روش استگیری تحدیق از پایایی درونی میلوبی های اندازههای جدول فوق حاکی از مدلیافته

(، 1گیری سنجیده شد  جدول)های اندازهروایی مدل 2شدهاستخراجمددار میانگین واریانس  مییاربا  9روایی همگرا

ها( و مرتبه دوم)سازه( را نشان متغیرهای پنهان مرتبه اول)مؤلفه ازایرا به  شدهاستخراجمددار میانگین واریانس 

استخراج شد که حد میلوب  افزارنرمطور مستدیو از به اولدهد  مددار این مییار برای متغیرهای پنهان مرتبه می

و پایایی مرکب مربوط متغیرهای مرتبه  شدهاستخراجاست  ولی، مددار میانگین واریانس  5/0آن مددار بیشتر از 

)که از 1میانگین مدادیر اشتراکی اساا بردستی و  صورتبهافزار دارای خیا است  لذا، از نرم آمدهدستبه 3دوم

 آید( محاسبه شد دست میهبارهای عاملی ب مربع 

 روایی همگرا برای متغیرها -7جدول

 AVE مقادیر اشتراکی بار  عاملی AVE تعداد گویه مؤلفه سازه

مدیریت منابع 

 انسانی سبز

 توسیه و آموزش سبز

3 

33/0 12/0 31/0 

 15/0 31/0 31/0 جبران خدمات سبز 32/0

 33/0 13/0 15/0 استخدام سبز

-زیستمحیط

 گرایانه

 12/0 13/0 1/0 خرید سبز

31/0 
 1/0 15/0 11/0 کاهش مصرف انرژی

 33/0 12/0 39/0 لجستیک میکوا

 33/0 11/0 11/0 طراحی سبز

 عملکرد پایدار

 11/0 33/0 11/0 اقتصادی

 12/0 13/0 15/0 اجتماعی 35/0

 39/0 1/0 53/0 محییی

 های پژوهش: یافتهمنبع

                                                           
1 Convergent Validity 
2 Average Variance Extracted (AVE) 

3 Second Order Constructs 
4 Communalities 
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توان نتیجه گرفت ( می5/0)بیش از ملاکشانبرای مییارها از عدد  شدهمحاسبهتر بودن مدادیر با توجه به بزرگ

گیری با های اندازهگیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است  سپس، روایی واگرا مدلهای اندازهکه مدل

 دهد ماتریس فورن  و لاکر را نشان می(، 3محاسبه شد  جدول) لاکر -فورن  مییررار

 لاکر -ماتریس روایی واگرا فورنل  -۲جدول

 های پژوهش: یافتهمنبع

ی هابا مؤلفه روایی همگرای هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی آن مؤلفه جذردر جدول فوق،  کهازآنجایی

 گیری از روایی مناسب برخوردار است  لذا مدل اندازهاست  دیگر 

  برای این منظور از شودمیگیری، اعتبار بخش ساختاری مدل این میالیه برازش های اندازهمدل یدأیتپس از 

(، رریب تییین و رریب مسیر برای برازش متغیرهای پنهان استفاده tسه شاخص مددار ررایب میناداری تی)

است  اگر قدر میلق این رریب مابین متغیرهای پنهان مرتبه اول  t یداریمینشاخص رریب شود  اولین می

مددار  (،3درصد مینادار است  شک ) 15در سیح اطمینان  عاملی بارشود رریب مسیر و  13/9بیش از مددار 

 دهد را برای تمامی متغیرهای پنهان مرتبه اول نشان می یمینادار بیررااین 

 

 

 

 

 

 

 
توسیه و 

 آموزش سبز

جبران خدمات 

 سبز

استخدام 

 سبز

خرید 

 سبز

کاهش مصرف 

 انرژی

لجستیک 

 میکوا

طراحی 

 سبز
 محییی اجتماعی اقتصادی

توسیه و آموزش 

 سبز
19/0      

 
 

  

         33/0 1/0 جبران خدمات سبز

        33/0 35/0 13/0 استخدام سبز

       33/0 51/0 13/0 3/0 خرید سبز

کاهش مصرف 

 انرژی
32/0 31/0 12/0 12/0 35/0  

    

     13/0 1/0 11/0 13/0 15/0 33/0 لجستیک میکوا

    33/0 53/0 51/0 33/0 51/0 32/0 11/0 طراحی سبز

   33/0 11/0 33/0 39/0 31/0 11/0 53/0 31/0 اقتصادی

  33/0 13/0 13/0 13/0 11/0 51/0 59/0 13/0 15/0 اجتماعی

 13/0 32/0 39/0 11/0 11/0 11/0 35/0 35/0 31/0 19/0 محییی
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 رهایمتغ نیب یمعنادار بیضرا مقدار -3شکل

زای مدل دومین شاخص، برای بررسی برازش مدل ساختاری، ررایب تییین مربوط به متغیرهای پنهان درون

است  این شاخص بدین مفهوم است که مجموعه متغیرهای مستد  در ک  چه میزان از تغییرات متغیر وابسته 

