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Clustering technology is an innovative approach to better environmental management
and sustainable development. The purpose of this study is to investigate the effect of
clustering technology on sustainable development by considering mediating and moderating variables. The present research is descriptive-survey in terms of purpose, application, nature, and descriptive-survey method. To test the hypotheses, a 35-item questionnaire according to the Likert five-choice spectrum was used. The statistical population of
the study included 600 employees of more than 60 units of Negarkhatoon agricultural
implements industrial cluster in Famenin City in Hamadan Province. The sample size was
234 people who were selected based on Krejcie and Morgan table by relative class method. Reliability was calculated using Cronbach’s alpha coefficient. Confirmatory factor
analysis was used to evaluate the validity of the structure using Lisrel software. In order
to analyze the findings, the path analysis model was used, and to analyze the mediating
variable, the Sobel test was used, and to analyze the moderator variable, the modified
multiple regression test method was used. The results showed that clusters and personality, behavioral, individual, and organizational characteristics can have a direct and indirect positive and significant impact on environmental performance and sustainable development. The results of mediator and moderator variables showed that green human
resource management, organizational commitment, environmentally friendly behavior,
and environmental performance play the role of mediator variable and green modernity
play the role of moderator variable in the relationship to other variables.
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کلیدواژهها:

فناوری خوشهبندی،
مدیریت منابع انسانی
سبز ،رفتار سازگار با
محیط زیست ،توسعه
پایدار ،نوگرایی سبز

فناوری خوشهبندی ،رویکردی نوآورانه جهت مدیریت بهتر محیط زیست و توسعه پایدار است .هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی اثر فناوری خوشهبندی ،بر توسعه پایدار با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی و
تعدیلگر است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی ـ پیمایشی و
از نوع همبستگی است .برای آزمون فرضیات ،از پرسشنامه  35سؤالی طبق طیف پنجگزینهای لیکرت،
استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کارکنان بیش از  60واحد خوشه صنعتی ادوات کشاورزی
نگارخاتون ،واقع در شهرستان فامنین در استان همدان به تعداد  600نفر بود .حجم نمونه  234نفر بود که
بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقهای نسبی انتخاب شده بودند .پایایی با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ محاسبه شد و به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرمافزار  Lisrelاز تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی
از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیلگر از از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیلشده ،استفاده
شد .نتایج نشان داد ،خوشه و ویژگیهای شخصیتی ،رفتاری ،فردی و سازمانی میتوانند بر عملکرد محیط
زیست و توسعه پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم ،تأثیر مثبت و معنیداری بگذارند .نتایج متغیر میانجی
و تعدیلگر ،نشان داد ،مدیریت منابع انسانی سبز ،تعهد سازمانی ،رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد
محیط زیست نقش متغیر میانجی و نوگرایی سبز نقش متغیر تعدیلگر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر،
ایفا میکنند.
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مقدمه
توسعه پایدار یکی از مباحثی است که امروزه
تأکید زیادی بر آن شده است .اگر سیاستگذاران
بخواهند توسعه پایدار را دنبال کنند ،میبایست
صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهند؛
زیرا مسئول بخش عمدهای از تأثیرات محیط
زیستی در کسبوکار هستند .رویکرد متعارف به
سیاستهای محیط زیستی در تحریک صنایع
کوچک و متوسط در جهت مدیریت محیط زیست،
مؤثر نبوده است .علیرغم بخش عمدهای از اقدامات
قانونی و هنجاری خطاب به شرکتهای کوچک و
متوسط ،این شرکتها هنوز نقش خود را ،در بهبود
عملکرد محیط زیستی ،دست کم میگیرند (Kim,
 .)Kim, Choi & Phetvaroon, 2019عالوه بر این،
صنایع کوچک و متوسط ،فرصت استفاده از ابزارهای
نوآورانه مدیریت محیط زیست را ندارند ،به عبارتی
به دالیل فقدان منابع انسانی ،فنی و اقتصادی قادر
به استفاده از آنها نیستند؛ اما بهرهگیری از فناوری
خوشهبندی ،میتواند توانایی آنها را ،برای موفقیت
تضمین و تسهیل کند ).(Daddi & Iraldo, 2016
امروزه به تشکیل خوشهها در حوزه صنعت،
توجه ویژهای میشود؛ زیرا ،تشکیل خوشهها به
دلیل ارتباط و همکاری شرکتها و استفاده از منابع
مشترک ،باعث یادگیری سازمانی میشود که این
خود میتواند موجب انطباق شرکتها با محیط شود
(مرادی و زندیپاک .)1396 ،مسئله حفاظت از
محیط زیست ،به موضوعی مهم تبدیل شده است و
تقریباً هر صنعتی شیوههای حفاظت از محیط زیست
را پذیرفته است .پژوهشها در حوزه محیط زیست
در صنعت ،بر دو حوزه مصرفکننده و کارکنان
تأکید دارند؛ اما بیشتر پژوهشها در زمینه بازاریابی
سبز ،بر مصرفکننده متمرکز شدهاند (Kim & Choi,
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 .)2013به عنوان نمونه ،ماناکتال و جاهاری (،)2007
نگرش و رفتار مصرفکنندگان را در مورد شیوههای
سازگار با محیط زیست ،بررسی کردهان د �(Mana
 .)ktola & Jauhari, 2007کانگ و همکاران بیان
کردند كه مصرفكنندگان شرکتهای آمريكايي،
نگراني بیشتری نسبت به محیط زیست دارند و براي
شرکتهای سبز ،قيمت بیشتری میپردازند (Kang,
 .)Stein, Heo & Lee, 2012با وجود این ،صرفنظر
از نقش مهم رفتارهای کارکنان در افزایش نتایج
محیطی ،فقدان پژوهش تجربی در زمینه فناوریای
که بتواند مدیریت منابع انسانی را با عملکرد محیط
زیستی از طریق تعهد و رفتار کارکنان ،ارتباط دهد،
وجود دارد.
در فناوری خوشهبندی ،وجود مدیریت منابع
انسانی سبز در مدیریت محیط زیست بسیار مؤثر
است؛ زیرا عملکرد منابع انسانی ،نقش مهمی در
تحقق اهداف سازمانی سازگار با محیط زیست دارد
).(Paillé, Chen, Boiral & Jin, 2014
در فناوری خوشهبندی جهت دستیابی به
پایداری محیط زیستی ،درک این مسئله که مدیریت
منابع انسانی سبز چگونه بر رفتارهای سازگار با
محیط زیست کارکنان تأثیر میگذارد ،بسیار مهم
است و این بر عملکرد محیط زیستی نیز تأثیر دارد.
بر اساس تئوری هویت اجتماعی ،1کارکنانی که
ارزشهای مثبت سازمانی را ،درک میکنن د �(Car
 ،)meli, 2005تمایل به نشان دادن تعهدات سازمانی،
بیشتری دارند ) .(Turker, 2009کارکنانی که نگران
حفظ محیط زیستاند؛ به همکاری و مشارکت در
ابتکارات مدیریت محیط زیست ،از جمله مدیریت
منابع انسانی سبز ،مشتاقتر میشون د �(Bhattacha
1. Social identity theory
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.)rya, Korschun & Sen, 2009
در پژوهشهای قبلی ،کمتر به ارتباط بین
رفتارهای سازگار با محیط زیست و عملکرد محیط
زیستی اشاره شده است .درمجموع ،فقدان پژوهشی
که به بررسی چگونگی تحریک مدیریت منابع
انسانی سبز در تعهد و رفتارهای اقتصادی مشتریان
و مصرفکنندگان بپردازد و شرکتها را به بهبود در
عملکرد محیط زیستی ،سوق دهد ،احساس میشود.
هدف پژوهش حاضر ،درک بهتر چگونگی اجرای
شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد
محیط زیستی از طریق تعهد سازمانی و رفتارهای
سازگار با محیط زیست است .بدین منظور فناوری
خوشه را به عنوان پاسخ سؤالها و رفع مشکالت
و کمبودهای مطرحشده در این زمینه مورد توجه
قرار میدهد.
فناوری خوشهبندی با بهرهگیری از مدیریت
منابع انسانی سبز میتواند عملکرد محیط زیستی
را افزایش دهد و به توسعه پایدار شرکتهای
حاضر در خوشه کمک کند ،همچنین این فناوری
باید تأثیر عوامل دیگری را بررسی کند؛ مانند
خصوصیات کارکنانی که ممکن است رفتار سازگار
با محیط زیست ،عملکرد محیط زیستی و ایجاد
توسعه پایدار را در شرکتهایی که مدیریت منابع
انسانی سبز را به کار گرفتهاند ،تحت تأثیر قرار
دهند .به همین دلیل در پژوهش حاضر ،به بررسی
خصوصیتی از کارکنان در خوشه ،تحت عنوان
نوگرایی سبز پرداخته خواهد شد.
در پژوهش حاضر بررسی میشود که آیا ایجاد
خوشه مبتنی بر رفتار سازگار با محیط زیست و
نوگرایی سبز در بین صنایع کوچک و متوسط
میتواند توسعه پایدار بیشتری را رقم بزند؟

