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 : دهیچک

آفرین سبز بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی  از این پژوهش، تحلیل تأثیر رهبري تحولهدف 

پیمایشی  -باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی سبز و ظرفیت نوآوري سبز می

نفر   123نان ستادی شهرک صنعتی تفت بود، که با فرمول کوکران نفر( از کارک180ی آماری این پژوهش شامل )است. جامعه

ها حاکی از آن بودند که ابزارهای استاندارد بود. روایی و پایایی پرسشنامه یها، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

آفرین سبز بر مدیریت منابع تحول ها، نشان داد که رهبريگیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج فرضیهاندازه

دار؛ تأثیر ضعیف، مستقیم،  انسانی سبز، عملکرد مالی و ظرفیت نوآوري سبز به ترتیب تأثیر ضعیف، مستقیم و معنی

دار دارد، مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد مالی تأثیر  دار و تأثیر متوسط، مستقیم و معنی غیرمستقیم و معنی

دار؛ همچنین ظرفیت نوآوري سبز بر عملکرد مالی تأثیر متوسط، مستقیم و  یرمستقیم و معنیضعیف، مستقیم و غ

گری را در تأثیرگذاری رهبري تحول تواند نقش میانجیدار دارد؛ در نهایت مدیریت منابع انسانی میغیرمستقیم، و معنی

آفرین سبز آوري سبز در تأثیرگذاری رهبري تحولگری ظرفیت نوآفرین سبز بر عملکرد مالی و ایفا کند هرچند نقش میانجی

بتواند به منظور پیشبرد   توان انتظار داشت که مدیران شرکتبر عملکرد مالی نیز تایید شد. با وجود مدل طراحی شده، می

توانند یآفرین سبز به منظور افزایش عملکرد مالی خود توجه کافی داشته باشد؛ بدین منظور ماهداف خود به رهبري تحول

 از مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوري سبز برای ارتقای آن کمک بگیرند.
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Abstract: 

The purpose of this study is to analyze the impact of green transformational leadership on financial 

performance with emphasis on the mediating role of green human resource management and green 

innovation capacity. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of 

nature and method. The statistical population of this study included (180 people) from the staff of Taft 

industrial town, who were selected by Cochran's formula of 123 people. The data collection tool was a 

standard questionnaire. Validity and reliability of the questionnaires indicated that the measuring instruments 

had good validity and reliability. The results of the hypotheses showed that green transformational leadership 

has a weak, direct and significant impact on green human resource management, financial performance and 

green innovation capacity, respectively; Weak, direct, indirect and significant impact; And has a moderate, 

direct, and significant impact, green human resource management has a weak, direct, indirect and significant 

impact on financial performance; Also, green innovation capacity has a moderate, direct, indirect, and 

significant impact on financial performance. Finally, human resource management can play a mediating role 

in influencing green transformational leadership on financial performance, although the role of mediator is 

The capacity of green innovation in the impact of green transformational leadership on financial performance 

was also confirmed. Despite the designed model, It can be expected that the managers of the company can 

pay enough attention to the transformational leadership of Green in order to increase their financial 

performance in order to advance their goals. To this end, they can get help from green human resource 

management and green innovation capacity to improve it.  

 

Keywords: Green transformational leadership, financial performance, green human resource management, 

green innovation capacity. 
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 مقدمه

ی پایداری و پایداری  بیشتر ادبیات موجود در حوزه

های ی بهینه از منابع )مالی( شرکتسازمان بر استفاده

های  بزرگ متمرکز است؛ این در حالی است که شرکت

محیطی   کوچک و متوسط بخش بزرگی از اثرات زیست

کنند، و در  های تجاری را ایجاد می ناشی از فعالیت

 Boiralاند)ادبیات دانشگاهی نیز مورد کاوش قرار گرفته

et al., 2019  به هرحال با توجه به افزایش فشار از .)