عنوان مددار به 31/0و 33/0، 91/0مددار این شاخص برای سه مددار  کهازآنجاییاند، تبیین کنند  را توانسته

رریب تییین توصیف شده است  هرچه مددار این شاخص بیشتر  توجهقاب ملاک برای مدادیر رییف، متوسط و 

ر ابیشتر متغیرهای مستد  بر وابسته است  سومین شاخص برازش مدل ساختاری، مدد تأثیرباشد، نمایانگر 

(، مددار رریب تییین و رریب مسیرها را 1) ک است  ش 5/0تر از ررایب مسیرهای مدل با حد میلوب بیش

 دهد  در مدل ساختاری نشان می

 

 های پژوهش(ی)مأخذ: یافتهدر مدل ساختار ریمس بیضرا ریمقاد -4شکل
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برای مدل ساختاری  شدهمحاسبهکه مددار ررایب تییین و مسیر  استگونه که در شک  فوق نمایان همان

مییارهای برازش ، (1) میلوب است  این امر نشانگر مناسب بودن برازش مدل ساختاری است  جدول ازحدبیش

 دهد مدل ساختاری را برای متغیرهای پنهان مدل نشان می

 برازش مدل ساختاری مربوط به متغیرها -9جدول 

 نتیجه آزمون آزمون مسیر متغیرهای پنهان

 tمیناداری  رریب مسیر زابرون زادرون
رریب 

 2Rتییین

 

 عملکرد پایدار

مدیریت منابع انسانی 

 سبز
91/0 33/3 

11/0 

 تایید

 تأیید 53/13 1/0 مدیریت سبز

 مدیریت سبز
مدیریت منابع انسانی 

 سبز
3/0 03/93 39/0 

 تأیید

 

برای  مورداستفادهرسد  مییار برازش کلی مدل میگیری و ساختاری، نوبت به های اندازهپس از برازش مدل

است  این شاخص عددی بین صفر تا یک است  هر چه به  9GOFبرازش کلی مدل، شاخص نیکویی برازش یا 

ر محاسبه این شاخص، ابتدا مدادی منظوربهتر باشد نشان از کیفت بالا مدل کلی پژوهش دارد  مددار یک نزدیک

 رربآورده شد  سپس، با جذر حاص  دستبهررایب تییین متغیرهای وابسته  اشتراکی تمامی متغیرها و

ی برازش قوی مدل دهندهنشان 33/0  مددار بیش از گرددیمنیکویی برازش محاسبه ها، مددار میانگین آن

های است که به مینای پشتیبانی خوب داده 33/0 است  مددار نیکویی برازش محاسبه شده در این پژوهش

 پژوهش از مدل مفهومی است 

 

 گیری نتیجهبحث و 

فت شدن، پیشر  جهانیاستپارادایو عصر حارر برای بهبود عملکرد سازمانی  نیتریاصل ،گراییزیستمحیط

 های زیستی، افزایش گازهایزیست، از بین رفتن گونهمحیطتخریب تکنولوژی و صنیتی شدن جوامع باعث 

ای شده است که ادامه این حرفههای گسترش بیماری و هاتولید حجو بالای پسابای، تخریب لایه ازن، گلخانه

های اساسی توسیه پایدار در ابیاد اقتصادی، اجتماعی و محییی روند تخریب شدید منابع و عدم تیادل در زمینه

د یک ابزاری اصلی برای توانها میگرایانه سازمانزیستهای محیطرا به همراه خواهد داشت  بنابراین انجام اقدام

ین ا هدفهای مدیریت منابع انسانی سبز امری رروری است  ها باشد  توجه به فیالیتجلوگیری از این چالش

گرایانه سازمان بر عملکرد زیستهای محیطهای مدیریت منابع انسانی سبز و اقدامپژوهش، بررسی اثر مؤلفه

ی و از کاربرد هایی پژوهش، در زمرههدفنظر  از پژوهش حارر است دستی پتروشیمی پایدار صنایع پایین

 میالیه شام  نیا یجامیه آمار  استپیمایشی و از نوع همبستگی  -توصیفی ها،داده یآورجمع روش دیدگاه

 یریگنمونه روش ها باواحد از آن 12دستی پتروشیمی مستدر در استان بوشهر است که تیداد صنایع پایین

                                                           
1 Good of Fitness: GOF 
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آوری داده از هر واحد یک نفر به روش جمع منظوربهاعضای نمونه انتخاب گردیدند   عنوانبهده تصادفی سا

-ساخته جمعی محدقهای لازم از طریق پرسشنامهقضاوتی انتخاب شده است  در این پژوهش داده –هدفمند

  تگردیده اس دییتأ کرونباخ یآلفا قیطر از زین آن ییایپا و محتوا اعتبار قیطر از آن ییرواآوری شدند که 

-تهیاف ی انجام گرفت حداق  مربیات جزئ کردیبا رو یدلات ساختارامی یسازمدل روشها با داده وتحلی تجزیه

مثبت  ریأثتدستی پتروشیمی نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز  بر عملکرد پایدار صنایع پایین های پژوهش