 .1ادبیات موضوع
 1-1فناوری خوشهبندی ،مدیریت محیط زیست
و توسعه پایدار

فناوری خوشهبندی بر اساس روابط موجود بین
عملکرد محیط زیستی و نزدیکی بین بنگاهها و سایر
بازیگران محلی و ذینفعان ،مدیریت محیط زیستی
تعاونی و یکپارچهای ،ایجاد میکند (مرادی و زندیپاک،
 .)1396از آنجا که شرکتهای کوچک و متوسط در
خوشه ،مشابهاند و با مشکالت محیط زیستی یکسانی
نیز ،مواجهاند ،میتوانند راهحلهایی را ،در سطح محیط
زیستی ،تهیه و به اشتراک بگذارند؛ برای نمونه ،هنگام
رسیدگی به مراحل کلیدی فرایند اجرای سیستم
مدیریت محیط زیستی ،شرکتهای کوچک و متوسط
واقع در خوشه ،میتوانند از تعریف اهداف محیط زیستی
و برنامههای بهبود مشترک ،استفاده کنند (Tessitore,
.)Testa, Daddi & Iraldo, 2014
کبُعدی به رشد
با توجه به تغییر رویکرد از رشد ت 
چندبُعدی در اقتصاد ،همچنین توجه به شاخصهای
توسعه پایدار ،در تحقیقات در خوشههای صنعتی،
عالوه بر تمرکز بر شاخصهای اقتصادی و سودآوری،
توجه به شاخصهای اجتماعی و محیط زیستی به
عنوان عناصر مهمی از توسعه پایدار ،مد نظر است
(سرافرازي ،بشيري و توکليمقدم .)1397 ،مفهوم
توسعه پایدار مبتنی بر سه محور اصلی مالحظات
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی است که این
محورها با بهرهگیری از فناوری خوشهبندی ،بهراحتی
قابل کسب هستند .نتیجه توسعه خوشههای صنعتی،
رشد اقتصادی است و مدلسازی توسعه خوشهها با
مالحظات محیط زیستی ،تالش دارد فرایند توسعه
پایدار را ،سریعتر کند و رشد اقتصادی خوشه را ،با
مالحظات محیط زیست ،بهبود دهد.
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 .2-1ارتباط مدیریت منابع انسانی و مدیریت
محیط زیست :مدیریت منابع انسانی سبز (مدیریت
منابع انسانی محیط زیست)

پژوهشگران ،مدیریت منابع انسانی را ،با مدیریت
محیط زیست ،پیوند و آن را «مدیریت منابع انسانی
سبز» یا «مدیریت منابع انسانی محیط زیست»
نامیدهاند ).(Renwick, Redman & Maguire, 2013
مدیریت منابع انسانی سبز ،مدیریت منابع انسانی
از جنبه مدیریت محیط زیست است (Kim et al.,
 .)2019میلیمان و کلر 2چهار مرحله را ،برای مدل
مدیریت منابع انسانی محیط زیست ،پیشنهاد کردهاند:
چشمانداز محیط زیستی به عنوان راهنما فراهم کنند،
به کارکنان آموزش دهند تا اهداف محیط زیستی خود
را ،به اشتراک بگذارند ،عملکرد محیط زیستی کارکنان
را ،ارزیابی کنند و فعالیتهای محیط زیستی را تشویق
کنند ).(Milliman & Clair, 1996
از نظر رنویک 3و همکاران ،اوالً مدیریت منابع انسانی
سبز به توسعه تواناییهای سبز در استخدام ،انتخاب،
آموزش و توسعه رهبری سبز ،مربوط میشود .دوم،
معامالت مدیریت منابع انسانی سبز ،با انگیزه کارکنان
سبز از طریق ارزیابی و پاداش عملکرد سبز ،ارتباط
دارد .سوم ،مدیریت منابع انسانی سبز مرتبط است با
تحریک کردن مشارکت کارکنان از طریق توانمندسازی
و تشکیل فرهنگ سازمانی سازگار با محیط زیست
).(Renwick et al., 2013
 .3-1مدیریت منابع انسانی سبز و تعهد سازمانی
کارکنان

شیوههای استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر
2. Milliman & Clair
3. Renwick
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نگرش کارکنان مانند تعهد ،تأثیر میگذارد (Kim et
 )al., 2019به گفته گولد ویلیامز و دیویس ،مدیریت

منابع انسانی از طریق توانمندسازی در جهت
دستیابی به اهداف ،عملکرد کارکنان را ،بهبود
میبخشد ).(Gould-Williams & Davies, 2005
آرتور پیشنهاد کرد که شیوههای مدیریت منابع
انسانی ،با ایجاد ارتباط روانشناختی بین شرکت و
کارکنان ،بر نگرش و رفتارها ،تأثیر میگذار د �(Ar
 .)thur, 1994دمینگازفالکن و همکاران بیان کردند
كه شیوههای استراتژیك مدیریت منابع انسانی
منجر به افزایش تعهد سازمانی ،میشو د �(Domín
guez-Falcón, Martín-Santana & De Saá-Pérez,
 .)2016پژوهشگران میتوانند مفهوم مدیریت

منابع انسانی استراتژیک را در زمینههای مسئولیت
اجتماعی شرکت و حفظ محیط زیست ،ب ه کار ببرند.
ین و همکاران دریافتند که مدیریت محیط
زیست ،نقش مهمی بر میزان تعهد سازمانی دارد
) .(Yen, Chen & Teng, 2013شن و بنسن پیشنهاد
کردند كه مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع
انسانی ،بخش جداییناپذیر از ابتکارات مسئولیت
اجتماعی شرکتی است ).(Shen & Benson, 2016
مدیریت منابع انسانی سبز در پژوهش حاضر ،به
مسائل محیط زیستی میپردازد؛ اما هنوز هم زیر
چتر مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی قرار
دارد .نتایج پژوهشهای قبلی ،حاکی از آن است که
مدیریت محیط زیست ،جنبههایی از مدیریت منابع
انسانی سبز ،مانند برنامههای آموزش محیط زیستی
را شامل میشود.
 .4-1مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با
محیط زیست کارکنان

روشهای مدیریت منابع انسانی ،تالشهای
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اختیاری کارکنان را افزایش میدهد (1995
 .),Huselidوقتی کارکنان ،روابط خوبی با شرکت و
سرپرستان دارند ،به مشارکت در فعالیتها ،ترغیب
میشون د �(Van Knippenberg, Van Dick & Tava
 .)res, 2007در ادبیات محیط زیست ،موضوع رفتار
شهروندی سازمانی برای محیط زیست ،4مورد توجه
و روش عملی ،جهت درک رفتارهای سازگار با
محیط زیست در محیط کار است & (Paillé, Boiral
 .)Chen, 2013رفتار شهروندی سازمانی برای محیط
زیست ،به عنوان «اقدامات اختیاری کارکنان درون
سازمان که برای آن پاداش یا الزامی در کار نیست و
باعث میشود به سمت بهبود محیط زیست حرکت
کنند» ،تعریف میشود ).(Kim et al., 2019

 .5-1مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محیط
زیستی

پایله 5و همکاران دریافتند که مدیریت استراتژیک
منابع انسانی ،معادل مدیریت منابع انسانی سبز ،با
رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست ،رابطه
مثبت دارد ) .(Paillé et al., 2014مفهوم رفتار
سازگار با محیط زیست ،برای تکمیل کاستیهای
رفتار شهروندی سازمانی در راستای محیط زیست،
پیشنهاد میشود ).(Kollmuss & Agyeman, 2002
رفتار سازگار با محیط زیست بر رفتارهای خاص
مانند مصرف انرژی و آب و کاهش ضایعات ،متمرکز
است .در مقابل رفتار شهروندی سازمانی برای محیط
زیست که فقط به رفتارهای داوطلبانه و اختیاری
محدود میشود ،مفهوم رفتار سازگار با محیط
زیست ،عاری از این محدودیتهاست .با توجه به
بحث مذکور ،پژوهش حاضر ،انتظار دارد كه مدیریت
منابع انسانی سبز ،تأثیر بسزایی در رفتارهای سازگار
با محیط زیست داشته باشد.