های محیط زیستی، نفعان برای اجرای برنامهسوی ذی

ابتکارات مدیریت در این خصوص به قانونی جهانی، در 

(. Yu et al., 2017ده است)ها تبدیل شروند اداره شرکت

توانند برای ها میبه همین خاطر مدیران شرکت

های مسائل پایداری  پرداختن به پیچیدگی

محیطی به منابع ناملموس تکیه کنند و به   زیست

ای پاسخ دهد که فشارهای مختلف ذینفعان را   گونه

(؛ به عبارتی Singh & El-Kassar, 2019مدیریت کند)

ست و اطمینان از پایداری و همه  حفاظت از محیط زی

ترین چالش پیشروی  ی آن، جدیجانبه بودن توسعه

جامعه جهانی است؛ بنابراین احیا و نگهداری هرگونه 

است با امکان زندگی بهتر و بیشتر  حیاتی، مساوی 

ی بین انسان و  ی زمین. رابطهها در روی کره برای انسان

ه که نابودی موجودات جهان به هم پیوند خورد سایر 

تواند یک گزینه از امکانات زندگی انسان را   یک گونه می

(. امروزه پژوهشگران بر این Valai, 2014) کاهش دهد

باورند که افزایش آگاهی عمومی زیست محیطی  

تواند مسائل و مشکالت در این زمینه را کاهش دهد  می

برابر محیط زیست    مسئوالنه در و منجربه رفتارهای 

کسب آگاهی  که  داشت    بیان  توان می   کلی طور    هب  شود؛

است و  زیست محیطی نخستین گام در راه پایداری 

ی بشریت آگاهی زیست  اساساً شرط بقای آینده

محیط زیست و  محیطی، توانایی فهم اصول شناخت 

(. با این شرایط Bar, 2021ی آنهاست)زندگی کردن بر پایه

های کوچک و  کترهبران تحول آفرین سبز در شر 

توانند در این زمینه پیش قدم شوند تا با متوسط می

افزایش آگاهی عمومی )کارکنان( در مورد محیط زیست 

 Dubey et) بتوانند در حل چنین مشکالتی قدم بردارند

al., 2015تواند از شیوهآفرین می(. البته رهبران تحول-

های مدیریت منابع انسانی سبز که قادر است تا  

ایندهایی را به منظور تحت تأثیر قرار دادن آکاهی فر 

زیست محیطی کارکنان در مقیاس بزرگتر به منظور 

پیش بینی افزایش ظرفیت نوآوری سبز بکار برند، 

 .(AlMazrouei et al., 2016) استفاده کنند

مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوري سبز 

را بدون رویکردی است که نیازهای سازمان و جامعه 

همچنین     کند. برآورده می جامعه   به  وارد کردن آسیب

   مسئول   مستقیم   مدیریت منابع انسانی سبز به طور

درک کند و    کاری است که محیط زیست را   نیروی   پرورش

  عصر  در کلی    طور   (. بهDota, 2012) قدر آن را بداند

  مهم   عوامل  از یکی  محیطی  زیست  حاضر عملکرد 

  شوند می ها  محسوب  شرکت موفقیت    ارزیابی در 

  شرایط   با منطبق  محصوالت  و  فرایندها    توجه به و 

   بسیار رقابتی  اجتماعی مزایای  و  محیطی  زیست 

تنها  که  مشابه  های  شرکت سایر    با مهمی 

   ایجاد برند  می   کار ه ب  را  مرسوم   و  متداول حسابداری 

  طریق این  از   و  کند می

عملکرد  بنابراین  دهند؛  می افزایش  را  خود  بازار  ارزش 

   برای  احتمالی  خطرات  کاهش باعث  زیست محیطی 

   سرمایه جذب   مستلزم   مرا این  و  شود  ها می شرکت

نهایت  در  و  بیشتر  گذاران 

 & Chen) شود می   ها شرکت مالی  عملکرد  افزایش 

Chang, 2013.) 

  سازمان ملل متحد تحت عنوان توسعه پایدار و رشد

   دارد" توسعه انسانی پایدار به اقتصادی اذعان می

است که ما اخالقاً موظفیم در حق نسل  معنای آن 

  نسل   همان خوبی عمل کنیم که   بعدی دست کم به

این توسعه همچنین   کردند". پیش از ما در حق ما عمل

آوردن بدهی   از پدید  اجتناب  برای  به معنای آن است که

  و پرورش  باید در آموزش های آینده اجتماعی برای نسل

گذاری کافی به عمل آید  سرمایه   کنونی جمعیت   و سالم

معنای آن است که   ی انسانی پایدار به و باالخره توسعه
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هایی مورد استفاده قرار گیرد که شیوه   به  باید  منابع