(، سیید و 2020در میالیات خارجی از قبی  موسی و عثمان ) ترپیشو میناداری دارد  این نتیجه 

( و نیز میالیات داخلی از قبی  ررایی و 2091) همکاران و یول(، 2091) سینگ و همکاران(، 2091همکاران)

شده بود  همه این میالیات نشان دادند  تأیید ،(9311) پور( و رجب9311) (، فرخی و همکاران9311همکاران )

مدیریت منابع انسانی سبز عملکرد پایدار سازمانی را تدویت نماید  در میالیات پیشین بیان گردید که   هایاقدام

؛ 2093و همکاران،  9تواند از سه طریق استخدام سبز)گوئریکبهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی سبز می

( و جبران خدمات 2003و همکاران،  1؛ پیرون2092، 3)مندیپ (، آموزش و توسیه سبز2093و همکاران،  2رنویک

اتفاق بیافتد  ولی نتایج این میالیه برای صنایع  ،(2095، 3؛ بنگوال و تایوری2099و همکاران،  5)جاکسون سبز

های توسیه و آموزش سبز و استخدام سبز دستی پتروشیمی مستدر در استان بوشهر نشان داد که مؤلفهپایین

هاد تری دارند  بنابراین، پیشنارند و در ترجمان مدیریت انسانی سبز ندش برجستهاز بار عاملی بالاتری برخورد

ای هبیشتری شود  از طرفی، یافته تأکیدگردد جهت پایدارسازی عملکرد صنایع مورد میالیه بر این اقدام می

لکرد مان نیز بر عمگرایانه ساززیستهای محیطگری اقدامنشان داد مدیریت منابع انسانی سبز با واسیه پژوهش

 ،(9311در میالیه توکلی و همکاران) ترپیشمثبت و میناداری دارد   تأثیردستی پتروشیمی پایدار صنایع پایین

دیگر تحدیق نشان داد  شده بود  همچنین، یافته تأییداین یافته  ،(2091) پور و همکارانو نیز تحدیق رجب

ها گردد  آن پایدار عملکردتواند باعث تدویت پتروشیمی می یدستنییپاگرایانه در صنایع زیستهای محیطاقدام

(، سمان و همکاران 2091) همکاران و (، لی2091) و همکاران های جویتادر میالیه ترپیشاین یافته نیز 

 شده بود   تأیید ،(2093) ( و روی و خاستگاری2091)

سبز  های خریدهای گوناگون مدیریت سبز بر اقدامبین اقدامتوانند در بنابراین، مدیران صنایع مورد میالیه می

ایج تری داشته باشند  عیف به نتو توجه ویژه تأکیداز بار عاملی بالاتر،  برخورداری دلی بهو کاهش مصرف انرژی 

 رچندهتوانند از مدل این میالیه جهت بهبود عملکرد پایدار خود استفاده نمایند  دیگر صنایع نیز می شدهحاص 

همراه خواهد بود  های زیادیمدلی در دنیای واقیی با چالش هر که این نکته را نیز باید در نظر داشت، اجرای

های محدودیت از یکقرار گیرد  ی یواکاوی مورد در میالیات آتتواند سازی آن میکه شناسایی موانع فراروی پیاده

کام   ییآشنا ریفچراکه همواره   نمودعنوان  حدق ساختههای مپرسشنامه کردن پر در توانیم را این پژوهش

ورش و ت نماید جادیارا  یشکاف دانش کتواند یمیطور ناخودآگاه وجود دارد که بهپاسخگویان به ابیاد آن همواره 

رتفع لازم م ریبا اتخاذ تداب گرید داتیدر تحد تیمحدود نیاست که ا دیرا به همراه داشته باشد  لذا، ام جهینت

                                                           
1 Guerci 
2 Renwick 
3 Mandip 
4 Perron 
5 Jackson 
6 Bangwal & Tiwari 
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استفاده  شدهطراحیروایی و پایایی مدل  تأییدهای میتبر علمی در جهت اگرچه در این میالیه از روشگردد  

  است علمی ادب اقتضاء نتایج در تیمیو ولی، تأم  بیشتر شده است 
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Abstract 

Nowadays, environmentalism is a new paradigm for improving the organizations performance. 

Aligning green human resource management activities as the main organizational asset with the 

environmental organizations practices is essential. The main purpose of this study was to 

investigate the effect of green human resource management components and the organization's 

environmental practices on the sustainable performance in downstream petrochemical industries. 

Based on the main purpose, the present study is among the applied researches and from the view 

point of data collection method, it is descriptive-survey and correlational. The statistical 

population this study includes downstream petrochemical industries located in Bushehr province 

that 72 of them were selected as sample members by simple random sampling method. In this 

study, the necessary data were collected through a researcher-made questionnaire whose validity 

was confirmed by content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Data 

analysis was performed by structural equation modeling with partial least squares approach. 

Findings showed that green human resource management has a positive and significant effect on 

the sustainable performance in downstream petrochemical industries directly and also through the 

mediation of the organization's environmental practices. 

Keywords: Sustainable Performance, Green Human Resource Management, Green Management 

Measures, Petrochemical Industries, Structural Equation Modeling. 