پژوهشها ،نشان دادهاند كه بین مدیریت محیط
زیست با كاركردهای محیط زیستی ،ارتباط مثبت
وجود دارد و عملکرد محیط زیستی را «کارایی
شرکت در برآورده کردن و فراتر از انتظارات جامعه با
توجه به نگرانیهای محیط طبیعی» تعریف کردهاند
) .(Judge & Douglas, 1998عملکرد محیط زیستی،
نتیجه اقتصادی شرکت در فعالیتهای محیط
زیستی ،برای کاهش اثرات منفی بر محیط زیست،
است .لوپز ـ گامرو 6و همکاران تأثیر مدیریت محیط
زیست بر عملکرد محیط زیستی را ،بررسی کردهاند.
ساختار مدیریت محیط زیستی در مطالعه آن
ها ،دارای سه عامل است و یکی از عوامل مدیریت
محیط زیستی مربوط به رویه منابع انسانی (مدیریت
دانش محیط زیستی) است .مدیریت محیط زیست
به همراه منابع انسانی ،عملکرد محیط زیستی را
بهبود میبخشد (López-Gamero, Molina-Azorín
) .& Claver-Cortés, 2009ملنیک 7و همکاران
دریافتند که شرکتهایی که از سیستمهای رسمی
مدیریت محیط زیست ،8برخوردارند ،عملکرد محیط
زیستی باالتری ،دارن د �(Melnyk, Sroufe & Calan
) .tone, 2003سیستمهای رسمی مدیریت محیط
زیست ،شامل شیوههای منابع انسانی مانند آموزش
برای حفاظت از محیط زیست است (Kim et al.,
) .2019مدیریت منابع انسانی سبز ،از ویژگیهای
سیستم مدیریت محیط زیست است و انتظار میرود
که مدیریت منابع انسانی سبز نقش بسزایی در
افزایش عملکرد محیط زیستی ،داشته باشد.

4. organizational citizenship behavior for the environment
)(OCBE
5. Paillé

6. López-Gamero
7. Melnyk
)8. Environmental management systems (EMS
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 .6-1مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار

از ديرباز دانشمندان سرمايه فيزيكي و سرمايه
انساني را ،عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادي
ميدانستند؛ اما در ديدگاههای جديد بر نقش
سرمايه انساني در رشد اقتصادي ،تأكيد ميشود
و توانمندسازي نيروي انساني ،خالقيت ،نوآوري و
كارآفريني در گسترش فناوريهاي توليد به عنوان
محور اساسي رشد و توسعه اقتصادي ،محسوب
ميشود (آيباغي اصفهاني ،حسني و حسينينيا،
 .)1397پایداری سازمان ،توانایی حفظ یا توسعه
عملکرد در بلندمدت و در نتیجه تداوم رضایت
ذینفعان سازمان است ).(Jeong & Park, 2017
موضوعات محيطي پيرامون رشد اقتصاد جهاني،
استانداردهاي محيطي بينالمللي جديدي را ،ايجاد
کرده كه نيازمند تمركز و پذيرش استراتژيها و
برنامههاي محيطي در كسبوكار است.
از استراتژيهايي كه اخيرا ً توجه بسياري را ،به
خود جلب کرده ،استانداردهاي محيط زیستی و
توسعه پايدار در عرصه جهاني است .هدف منابع
انساني سبز این است که تمامي عوامل را به سمتي
سوق دهد كه همگام با حفاظت از محیط زیست
و منافع طبيعي ،بهرهوري سازمان نيز ،مدنظر قرار
گيرد.
 .7-1تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سازگار با
محیط زیست

تعهد سازمانی ،تمایل کارکنان برای انجام
تالشهای فراتر از وظایفشان را افزایش میدهد

& (Podsakoff, Podsakoff, MacKenzie, Maynes
) .Spoelma, 2014بیشاپ و همکاران دریافتند که

تعهد سازمانی ،بهشدت بر رفتار شهروندی سازمانی،9
تأثیر دارد (Bishop, Dow Scott & Burroughs,
) .2000لیدن و همکاران اظهار داشتند كه كاركنانی
با تعهد سازمانی باال ،وظایف گستردهتری ،انجام
میدهند (Liden, Wayne, Kraimer, & Sparrowe,
 .)2003کارملی بیان کرد که کارکنان با دلبستگی
شدید به سازمان ،رفتار شهروندی سازمانی
نوعدوستانه ایجاد میکنند ) .(Carmeli, 2005نگ و
فلدمن به این نتیجه رسیدند که بین تعهد سازمانی
عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه معناداری
وجود دارد ) .(Ng & Feldman, 2011با تکیه بر
تئوری هویت اجتماعی ،نویسندگان انتظار دارند که
تعهد سازمانی ،به افزایش رفتارهای سازگار با محیط
زیست ،منجر شود.
 .8-1رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و
عملکرد محیط زیستی

پدسکاف و مکنزی بیان کردند که رفتار شهروندی
سازمانی ،باعث بهبود عملكرد سازماني ،ميشود
) .(Podsakoff & MacKenzie, 1997نیلسن و
همکاران بیان کردند که رفتار شهروندی سازمانی
با عملکرد ،ارتباط دارد (Nielsen, Hrivnak & Shaw,
 .)2009به جز مطالعه پایله و همکاران ،که نشان
دادند رفتار شهروندی سازمانی ،محرک عملکرد
محیط زیستی است ) ،(Paillé et al., 2014تعداد
کمی از پژوهشها ،ارتباط بین رفتار شهروندی
سازمانی و عملکرد محیطی را بررسی کردهاند .دیلی
و همکاران پیشنهاد کردهاند كه فعالیتهای محیط
زیستی كاركنان ،مانند كاهش زباله ،عملکرد محیط
زیستی را ،افزایش میده د (�(Daily, Bishop & Gov
 .)indarajulu, 2009ری و همکاران تأکید داشتند
)9. Organizational citizenship behavior (OCB
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که رفتار سازگار با محیط زیست ،با تکمیل سیستم
مدیریت محیط زیست ،عملکرد محیط زیستی
را بهبود میبخشد ()Roy, Boiral & Paillé, 2013؛
بنابراین پژوهش حاضر تأثیر رفتار سازگار با محیط
زیست بر عملکرد محیط زیستی را مورد توجه قرار
داده است.
 .9-1نوگرایی سبز

نوگرایی ،جهت سنجش درجهای از تازگی نوآوری،
استفاده میشود ).(Longoni & Cagliano, 2018
پذیرش محصول از جانب مصرف کننده ،فرایندی
ریسکآمیز است & (Pučėtaitė, Novelskaitė, Lämsä
 .)Riivari, 2016نوگرایی عبارت است از درجهای که یک
مصرفکننده زودتر از افراد دیگر ،نوآوری را میپذیرد و
خود را با آن ،تطبیق میدهد (.)Lao, 2014
نوگرایی سبز میتواند به عنوان تولید و پذیرش
فناوریهای جدیدی ،تعریف شود که منجر به
کاهش خطر محیط زیستی ،آلودگی و دیگر تأثیرات
منفی استفاده از منابع میشود .نوگرایی سبز،
نوگرایی با هدف بازیافت مواد ،کاهش دیاکسید
کربن ،ضایعات و آلودگی است (ملکي مينباشرزگاه،
ورمقاني و باقري قرهبالغ .)1398 ،مقاومت کارکنان
در برابر تغییر ،میزان توجه کارکنان به محیط زیست
و میزان پذیرش نوآوری و نوگرایی کارکنان در برابر
موضوعات جدید سبز بودن و سازگار با محیط
زیست ،بر مدیریت کارآمد خوشه سبز ،تأثیرگذار
است و از استراتژیهای موفق در روند توسعه پایدار،
محسوب میشود ) .(Ellinger & Ellinger, 2014در
صورت نوگرا بودن کارکنان با توجه به جدید بودن
محصوالت سبز ،اثر فناوری خوشهبندی بر عملکرد،
توسعه پایدار و مزیت رقابتی ،تشدید میشود.