بیش از اندازه از ظرفی کششی و تولیدی  گیریبهره با 

های آینده زیست محیطی برای نسل  های زمین، بدهی

ایران نیز،    (. در کشورNadafi et al, 2008) به بار نیاید

حفظ محیط  همانند سایر کشورهای جهان بحث 

ی پایدار از برنامه اول  زیست و حرکت به سوی توسعه

نگی جمهوری اقتصادی اجتماعی و فره ی توسعه

و سوم توسعه   دوم های اسالمی ایران آغاز و در برنامه

اگر چه سرعت تخریب محیط زیست   تداوم یافته است. 

از تمهیدات اندیشیده    فراتر   ابعاد مختلف بسیار در 

سایر مقررات و قوانین   های توسعه و یا شده در برنامه

بوده است؛ با این حال برای این موضوع مهم 

های محدودی صورت گرفته  تالش ی اجتماع

  مدیریت منابع انسانی سبز، مدتی  اکنون برنامه است. 

در این برنامه تمامی   است، که شروع شده و 

های تابعه دولت به نحوی بایستی کلیه شرایط  سازمان

یک سازمان هنگامی    دارا باشند. پایه یک سازمان سبز، را 

ازمان سبز،" مطرح  "س  تواند در جامعه به عنوان می

   از منابع  بهینه گردد که در راستای استفاده کارآمد و 

اسراف بتواند به    و بدون  مصرفی   مالی و مواد

 & Pouraliخود به صورت پایدار ادامه دهد) فعالیت 

Hejam, 2015که دهد  می نشان    ایران  در ها  بررسی  (. اما  

  به مدیران    دیدگاه از  محیطی  زیست   مسائل رعایت 

  گردد می تلقی  بر هزینه امر  یک  عنوان 

 ,Loberاخیر  های  پژوهش که  است  حالی  در  این  و 

   نشان ، Hoogendoorn et al, (2015)و  (2016)

  مسائل رعایت  و  نبوده  درست    موضوع این  دهد  می

   انسانی منابع  طریق    از محیطی  زیست 

 بخشد.  بهبود   را  ها شرکت   لیما عملکرد  تواند  می

 ,Tiyaran et alهاي داخلی بسیار اندکی مثل  پژوهش 

 Farrokhiو Saidi Agilabadi et al, (2018)  و   ,(2019)

et al, (2016)    ،در زمینه رهبری تحول آفرین سبز

مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوري سبز و 

ین تحقیقات اندک  عملکرد مالی انجام شده است؛ لذا ا

های داخل کمک کرده تا هنوز نتوانسته به شرکت

بتوانند برنامه مدونی براي منابع انسانی سبز در  

اند به ها توانستهسازمان داشته باشند و تنها شرکت

ی محیط زیست روی تدوین الزامات قانونی در حوزه

های مدیریت محیطی در  آورند؛ هرچند که سیستم

و متوسط به توسعه و حفظ   های کوچکسازمان

منابع انسانی" "های داخلی آنها ها و قابلیتشایستگی

(. و از آنجا که به دلیل  Biscotti et al., 2018بستگی دارد)

ها و انگیزه کارکنان در عدم همراه آنها با کمبود توانایی

ها، باعث شده تا اهداف زیست محیطی شرکت

تا با ارائه مدلی  پژوهشگران در این مطالعه سعی کنند 

های فعال در شهرک صنعتی  به اجرای مأموریت شرکت

های زیست محیطی کمک کنند،  تفت در جهت برنامه

آفرین سبز  در مدل تدوینی، آورده شده که رهبری تحول

های شخصی و بین   بایستی بتواند به کنترل پویایی

فردی کارکنان و ترغیب آنها در جهت اهداف مشترک  

بردارد. مدیریت منابع انسانی سبز نیز سازمان گام 

های مدیریتی الزم نه  بایستی بتواند از طریق ارائه شیوه

ها و فرآیندهای شرکت مراقبت کند  تنها از سیستم

تر به  های منظم در مقیاس بزرگبلکه با اتخاذ شیوه

های مالی  افزایش ظرفیت نوآوری سبز و کاهش هزینه

گر، پژوهشگران قصد  کمک شایانی کند؛ به عبارتی دی

( و نظریه Barney, 1991دارند با دیدگاه مبتنی بر منبع)