 .10-1پیشینه پژوهش

به طور کلی ،در رابطه با موضوع فناوری
خوشهبندی و سایر متغیرهای پژوهش حاضر ،چه
در داخل و چه در خارج از کشور ،پژوهشهای بسیار
محدودی صورت گرفته است که در ادامه به این
پژوهشها اشاره میشود.
کیم و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که مدیریت منابع انسانی سبز موجب افزایش تعهد،
رفتارهای دوستانه و عملکرد محیط زیستی میشود
) .(Kim et al., 2019دادی و ایرالدو در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که با تشکیل خوشه در
بین شرکتها ،میتوان شاهد افزایش شاخصهای
عملکرد محیط زیستی بود )(Daddi & Iraldo, 2016
کوک در پژوهشی به نقش مهم قوانین و دولت در
حمایت از تشکیل خوشههای سبز ،اشاره کرده است
) .(Cooke, 2015پاپکوا و همکاران در پژوهش خود
به معرفی خوشههای محیط زیستی به عنوان ابزاری
برای بهبود ایمنی محیط زیستی پرداختهان د �(Pop
kova, Shakhovskaya, Abramov & Natsubidze,
 .)2016دادی و همکاران در پژوهشی به این نتیجه

رسیدند که رویکرد خوشهای میتواند ابزاری مؤثر
در افزایش عملکرد محیط زیستی شرکتها باشد
).(Daddi, Testa & Iraldo, 2010

سرافرازی و همکاران در پژوهششان در جهت
اهداف توسعه پایدار ،مدل برنامهریزی خوشه صنعتی
جهت ارزیابی زیستمحیطی را طراحی کردند
(سرافرازی و همکاران .)1397 ،مرادی و زندی پاک
( )1396در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
خوشه بر انطباق سازمانی شرکتها به طور مستقیم
و غیرمستقیم؛ از طریق یادگیری سازمانی ،تأثیر
میگذارد .اما در مقایسه خوشه علم و فناوری با
خوشه صنعتی از لحاظ انطباق سازمانی و یادگیری

مرتضی مرادی و رابعه زندیپاک .نقش فناوری خوشهبندی صنایع در رفتار زیستی و توسعه پایدار

179

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

تعهد سازمانی

H3

H2

)(OC

H7

H11

رفتار سازگار با محیطزیست

H8

)(EEB

H12

عملکرد محیطزیستی

H9

مدیریت منابع انسانی سبز

)(C

)(GHRM

)(EP

H13

H1

خوشه

H6
H10

توسعه پایدار
)(SD

نوگرایی سبز
)(GM

H5

H4

تصویر  .1مدل (الگوی) مفهومی پژوهش
منبع( :محققساخته).

سازمانی ،خوشه علم و فناوری از وضعیت بهتری
برخوردار است (مرادی و زندیپاک .)1396 ،مرادی
و زندیپاک در پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند
که خوشه صنعتی با تکیه بر روابط خود میتواند
با ترغیب مؤسسات علمی ،دولتی و خصوصی
نیروی مورد نیاز خود را به طور تخصصیافتهتری
در اختیار بگیرد و موجب سرمایهگذاری و توسعه
بیشتر در نیروی انسانی شود (مرادی و زندیپاک،
 .)1396قدیمی و عبدالهزاده در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند ،در صورتی که بخواهیم خوشههای
صنعتی بر اساس مدیریت زیستمحیطی توسعه
پیدا کنند ،میبایست عملکرد زیستمحیطی در
رتبه اول ،قرار گیرد (قدیمی و عبداهللزاده.)1396 ،
مرادی و زندیپاک در پژوهش دیگری نشان دادند

180

که شرکتهای عضو خوشه نسبت به شرکتهای
غیرعضو خوشه ،از جنبه عملکرد نوآوری و مدیریت
دانش از وضعیت بهتری برخوردارند (مرادی و
زندیپاک .)1395 ،پویا و قربانپور در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که مدیران خوشه میباید،
بر شاخصهای آموزش ،توجه به محیط و هزینه،
تمرکز داشته تا عالوه بر افزایش عملکرد ،معضالت
زیستمحیطی را نیز ،پیشگیری کنند (پویا و
قربانپور .)1394 ،نهایتاً علیپور و همکاران نیز در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با تشکیل
خوشه صنعتی سبز ،بحران زیستمحیطی ،کاهش
مییابد (علیپور ،بديعي و منيري.)1390 ،
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 .11-1مدل (الگوی) مفهومی و فرضیههای
پژوهش

در پژوهش حاضر با استناد به مبانی نظری و
پژوهشی ذکرشده ،مدلی مفهومی ،جهت بررسی
ارتباط بین متغیرهای پژوهش در قالب تصویر شماره
 1ارائه شده است.
عالوه بر  13فرضیهای که روابط مستقیم را مورد
سنجش قرار میدهد و در مدل هم آمده است،
فرضیههای  14تا  20به بررسی نقش میانجی و
فرضیههای  21تا  23هم نقش تعدیلگر متغیرها را
بررسی میکنند ،که در ادامه به آنها اشاره شده
است.
فرضیه  :14مدیریت منابع انسانی سبز ،نقش
میانجیگری در رابطه بین خوشه و تعهد سازمانی
ایفا میکند.
فرضیه  :15مدیریت منابع انسانی سبز نقش
میانجیگری در رابطه بین خوشه و رفتار سازگار با
محیط زیست ایفا میکند.
فرضیه  :16مدیریت منابع انسانی سبز نقش
میانجیگری در رابطه بین خوشه و عملکرد محیط
زیستی ایفا میکند.

فرضیه  :17مدیریت منابع انسانی سبز نقش
میانجیگری در رابطه بین خوشه و توسعه پایدار ایفا
میکند.
فرضیه  :18تعهد سازمانی نقش میانجیگری در
رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار
با محیط زیست ایفا میکند.
فرضیه  :19رفتار سازگار با محیط زیست نقش
میانجیگری در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز
و عملکرد محیط زیستی ایفا میکند.
فرضیه  :20عملکرد محیط زیستی نقش
میانجیگری در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز
و توسعه پایدار ایفا میکند.
فرضیه  :21نوگرایی سبز نقش تعدیلگری در
رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار
با محیط زیست ایفا میکند.
فرضیه  :22نوگرایی سبز نقش تعدیلگری در رابطه
بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محیط
زیستی ایفا میکند.
فرضیه  :23نوگرایی سبز نقش تعدیلگری در رابطه
بین مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار ایفا
میکند.

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جنسیت

مرد

274

جمع

274

سن

 30-20سال
 40-31سال
 50-41سال

سابقه خدمت

100
85
61

 5-1سال
 10-6سال
 20-11سال

تحصیالت

91
97
58

دیپلم و پایینتر

123

فوق دیپلم

60

بیشتر از  50سال

28

 21سال و باالتر

28

لیسانس و باالتر

جمع

274

جمع

274

جمع

91
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جدول  .2معرفی ساختار پرسشنامه
عنوان متغیر یا بعد

معرفی پرسشنامه اقتباسشده

تعداد
گویهها

شماره
گویهها

مقیاس

خوشه

خوشه دادی و ایرالدو ()2016

5

 1تا 5

ترتیبی

مدیریت منابع انسانی
سبز

مدیریت منابع انسانی سبز کیم و
همکاران ()2019

5

 6تا 10

ترتیبی

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی کیم و همکاران ()2019

5

 11تا 15

ترتیبی

رفتار سازگار با محیط
زیست

رفتار سازگار با محیط زیست کیم و
همکاران ()2019

5

 16تا 20

ترتیبی

5

 21تا 25

ترتیبی

توسعه پایدار

توسعه پایدار کارکولیان اساکر و
هاالک ()2016

5

 26تا 30

ترتیبی

نوگرایی سبز

نوگرایی سبز چیو ،لین و تانگ ()2005

5

 31تا 35

ترتیبی

عملکرد محیط زیستی

عملکرد محیط زیستی کیم و همکاران
()2019

شکل پاسخ

طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت
طیف پنجسطحی لیکرت

 .2روششناسی پژوهش

 .1-2جامعه و نمونه آماری

پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت
و روش توصیفی ـ پیمایشی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری پژوهش ،مجموع کارکنان بیش
از  60شرکت (واحد کارگاهی) تشکیلدهنده

جدول  .3مقدار آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها و مجموع سؤاالت

ردیف

پرسشنامه

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

1

خوشه

مدیریت منابع انسانی سبز
تعهد سازمانی

5
5
5

0/942

4

رفتار سازگار با محیط زیست

5

0/911

5

عملکرد محیط زیستی

5

0/887

6

توسعه پایدار

5

0/956

7

نوگرایی سبز

5

0/890

2
3

8
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35

0/910
0/855

0/946
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خوشه صنعتی ادوات کشاورزی نگارخاتون واقع در
شهرستان فامنین در استان همدان ،شامل  600نفر
10
شاغل بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان
و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
نسبی ،حجم نمون ه  234نفر (مرد) تعیین شد �(Krej
10. Krejcie & Morgan

.)cie & Morgan, 1970
با توجه به افت احتمالی نمونهها ،تعداد 300
پرسشنامه توزیع شد و درنهایت  279پرسشنامه
برگشت داده شد ( 93/00درصد) که از این
تعداد ،پرسشنامههای قابل تحلیل و حجم نمونه
واقعی پژوهش حاضر  274نفر بود .ویژگیهای

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی
متغیر

خوشه ()C
مدیریت منابع انسانی سبز ()GHRM
تعهد سازمانی ()EO

گویه (سؤاالت) مربوطه

ضریب
استاندارد
(بار عاملی)

واریانس

ضریب
معناداری
()t-value

توجه به حفظ محیط زیست در فعالیتهای بازاریابی خوشه

0/69

0/68

14

0/75

0/76

15/69

0/61

0/53

12/04

0/63

0/56

12/48

0/80

0/92

17/28

0/82

0/93

17/91

0/83

0/94

18/19

0/58

0/47

11/24

0/69

0/66

14/14

0/67

0/60

13/46

ادراک از مشابه و یکی بودن ارزشهای خود و ارزشهای شرکت
الهام گرفتن شرکت از بهترین روشهای کارکنان در مسیر عملکرد
شغلی
اهمیت دادن به سرنوشت شرکت

0/72

0/67

14/74

0/76

0/77

15/86

0/68

0/61

13/67

بهتر بودن این شرکت از همه شرکتها ،جهت کار کردن

0/57

0/45

11/07

تأثیر ریسکهای محیط زیستی در آینده خوشه
شناسایی استانداردهای مدیریت محیط زیست توسط خوشه و دارای
گواهینامههای سبز یا محیط زیستی
وجود زیرساختها ،فناوریها ،امکانات و تجهیزات سازگار با محیط
زیست در خوشه
حمایت خوشه از سازمانهای دولتی و خصوصی محیط زیست
ارائه آموزشهای کافی جهت ارتقای مدیریت محیط زیست به
عنوان یک ارزش اصلی سازمانی
اختصاص دادن بخشی از ارزیابی عملکرد کارکنان جهت انجام امور
سازگار با محیط زیست
اختصاص دادن پاداش و تنبیه جهت انجام امور سازگار با محیط
زیست

ادراک کارکنان از سیاستهای محیط زیستی شرکت
تشویق کارکنان جهت ارائه پیشنهادهایی در رابطه با بهبود محیط
زیست
داشتن حس افتخار از معرفی خود به عنوان جزئی از شرکت

0/74

0/73
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متغیر

رفتار سازگار با محیط زیست ()EEB
عملکرد محیط زیستی ()EP
توسعه پایدار ()SD
نوگرایی سبز ()GM
184

گویه (سؤاالت) مربوطه

ضریب
استاندارد
(بار عاملی)

واریانس

ضریب
معناداری
()t-value

خاموش کردن وسایل برقی مانند کامپیوتر ،مانیتور و غیره قبل از
تعطیل کردن کار

0/57

0/39

10/96

خاموش کردن چراغ در حین ترک اطاق

0/81

0/46

11/14

تفکیک و بازیافت زبالهها در محیط کار

0/80

0/38

10/95

محافظت از مواد در محیط کار

0/77

0/36

10/41

صرفهجویی در مصرف آب در محیط کار

0/85

0/54

12/11

کاهش یافتن ضایعات

0/68

0/25

8/75

صرفهجویی در مصرف انرژی

0/55

0/30

7/25

کاهش خرید مواد غیر قابل تجدید ،مواد شیمیایی و قطعات

0/56

0/31

7/51

کاهش هزینههای کلی

0/53

0/28

6/99

بهبود بخشیدن به موقعیت شرکت در بازار و بهبود در شهرت

0/72

0/52

9/97

اعتقاد به مهم بودن مقوله پایداری برای شرکت

0/75

0/76

15/69

وجود برنامه پایداری برای شرکت

0/61

0/53

12/04

تالش برای توسعه اجتماعی محیط پیرامون

0/63

0/56

12/48

کمک به آگاهیبخشی و رشد فرهنگی محیط پیرامون

0/55

0/30

7/25

مشارکت شرکت در تعالی جامعه با اهداف غیرتجاری

0/80

0/92

17/28

عالقهمندی به اکتشاف در زمینههای فناوریهای سبز و جدید

0/68

0/25

8/75

تمایل به مراجعه به فناوریهای سبز و جدید

0/83

0/94

18/19

عالقهمندی به استفاده از فناوریهای سبز و جدید

0/77

0/36

10/41

اکتشاف در زمینههای فناوریهای سبز و جدید ،در وقتهای آزاد

0/53

0/28

6/99

بازدید از انواع روشها و فناوریهای سبز و جدید سایر شرکتها

0/72

0/52

9/97
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جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل مسیر
شاخص برازش

معیار مقبولیت

آماره مربوط به مدل

سطح معناداری ()P-value

مقادیر کم

0/000

کای دو یا خی دو ()χ2

-

602/12

درجه آزادی ()df

-

331

کای دو یا خی دو بر درجه آزادی ()χ2/df

χ2/df≤ 3/00

1/81

شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ()RMSEA

RMSEA>0/08

0/031

شاخص میانگین مجذور پسماندهها ()RMR

RMR>0/05

0/01

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

IFI <0/90

0/95

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

CFI <0/90

0/97

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

NFI <0/90

0/96

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

NNFI <0/90

0/94

شاخص نيكويي برازش ()GFI

GFI <0/90

0/92

شاخص نيكويي برازش اصالحشده ()AGFI

AGFI <0/85

0/92

جمعیتشناختی پاسخدهندگان به طور خالصه در
جدول شماره  1آمده است.

میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار
بوده است .همچنین مبنای تعیین روايی ،روايی
محتوا (از نوع صوری) و روايی سازه بود که از طريق
تحلیل عاملی تأيیدی سنجش شد.

اطالعات موردنیاز از طریق روش کتابخانهای،
پایگاههای اینترنتی و میدانی جمعآوری شد .همچنین
در روش میدانی از پرسشنامه بر اساس طیف
پنجسطحی لیکرت استفاده شد که در جدول شماره
 2ساختار پرسشنامه به نمایش گذاشته شده است.