 (Appelbaum et al., 2000) فرصت-انگیزه-توانایی

توضیح دهد که چگونه رهبری تحول آفرین سبز به 

عنوان منابع استراتژیک و مدیریت سبز منابع انسانی 

ها به جذب، توسعه و حفظ کارکنان  به عنوان شیوه

ه منظور مشارکت در نوآوری سبز برای محیطی سبز ب

 کند.مالی کمتر کمک میزیستی برتر با هزینه

هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که رهبري 

آفرین سبز قادر است بر عملکرد مالی  تحول

های فعال در شهرک صنعتی تفت تأثیرگذار  شرکت

  باشد و این تأثیرگذاری با وجود نقش میانجی مدیریت

منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوري سبز چگونه 

 است؟. 

 با توجه به متغیرهای پژوهش، الگوی مفهوم پژوهش

 (.1به صورت زیر تدوین شد)نمودار
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف از نوع "تحقیقات کاربردی" 

ها، از نوع ی گردآوری دادهاست و از نظر نحوه

پیمایشی" است. از آنجا که   -قیقات توصیفی"تح

ی بین متغیرهای دنبال تعیین رابطهمحققان به

پژوهش هستند، این پژوهش از نوع "تحقیقات  

نفر(  180ی آماری پژوهش، )همبستگی" است. جامعه

های فعال در شهرک صنعتی تفت  کارکنان شرکت

نفر از طریق فرمول کوکران و به   123بودند که تعداد 

ی وش تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامهر 

  Chen, Y. S., & Chang, (2013)آفرین سبز رهبري تحول

ی مدیریت منابع سؤال، پرسشنامه  6که مشتمل بر 

  6، که مشتمل بر Roscoe, et al., (2019)انسانی سبز 

 ,.Roscoe, et alعملکرد مالی  یسوال، پرسشنامه

ل و در نهایت پرسشنامه  سوا  3، که مشتمل بر (2019)

، که  Kim & Phillips, (2018)ظرفیت نوآوري سبز 

عنوان ابزار سؤال استفاده شده بودند؛ به  3مشتمل بر 

 ها استفاده شدند. مقياساصلی گردآوری داده

 ای ليكرتپنج گزينه طيف براساس گیری نظرياتاندازه

کامالً   " به و شروع   "بوده که از"کامالً  مخالفم

دهی به سواالت نیز، از  ی نمرهشده، نحوه ختم"فقمموا

، محاسبه شده است. براي تأييد روايي 5تا نمره  1نمره 

گیری از سه نوع روایی ارزيابي استفاده شده، ابزار اندازه

روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا. روایی محتوا با 

گیری و های اندازهاطمينان از سازگاري بين شاخص

شود، این روایی توسط  دبيات موجود ایجاد میا

نظرسنجی از اساتید حاصل شد. روایی همگرا به اين 

های هر سازه با يكديگر  گردد كه شاخصاصل بر می

ای داشته باشند. معیار روایی همگرا  همبستگي میانه

های خروجي بودن این است که ميانگين واريانس

(AVE بیشتر از )را نيز از طريق  باشد. روایی واگ 5/0

با همبستگي بين متغيرهاي مكنون  AVEمقايسه جذر 

های ( سنجيده شده و براي هر كدام از سازه2)جدول

بايد بيشتر از همبستگي آن سازه با   AVEانعكاسي جذر 

ها در مدل باشد. برای تعیین پایایی ساير سازه

پرسشنامه از سه معیار )ضریب آلفای کرونباخ، ضریب 

یبی و ضریب پایایی مرکب( استفاده شده پایایی ترک

است. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این 

( بیشتر است. در ضریب  7/0پژوهش، از حداقل مقدار )

ها ( به باال پایایی سازه7/0پایایی ترکیبی حداقل مقدار )

ها با به صورت مطلق، با توجه به همبستگی سازه

ایی مرکب بر خالف یکدیگر محاسبه خواهند شد. پای

کند هر  طور ضمنی فرض میآلفای کرونباخ که به

شاخص وزن یکسانی دارد، متکی بر بارهای عاملی 

حقیقی هر سازه است؛ بنابراین معیار بهتری را برای 

دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش از پایایی ارائه می

دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه را به 7/0

  2و  1(. در جدول Fornell and Larcker, 1981باشد)