 .3یافتههای پژوهش

 .2-2ابزار پژوهش

 .3-2پایایی و روایی

جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ
استفاده شد ،که نتایج در جدول شماره  3نشان

 .1-3تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی روایی
سازه

برای بررسی روایی سازه یا میزان تبیینپذیری
هر متغیر به وسیله پرسشها ،از مدل تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد که با توجه به معناداری
بهدستآمده (باالی  ،)1/96میتوان نتیجه
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()2/03( ،)0/47

()2/53( ،)0/41

تعهد سازمانی
()3/94( ،)0/28
()6/60( ،)0/46

رفتار سازگار با محیطزیست

()5/85( ،)0/62
()7/28( ،)0/94

()2/40( ،)0/48

خوشه

مدیریت منابع انسانی سبز

عملکرد محیطزیستی
()3/03( ،)0/56

()7/30( ،)0/96

(،)0/65

توسعه پایدار

()5/75( ،)0/63

نوگرایی سبز

()4/74( ،)0/83
()6/56( ،)0/42

تصویر  .2نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری

گرفت که همه بارهای عاملی (ضرایب استاندارد)
سطح معناداری الزم را دارند و تمامی سؤالهای
پرسشنامه ،متغیرهای پژوهش را بهخوبی تبیین
میکنند (جدول شماره .)4
شاخصهای هریک از مدلها نشان از برازش
مناسب آنها داشت .همچنین شاخصهای
بهدستآمده برازش ،برای مدل تحلیل مسیر نیز
نشان از برازش مناسب مدل پژوهش دارد .این
شاخصها در جدول شماره  5آمده است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول شماره 5
نشان میدهد که دادهها بهخوبي با مدل منطبق
هستند و شاخصهاي ارائهشده نشاندهنده برازش
مناسب مدل هستند.

186

 .2-3آزمون فرضیههای پژوهش از طریق نتایج
تحلیل مسیر

در ادامه بر اساس مدل تحلیل مسیر ،فرضیههای
پژوهش بررسی میشود .تصویر شماره  2خالصه
شده مدل تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد
و همچنین در حالت اعداد معناداری را نشان
میدهد .در ادامه برای نمایش بهتر ،روابط و ضرایب
پارامترهای مدل ،ضرایب معناداری و نتایج رد یا
تأیید فرضیهها ،به طور خالصه در جدول شماره
 6آمده است .ضرایب استاندارد برای سیزده فرضیه
پژوهش ،اعداد معناداری الزم (بیشتر از  )1/96را
دارد؛ بنابراین سیزده فرضیه هم تأیید میشوند.
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جدول  .6محاسبه آثار مستقیم ،غیرمستقیم و ضرایب معناداری (تأیید یا رد فرضیهها)
فرضیه

متغیر مستقل (از)

متغیر وابسته (به)

تأثیر
مستقیم

تأثیر
غیرمستقیم

تأثیر
کل

()t-values

تأیید /رد
فرضیه

H1

خوشه

مدیریت منابع انسانی
سبز

0/94

-

0/94

7/28

تأیید

H2

خوشه

تعهد سازمانی

0/41

0/84

1/25

2/53

تأیید

H3

خوشه

رفتار سازگار با محیط
زیست

0/47

0/69

1/16

2/03

تأیید

H4

خوشه

عملکرد محیط زیستی

0/42

0/85

1/27

6/56

تأیید

H5

خوشه

توسعه پایدار

0/83

0/26

1/09

4/74

تأیید

H6

خوشه

نوگرایی سبز

0/96

-

0/96

7/30

تأیید

H7

مدیریت منابع انسانی
سبز

تعهد سازمانی

0/28

-

0/28

3/94

تأیید

H8

مدیریت منابع انسانی
سبز

رفتار سازگار با محیط
زیست

0/62

0/24

0/86

5/85

تأیید

H9

مدیریت منابع انسانی
سبز

عملکرد محیط زیستی

0/56

0/48

1/04

3/03

تأیید

H10

مدیریت منابع انسانی
سبز

توسعه پایدار

0/63

0/51

1/14

5/75

تأیید

H11

تعهد سازمانی

رفتار سازگار با محیط
زیست

0/46

-

0/46

6/60

تأیید

H12

رفتار سازگار با محیط
زیست

عملکرد محیط زیستی

0/48

-

0/48

2/40

تأیید

H13

عملکرد محیط زیستی

توسعه پایدار

0/65

-

0/65

6/42

تأیید
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جدول  .7بررسی نقش متغیر میانجی به روش آزمون ُسبِل
فرضیه

H18

مدیریت منابع انسانی سبز بر
رفتار سازگار با محیط زیست
از طریق تعهد سازمانی

H19

مدیریت منابع انسانی سبز
بر عملکرد محیط زیستی از
طریق رفتار سازگار با محیط
زیست

H20

مدیریت منابع انسانی سبز
بر توسعه پایدار از طریق
عملکرد محیط زیستی

مقدارT

H17

خوشه بر توسعه پایدار از
طریق مدیریت منابع انسانی
سبز

خطای
استاندارد

H16

خوشه بر عملکرد محیط
زیستی از طریق مدیریت
منابع انسانی سبز

0/94

0/95

7/28

0/13

0/62

0/36

5/85

0/11

0/94

0/95

7/28

0/13

0/56

0/54

3/03

0/093

0/94

0/95

7/28

0/13

0/63

0/48

5/75

0/12

0/28

0/74

3/94

0/15

0/46

0/38

6/60

0/10

0/62

0/36

5/85

0/11

0/48

0/68

2/40

0/18

0/56

0/54

3/03

0/093

0/65

0/40

6/42

0/060

 .3-3آزمون فرضیه چهاردهم تا بیستم از طریق
11
روش آزمون سبل

برای بررسی فرضیه چهاردهم تا بیستم و تحلیل
میانجیگری متغیر مدیریت منابع انسانی سبز در
11. Sobel
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آماره آزمون
سبل

H15

خوشه بر رفتار سازگار با
محیط زیست از طریق
مدیریت منابع انسانی سبز

0/28

0/74

3/94

0/15

تأثیر
غیرمستقیم

H14

خوشه بر تعهد سازمانی از
طریق مدیریت منابع انسانی
سبز

0/94

0/95

7/28

0/13

4/062

0/84

تأیید

2/261

0/69

تأیید

4/520

0/85

تأیید

3/483

0/26

تأیید

2/972

0/24

تأیید

2/425

0/48

تأیید

4/350

0/51

تأیید

جهت مسیر

استاندارد

غیراستاندارد

نتیجه

پارامتر

رابطه میان خوشه و تعهد سازمانی ،خوشه و رفتار
سازگار با محیط زیست ،خوشه و عملکرد محیط
زیستی و خوشه و توسعه پایدار ،تحلیل میانجیگری
متغیر تعهد سازمانی در رابطه میان مدیریت منابع
انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست ،تحلیل
میانجیگری متغیر رفتار سازگار با محیط زیست در
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سطح معناداری

t

Beta
R2

R

0/447

F

49/58

متغیر

مدیریت منابع انسانی سبز

مراتب (گامها)

مرتبه (گام) اول
متغیر پیشبین

2/47
2/26
5/88
4/21

0/261
0/485
0/343
0/287

0/004
0/025
0/025
0/004
0/000
0/257
0/72
0/47
1/21
0/744
0/447
0/352
0/304
0/822
0/751

0/67

0/1998
127/21

17/75
119/031

3/56
4/22
1/97
4/16
2/6
7/039
5/55
4/79
2/42
2/32

0/748

12/8

0/447
0/751

0/287
0/740

0/003
0/000
0/049
0/000
0/036
0/000
0/000
0/000
0/016
0/021

2/91

0/000

7/03
0/5640

84/98

0/000

مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
*

مدیریت منابع انسانی سبز

0/5476

49/54
38/994
26/78

81/13
0/447
0/533
0/539

0/744
0/1998
0/2840
0/2905

0/5535

0/0823

0/752

0/155

مرتبه (گام) دوم
افزودن متغیر تعدیلکننده

مرتبه (گام) سوم
افزودن دو تعامل متغیرهای
پیشبین و تعدیلکننده

مرتبه (گام) اول
متغیر پیشبین
مرتبه (گام) دوم
افزودن متغیر تعدیلکننده

مرتبه (گام) سوم
افزودن دو تعامل متغیرهای
پیشبین و تعدیلکننده

مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
*
سبز
انسانی
مدیریت منابع
نوگرایی سبز
مدیریت منابع انسانی سبز

0/5655

2/95

جدول  .8بررسی نقش متغیر تعدیلگر به روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیلشده

فرضیه

H21

H22

H23

مرتبه (گام) اول
متغیر پیشبین
مرتبه (گام) دوم
افزودن متغیر تعدیلکننده

مرتبه (گام) سوم
افزودن دو تعامل متغیرهای
پیشبین و تعدیلکننده

مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
مدیریت منابع انسانی سبز
نوگرایی سبز
*
سبز
انسانی
مدیریت منابع
نوگرایی سبز
0/016
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رابطه میان مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد
محیط زیستی و تحلیل میانجیگری متغیر عملکرد
محیط زیستی در رابطه میان مدیریت منابع انسانی
سبز و توسعه پایدار ،از روش آزمون ُسبِل استفاده
شد .نتایج آزمون سبل در جدول شماره  7آمده
است.
همانطور که در جدول شماره  7مشخص است،
مقدار حاصل و میزان آماره سبل نشاندهنده این
موضوع است که متغیر مدیریت منابع انسانی سبز به
طور کامل نقش میانجی را در بین ارتباطات خوشه
و تعهد سازمانی ،خوشه و رفتار سازگار با محیط
زیست ،خوشه و عملکرد محیط زیستی ،خوشه و
توسعه پایدار ،همچنین متغیر تعهد سازمانی به طور
کامل نقش میانجی را در بین مدیریت منابع انسانی
سبز و رفتار سازگار با محیط زیست و متغیر عملکرد
محیط زیستی نیز به طور کامل نقش میانجی را در
بین ارتباطات مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه
پایدار ،لحاظ میکند.
 .4-3آزمون فرضیههای تعدیلگر از طریق روش
12
آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده

جهت بررسی فرضیه  21تا  23و تحلیل تعدیلگری
متغیر نوگرایی سبز در رابطه بین مدیریت منابع
انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست شرکتی،
تحلیل تعدیلگری متغیر نوگرایی سبز در رابطه بین
مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محیط زیستی
و تحلیل تعدیلگری متغیر نوگرایی سبز در رابطه
بین مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار از
روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیلشده استفاده
شد .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده در
جدول شماره  8آمده است.

همانطور که در جدول شماره  8مشخص است،
نتایج حاصل از آنالیز واریانس رگرسیونی و همچنین
سطح معناداری ضرایب نشاندهنده نقش تعدیلگری
نوگرایی سبز در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی
سبز و رفتار سازگار با محیط زیست ،مدیریت منابع
انسانی سبز و عملکرد محیط زیستی و مدیریت
منابع انسانی سبز و توسعه پایدار است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر سعی شد مباحث فناوری
خوشهبندی ،تأثیرات آنها به همراه ویژگیهای
شخصیتی ،رفتاری ،فردی و سازمانی بر عملکرد
محیط زیستی و توسعه پایدار ،مورد بررسی قرار
گیرد.
تأثیر خوشه بر مدیریت منابع انسانی سبز ،تعهد
سازمانی ،رفتار سازگار با محیط زیست ،عملکرد
محیط زیستی ،توسعه پایدار و نوگرایی سبز ،مورد
تأیید قرار گرفت (فرضیه یک تا شش) .بر این اساس
میتوان استدالل کرد که صنایع کوچک و متوسط
با بهرهگیری از فناوری خوشهبندی میتوانند در
سیاستهای منابع انسانی خود ،بازنگری کنند و
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی خود را ،بر سبز
شدن و توجه بیشتر به محیط زیست ،معطوف کنند.
فناوری خوشهبندی با توجه ویژهای که به مدیریت
سبز دارد ،قادر است که ابتدا کارکنان را ،به کارکنان
سبز تبدیل کند ،سپس از طریق سیاستها ،شیوهها
و نظامهای مدیریت منابع انسانی مانند نظام پاداش،
مسیر توسعه کارکنان را تسهیل و تعهد آنها را،
به برنامههای سبز ،تقویت کند .درواقع فناوری
خوشهبندی ،مدیریت منابع انسانی سبز را با مدیریت
اقدامات محیط زیستی و رفتارهای سازگار با محیط
)12. Moderated Multiple Regression (MMR
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زیست ،ادغام میکند.
تأثیر اجرای برنامههای حفاظت محیط زیست
در خوشه صنعتی ،به دلیل ارتباطات نزدیکتر و
همکاریهای شبکهای ،بیشتر از یک واحد صنعتی،
خواهد بود .خوشهها به منظور تسهیل اهداف
ذینفعان ،توسعه پایدار اقتصادی و منافع اجتماعی
تشکیل میشوند که بهرهگیری از فناوری خوشهبندی
در جهت سبزسازی سبب ایجاد مشاغل ،فرصتهای
شغلی ،محصوالت ،خدمات ،روشها و فناوریهای
جدیدشده و فرصتهای بروز نوآوری را ،فراهم
میکند .نتایج این قسمت با نتایج پژوهش دادی
و همکاران ( ،)2010پاپکوا و همکاران (،)2016
کوک ( )2015و دادی و ایرالدو ( ،)2016تسیتور و
همکاران ( ،)2014چنگ ،نیو و نیو ( ،)2014علیپور
و همکاران ( ،)1390پویا و قربانپور ( ،)1394مرادی
و زندیپاک ( ،)1396قدیمی و عبداهللزاده ()1396
و سرافرازی و همکاران ( )1397مطابقت کامل دارد.
همانطور که انتظار میرفت ،مدیریت منابع انسانی
سبز بر تعهد سازمانی ،رفتار سازگار با محیط زیست،
عملکرد محیط زیستی و توسعه پایدار تأثیر مثبت
و معنیداری دارد (فرضیه هفت تا ده) .مدیریت
منابع انسانی سبز با ایجاد آگاهی ،اطالعرسانی و
تعامل میان کارکنان در خصوص عوامل محیطی و
سیاستگذاری و خط مشیهای سبز ،دنبال ایجاد
مسئولیت اجتماعی بین آنهاست و به گونهای آنها
را ،هدایت میکند که به تعهداتشان در قبال محیط،
عمل کنند .کارکنانی که از نظر عاطفی در این زمینه
مشارکت کنند ،میزان باالتری از رفتارهای سازگار با
محیط زیست را ،به معرض نمایش خواهند گذاشت
و منجر به کاهش اثرات منفی و یا افزایش اثرات
مثبت محیط زیستی میشود و هدف نهایی آن،
بهبود عملکرد محیط زیستی پایدار است .به عبارت