طور کامل آورده  نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش به

 ده است.ش
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 های تحقیق یافته

در اینننن پنننژوهش از روش حنننداقل مربعنننات جزینننی 

 معادلننه سننازیاسننتفاده شننده اسننت. روشننی بننرای منندل

 ابنزار تنهنا سناختاری معادلنه سنازیمدل. است ساختاری

 روش اینن واقنع، در است؛ عّلی یا مسیر هایمدل تحلیل

 هناشناخص كنه اصلی، هایمؤلفه تحلیل از است تركیبی

 كه مسیر، تحلیل و کندمی مرتبط نهفته متغیرهای به را

تننه را فننراهم  نهف متغیرهننای از سیسننتمی ایجنناد امكننان

 هاشاخص یدهندهنشان که پارامترهایی برآورد. سازدمی

 حنداقل هنایتکنیک از استفاده اب مسیر، روابط و هستند

 روش، اینننن در. گینننردمنننی صنننورت معمنننولی مربعنننات

 را هناشناخص روابنط و مندل سناختار ابتدا باید پژوهشگر

 پنژوهش اینن در اسنتفاده منورد افنزارننرم. كند مشخص

SMART-PLS از حاصننل هننایاسننت. در ادامننه خروجننی 

 .است شده آورده آنها تحلیل و افزارنرم

 ی همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری. روای1جدول

 ضريب ميانگين متغیرهای پژوهش

 (AVEواريانس استخراج شده )

ضريب پايايي  بارهای عاملی

 مركب

 ضريب پايايي

 tآزمون ضریب مسیر آلفاي كرونباخ

 77/0 90/0 - - 92/0  رهبري تحول آفرین سبز

 86/0 96/0 - - 81/0 مدیریت منابع انسانی سبز

 82/0 92/0 - - 88/0 لکرد مالیعم

 84/0 91/0 - - 94/0 ظرفیت نوآوري سبز 

 . ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا2جدول

مدیریت منابع انسانی   رهبري تحول آفرین سبز متغیر

 سبز

ظرفیت نوآوري   عملکرد مالی

 سبز

 (AVEجذر )

 96/0    88/0 رهبري تحول آفرین سبز

 90/0   91/0 87/0 سبزمدیریت منابع انسانی  

 94/0  92/0 73/0 58/0 عملکرد مالی

 97/0 96/0 88/0 75/0 61/0 ظرفیت نوآوري سبز

 

 . ضریب بتا 2نمودار                       

 

 t. ارزش3نمودار
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 خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 3جدول

ضریب   متغيرها

 مسیر

 رميزان تأثی سطح معناداری Tارزش آزمون 

 ضعیف معناداری 395/15 285/0 مدیریت منابع انسانی سبز               رهبري تحول آفرین سبز  

 ضعیف معنادار 139/7 212/0 عملکرد مالی      رهبري تحول آفرین سبز          

 متوسط معنادار 124/26 450/0 ظرفیت نوآوري سبز    رهبري تحول آفرین سبز         

 ضعیف معنادار 882/5 115/0 عملکرد مالی              مدیریت منابع انسانی سبز

 متوسط معنادار 532/46 568/0 ظرفیت نوآوري سبز              عملکرد مالی

 

دار بنودن اثنر   ( ینا معننیT-Value) tقابل ذکر است ارزش 

بیشنتر از  Tاگنر مقندار  .دهند متغیرها را بر هم نشان می

دار اسنت.  د و معننیباشد یعنی، اثر مثبت وجنود دار  96/1

باشند اثرمعنناداری وجنود نندارد و  -96/1تنا  +96/1اگر بین 

باشنند یعنننی اثننر منفننی دارد؛ ولننی،   - 96/1اگرکننوچکتر از 

 6/0معنادار است. و همچنین ضنرایب مسنیر اگنر بناالی 

مینان دو متغینر   باشد بدین معناست کنه ارتبناطی قنوی

ط متوسط و اگر باشند ارتبا 6/0تا  3/0وجود دارد، اگر بین 

  .(Chin, 2003باشنند ارتبناط ضنعیفی وجنود دارد) 3/0زیر 

 افنزارننرم در میندانی تحقینق از آمنده دسنتبنه هایداده

SMART PLS ( 3( و )2اجنرا گردیند و مطنابق نمودارهنای  )

دسنت آمند تحلینل هرینک از روابنط کنه در نتایج فنو  بنه

 بنه باشندمنی تحقینق هنایی فرضنیهدهنندهواقع نشنان

 شننده داده نشننان  3 جنندول در مختصننر و مفینند ورتصنن

 .است

ی نتایج حاصنل از آزمنون  باتوجه به جدول فو  که بر پایه

 عننوان تنواندسنت آمنده اسنت منیفرضیات پژوهش به

ی اول بنا توجنه ی حاصل از آزمنون فرضنیه: نتیجهکه کرد

، نشنننان  T 395/15و مقننندار 285/0بنننه ضنننریب مسنننیر 

 مننابع مندیریت بنر سنبز رینآفنتحنول رهبري که دهدمی

 آزمننون در. دارد معنننادار و ضننعیف تننأثیر سننبز انسننانی

، T 139/7 مقندار و 212/0 مسنیر ضریب با دوم یفرضیه

آفنرین سنبز بنر این نتیجه حاصنل شند کنه رهبنري تحنول

عملکرد مالی تأثیر معنادار و ضنعیف دارد. نتنایج حاصنل 

 Tمقدار و   450/0ی سوم با ضریب مسیر از آزمون فرضیه

، گواه بر این دارد که رهبري تحول آفنرین سنبز بنر  124/26

ظرفیت نوآوري سبز تأثیر معنادار و متوسنط دارد. نتنایج  

و   115/0ی چهارم با ضریب مسیر حاصل از آزمون فرضیه

، گننواه بننر ایننن دارد کننه منندیریت منننابع T 882/5مقنندار 

انسانی سبز بنر عملکنرد منالی تنأثیر معننادار و متوسنط  

ی پنننجم بننا ضننریب  دارد. نتننایج حاصننل از آزمننون فرضننیه

، گننواه بننر ایننن دارد کننه  T 532/46و مقنندار  568/0مسننیر 

ظرفیت ننوآوري سنبز بنر عملکنرد منالی تنأثیر معننادار و  

 و تننأثير مسننتقيم ميننزان بررسنني متوسننط دارد. بننراي

 تا است الزم وابسته بر مستقل متغيرهاي غيرمستقيم

 درون متغيرهاي براي رمستقيمو غي مستقيم کل، اثرات

 (.4شود )جدول  ارائه مدل زاي

 تفکیک اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم. 4جدول

اثرات  روابط

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

 اثرات کل

. رهبري تحول آفرین سبز           و 1

 مدیریت منابع انسانی سبز 

285/0 ---- 285/0 

و . رهبري تحول آفرین سبز          2

 عملکرد مالی

212/0 ---- 212/0 

. رهبري تحول آفرین سبز         و  3

 ظرفیت نوآوري سبز

450/0 ---- 450/0 

. مدیریت منابع انسانی سبز         و 4

 عملکرد مالی

115/0 ---- 115/0 

 568/0 ---- 568/0. ظرفیت نوآوري سبز              و عملکرد 5
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 مالی

ابع انسانی  . نقش میانجی مدیریت من6

آفرین  سبز در تأثیرگذاری رهبري تحول

 سبز بر عملکرد مالی

---- 024/0 024/0 

. نقش میانجی ظرفیت نوآوري سبز در 7

تأثیرگذاری رهبري تحول آفرین سبز بر 

 عملکرد مالی 

---- 120/0 120/0 

کننه بننه   3ی بننرخالف جنندول شننماره 4ی جنندول شننماره 

م( مربنوط اسنت، بنه  بررسی ضرایب مسیر )اثرات مستقی

بررسننی نقننش متغیرهننای میننانجیگر پرداختننه اسننت و  

مشخص شد که مدیریت منابع انسنانی سنبز و ظرفینت 

درسنتی نقششنان را اجنرا  نوآوري سبز، قادر هستند تا بنه

کنند. آزمنون سنوبل متغیرهنای مینانجی نینز گوینای اینن 

واقعیت است که مدیریت منابع انسانی سنبز و ظرفینت 

را   18/4و  40/3توانند به ترتیب به مقادیر مینوآوري سبز  

 Davari, A, andگنری کننند، چنرا کنه طبنق گفتنه میانجی

Rezazadeh, (2016)  بیشننتر 1.96تسننت سننوبل اگننر از ،

نقش میانجی تأیید خواهد شد اثنر   95/0باشد به احتمال 

کنند   که شندت متغیرهنای مینانجیگر رو بررسنی منی  واف

هنای مندیریت مننابع انسنانی  نشان داد کنه شندت متغیر 

(  57/0سننننبز و ظرفیننننت نننننوآوري سننننبز، بننننه ترتیننننب )

باشد و گویای نقش جزیی اینن  ( می68/0( و )59/0هشتم)

متغیرهای مینانجی اسنت، چنرا کنه طبنق گفتنه پرفسنور 

Hair et al, (2012)  اثنر واف در یکنی از سنه حنال در یکنی از

بنننندون اثننننر میننننانجی؛سننننه حالننننت 

دارای اثننر میننانجی جزیننی؛ 

 گیرد.دارای میانجی کامل قرار می  

 برازش مدل

هننای معننادالت  بننه بخننش کلننی منندل GOFمعیننار 

 ,Tenenhaus et alسنناختاری مننرتبط اسننت و توسننط 

 معرفی شد.(2004)

GOF =            

نشننانگر میننانگین    طننوری کننه 

نیننز مقنندار    باشنند و  راکی هننر سننازه مننیمقننادیر اشننت

زای منندل هننای درونسنازه   R Squaresمینانگین مقننادیر 

)ضنعیف(،  0.01سنه مقندار Wetzles et al, (2009)اسنت. 

انند. مقندار  )قوی( را معرفی کنرده 0.36)متوسط( و  0.25

باشند کننه  بیشنتر منی 0.36و از  0.50معنادل   GOFمعینار 

 قوی مدل کلی پژوهش است.نشانگر برازش  

GOF 

C
o

m
m

u
n

ality
 

 

ن
ی درو

ها
غیر 

مت
زا

 

GOF= = 

0.24 

 عملکرد مالی ---- 12/0

ظرفیت   30/0 27/0

 نوآوري سبز

مدیریت  23/0 28/0

منابع انسانی  

 سبز

 بحث و نتیجه گیری

از این پژوهش، تحلیل تأثیر  طور که گفته شد هدفهمان

آفرین سبز بر عملکرد مالی با تحلیل تأثیر رهبري تحول

تأکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و  

 ظرفیت نوآوري سبز بود. 

آفرین  نشان داد که رهبري تحول  ی اولفرضیهنتایج حاکی از  

با  این یافته سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارد. 

همسویی دارد.  Tiyaran et al, (2019) دست آمده ازنتایج به

رهبری تحول آفرین سبز با در نظر گرفتن نیازهای فردی  

های مدیریت  شیوه کارگیریکارکنان آنها ترغیب به ایجاد و به

های فعال   شرکتبه مديران   کند؛ لذامنابع انسانی سبز می

با آموزش و شود که توصيه ميدر شهرک صنعتی تفت 

ی منابع انسانی، فرایندهاي مدیریت سبز را زیر توسعه

رهبری تحول آفرین سبز تسهیل کنند؛ با این کار مدیران  

منابع انسانی قادر خواهند بود تا بستر توانمندسازي، 
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یادگیري سازمانی و پرورش کارکنان را فراهم کنند تا از این  

 ز فراهم آورند. ی رشد استعدادها و نوآوري سبطریق زمینه

آفرین  حاکی از آن است، که رهبري تحول ی دومفرضیهنتایج  

 Roscoe, etیافته با نتایج سبز بر عملکرد مالی تأثیر دارد که 

al., (2019)؛ Saidi Agilabadi et al, (2018)   لذا  مشابهت دارد؛

توصيه  های فعال در شهرک صنعتی تفت  شرکتبه مديران  

را زیر نظر رهبری  سازمانتوسعه در   شود تا آموزش ومي

طور جدی پیگیری کنند تا از این طریق بتوانند آفرین بهتحول

به پویاي منابع انسانی سبز که حاصل بسترسازي سازمان و  

مدیریت است کمک کند؛ چرا که منابع انسانی سبز خوب، 

 خوبی نشان خواهند داد.   عملکرد مالی سازمان را به

نیز گویای این واقعیت است که رهبري   سومی  فرضیهنتایج  

این  که  آفرین سبز بر ظرفیت نوآوري سبز تأثیر دارد،تحول

 ,Saidi Agilabadi et alنتیجه با نتایج به دست آمده توسط 

مشابهت دارد. یک سازمان   Roscoe et al, (2019)؛ (2018)

باالیی برسد برای اینکه بتواند به ظرفیت نوآوری سبز 

رهبری تحول آفرین سبز توجه کند؛ لذا به مديران  بایستی به 

شود تا توصيه ميهای فعال در شهرک صنعتی تفت  شرکت

ابعاد خالقیت و نوآوری را در بین کارکنان خود افزایش دهند 

تا از این طریق ضمن افزایش ظرفیت نوآوری سبز خود 

ود را به منظور  بتواند از آن در جهت خدمات رسانی سبز خ

 سازگاری با محیط زیست بهره گیرند. 

نیز گویای این واقعیت است که    ی چهارمفرضیهنتایج  

 مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد مالی تأثیر دارد

های  پژوهشدست آمده از این نتیجه با نتایج بهکه 

Farrokhi et al, (2016)  مشابهت دارد. از طریق ارزیابی

هایی که در توان به تالشلی یک سازمان میعملکرد ما

جهت صیانت از محیط زیست اتفا  افتاده بهره گرفت؛ لذا  

توصيه  های فعال در شهرک صنعتی تفت  شرکتبه مديران  

ی  جویی درست و مناسب از بودجهمي شود، با صرفه

ی  سازمان که آن هم از طریق باال بردن فرهنگ استفاده

ن، با حمایت مدیریت منابع انسانی  ی سازمادرست از بودجه

ی مناسب را در جهت  پذیر است بتوان بودجهسبز امکان

 صیانت از محیط زیست عملیاتی کرد. 

نیز گویای این واقعیت است که    ی پنجمفرضیهنتایج  

این  که  ظرفیت نوآوري سبز بر عملکرد مالی تأثیر دارد،

مشابهت    Tiyaran et al, (2019)نتیجه با نتایج تحقیقاتی 

های فعال در شهرک صنعتی تفت  دارد. به مديران شرکت

های نوآورانه سبز همچون  شود تا به ظرفیتتوصيه مي

های سبز که در تولید محصول دخالت دارند، توجه فناوری

خاصی داشته باشند تا از این طریق بتوانند ضمن افزایش  

کیفیت تولید محصول و خدمات ارائه شده بتوانند به 

 افزایش عملکرد مالی خود نیز بپردازند. 

مدیریت منابع انسانی سبز در   فرضیه ششمنتایج  

نتایج  تأثیرگذاری رهبري تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی و  

ظرفیت نوآوري سبز در تأثیرگذاری رهبري   فرضیه هفتم

تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی نقش میانجی نقش  

ها، بایستی گفت که  ن فرضیهمیانجی را دارد. با تأیید ای

های منابع انسانی  ها بایستی بتوانند از شیوهمدیران شرکت

سبز برای جذب کارکنان خال  استفاده کنند تا چنین  

کارکنانی بتوانند به عنوان ظرفیتی از نوآوری سبز سازمان 

آفرین سبز را بر عمل کنند و بتوانند تأثیرات رهبري تحول

 دهند.   عملکرد مالی را گسترش

در پایان و با عنایت به نتایج حاصل از مدل معادالت  

توان گفت که مدل مفهومی پژوهش، را  ساختاری می

تواند راهنما و مبنایی  عنوان مدل تجربی که میتوان بهمی

های علمی و عملی آینده قرار گیرد، در نظر  برای پژوهش

البته با توجه به نتایج گفته شده در فو  محدودیتی   گرفت.

رو بودند آن است  که پژوهشگران در این پژوهش با آن روبه

که کارکنان از ترس اینکه مبادا پاسخ به سؤاالت اثر سویی بر 

وضع خدمتی و حقو  آنها داشته باشد، ممکن است  

 سؤاالت را با دید محافظه کارانه پاسخ داده باشند. 
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