دیگر ،مدیریت منابع انسانی سبز ،اساسیترین
مؤلفه پایداری سازمانی است که موجب همگرایی و
همافزایی وجوه مختلف مدیریت سبز میشود و برای
اتخاذ رویکرد سبز ،جنبه امکانپذیری را تسهیل
میکند تا صنعت سبز ،اقتصاد سبز و جامعه سبز
را ،به وجود آورد.
نتایج این بخش با نتایج پژوهش لوپز ـ گامرو و
همکاران ( ،)2009استایتز و میکائیل (،)2011
پایله و همکاران ( ،)2013ین و همکاران (،)2013
دادی و همکاران ( ،)2010کوک ( ،)2015دادی و
ایرالدو ( )2016و کیم و همکاران ( ،)2019فياضي،
شهبازمرادي ،افشار و شهبازمرادي (،)1394
سيدجوادين ،روشندل اربطاني و نوبري (،)1395
فرخي ،نصراصفهاني و صفري ( ،)1396بورقاني ،فتوت
و خادم ( ،)1396آیباغی اصفهانی و همکاران (،)1397
توکلي ،هاشمي ،ثابت و رزاقي ( )1397و ملکی
مینباشرزگاه و همکاران ( )1398مطابقت دارد.
تعهد سازمانی بر رفتار سازگار با محیط زیست،
رفتار سازگار با محیط زیست بر عملکرد محیط
زیستی و عملکرد محیط زیستی بر توسعه پایدار
تأثیر مثبت و معنیداری دارد (فرضیه یازده تا
سیزده) .تعهد سازمانی ،تمایل کارکنان ،برای انجام
سطح باالیی از وظایف مانند رفتارهای سازگار با
محیط زیست را افزایش میدهد .از طرفی ،موفقیت
مدیریت محیط زیستی شرکت بر مبناي رفتار
سازگار با محیط زیست کارکنان سبب بهبود عملکرد
محیط زیستی ،خواهد شد .همچنین درك اثرات
مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط
زیست ،موجب افزایش عملکرد محیط زیستی است
که این خود زمینهساز دستیابی شرکت به پایداري
اکولوژیکی و توسعه در آن است.
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نتایج این قسمت با نتایج پژوهش دیلی و همکاران
( ،)2009دادی و همکاران ( ،)2010ری و همکاران
( ،)2013پاپکوا و همکاران ( ،)2016کوک (،)2015
دادی و ایرالدو ( ،)2016کیم و همکاران ()2019
و مرادی و زندیپاک ( ،)1396چنگ و همکاران
( ،)2014پویا و قربانپور ( ،)1394سیدجوادین
و همکاران ( ،)1395آیباغی اصفهانی و همکاران
( )1397و سرافرازی و همکاران ( )1397مطابقت
کامل دارد.
فرضیه چهارده پژوهش به نقش میانجیگری
مدیریت منابع انسانی سبز بین خوشه و تعهد
سازمانی ،فرضیه پانزده به نقش میانجیگری مدیریت
منابع انسانی سبز بین خوشه و رفتار سازگار با محیط
زیست ،فرضیه شانزده به نقش میانجیگری مدیریت
منابع انسانی سبز بین خوشه و عملکرد محیط
زیستی و فرضیه هفده به نقش میانجیگری مدیریت
منابع انسانی سبز بین خوشه و توسعه پایدار ،فرضیه
هجده به نقش میانجیگری تعهد سازمانی بین
مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط
زیست ،فرضیه نوزده به نقش میانجیگری رفتار
سازگار با محیط زیست بین مدیریت منابع انسانی
سبز و عملکرد محیط زیستی و فرضیه  20به نقش
میانجیگری عملکرد محیط زیستی بین مدیریت
منابع انسانی سبز و توسعه پایدار ،اشاره داشتند که
هر هفت فرضیه ،مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین نوگرایی سبز نقش تعدیلگری بین مدیریت
منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست ایفا
میکند (فرضیه  .)21به اين معنا که نوگرایی سبز
موجب تسهیلگری در ارتباط بین مدیریت منابع
انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست میشود.
همچنین ،نوگرایی سبز نقش تعدیلگری بین مدیریت
منابع انسانی سبز و عملکرد محیط زیستی ایفا میکند
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(فرضیه  .)22به اين معنا که نوگرایی سبز موجب
تسهیلگری در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز
و عملکرد محیط زیستی میشود و نوگرایی سبز نقش
تعدیلگری بین مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه
پایدار ایفا میکند (فرضیه  .)23درواقع نوگرایی سبز
موجب تسهیلگری در ارتباط بین مدیریت منابع
انسانی سبز و توسعه پایدار میشود.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،توجه به
خوشهبندی در سیاستگذاریهای عمومی در حوزه
صنایع کوچک و متوسط از اهمیت باالیی برخوردار
است .توجه سیاستگذاران به این حوزه میتواند
منجر به درک و توجه باالی صنایع کوچک و متوسط
نسبت به حفظ محیط زیست شود و تعهد آنها را
نسبت به رفتارهای سازگار با محیط زیست ،عملکرد
محیطی ،توسعه پایدار و نوگرایی سبز ،افزایش
دهد .نقش منابع انسانی در این زمینه ،نباید نادیده
گرفته شود؛ چراکه آگاهی و مشارکت و تعهد نیروی
انسانی ،زمینهساز موفقیت هر طرحی در این حوزه
است .در پژوهش حاضر ،رابطه روانشناختی بین
سازمان (یعنی مدیریت منابع سازمانی) و فرد (یعنی
کارکنان) به عنوان یک عامل مهم در رفتارهای
سازگار با محیط زیست مدنظر قرار گرفت.
نتایج نشان داد ،خوشهبندی با برقراری پیوند بین
شرکتها و ادغام کارکنان و درنتیجه افزایش همکاری و
تعهد سازمانی ،نقش بسزایی در تأثیرگذاری شیوههای
مدیریت محیط زیست دارد؛ درواقع تعهد سازماني،
تعيينكننده رفتار فردي است و تعهد جدی کارکنان
که از مزیتهای اصلی عضویت در خوشه است ،موجب
شکلگیری رفتارهای سازگار با محیط زیست و افزایش
عملکرد محیط زیستی میشود .شرکتهایی که تحت
مدیریت خوشه هستند از زیرساختهایی برخوردار
میشوند که با حمایت سیاستگذاران میتوانند در
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این مسیر گامهای خوبی بردارند که شرکتهای
مستقل و خارج از خوشه از این امکان بیبهره هستند؛
چراکه محیط فیزیکی و امکانات صنایع کوچک و
متوسط غیرخوشه اغلب استانداردهای سبز را برآورده
نمیکنند و میزان سرمایهگذاری آنها در تأسیسات
سبز برای صرفهجویی در مصرف انرژی ،آب و کاهش
ضایعات بسیار کمتر از خوشه است.
امروزه سیاستگذاران باید به این یقین برسند
که داشتن مدیریت پایدار از جمله حفاظت از
محیط زیست ،یکی از مسئولیتهای مهم آنهاست.
سیاستهای اعمالی از طرف آنها باید عالوه بر منافع
اقتصادی بنگاهها ،بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط،
نگاه اجمالی نیز به محیط زیست و مسئولیتهای
اجتماعی داشته باشد .شرکتها نیز ،میبایست
مدیریت منابع انسانی سبز را مورد توجه قرار دهند؛
زیرا این امر ،در احساس افتخار کارکنان از نقش
سازمان در حفاظت از محیط زیست ،کمک میکند.
به طور کلی ،فناوری خوشهبندی ،مدیریت منابع
انسانی سبز را با مدیریت اقدامات محیط زیستی
فردی و سازمانی ترکیب میکند و درنتیجه توسعه
پایدار را ممکن میکند .صنایع کوچک و متوسط
با بهرهگیری از فناوری خوشهبندی میتوانند در
سیاستهای منابع انسانی خود ،بازنگری کنند
و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی را در جهت
نوآوری سبز و توجه بیشتر به محیط زیست ،معطوف
کنند .بنابراین ،پیشنهاد میشود که متخصصان
منابع انسانی با توصیف ارزشهای محیط زیست
در معرفی شغل و ارزیابی متقاضیان ،سؤاالتی در
رابطه با حفاظت از محیط زیست در روند مصاحبه،
داشته باشند .همچنین ،متخصصان منابع انسانی،
نیاز به ارائه برنامههای آموزشی در رابطه با حفاظت
از محیط زیست دارند که به کارکنان کمک کنند

که نهتنها سیاستهای محیط زیستی شرکتها را
درک کنند ،بلکه آگاهی کارکنان را در مورد اهمیت
حفاظت از محیط زیست ،تقویت کنند.
همچنین ،پیشنهاد میشود که مدیران منابع
انسانی در کنار اعطای جوایز مالی ،جوایز غیرمالی
(تمجید و قدردانی) را نیز برای تحریک مشارکت
کارکنان در شیوههای سازگار با محیط زیست در
نظر بگیرند .به نظر میرسد افرادی که عالقهمندی
خاصی به محیط زیست دارند ،تمایل بیشتری به
مشارکت در رفتارهای سازگار با محیط زیست
داشته باشند .بنابراین ،پژوهشهای آتی میتوانند به
کنکاش متغیرهای شخصیتی در این زمینه ،بپردازند.
درنهایت ،پیشنهاد میشود که پژوهشگران
آتی به بررسی عوامل سازمانی بیشتری ،مانند
رفتارهای پشتیبانی و نظارت و همیچنین
حمایتهای سیاستگذاران در این زمینه بپردازند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان مبهم بودن
و گستردگی مفهوم رفتار سازگار با محیط زیست و
عملکرد محیط زیست را عنوان کرد .در نزد همه
شرکتهای عضو خوشه این استنباط یکسان نبود
و برداشتهای متنوعی وجود داشت که شاید علت
آن تنوع و نوع فعالیت شرکتها در صنایع مختلف
بود که از یک ناهمگنی برخوردار بود .تفکیک و
همگنی شرکتهای موردمطالعه در پژوهشهای
آتی میتواند این محدودیت را مرتفع کند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در مقاله ،رعایت شده
است.
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حامي مالي

این پژوهش حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

نویسندگان به یک اندازه در نگارش اثر مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

شکر شایان نثار ایزد منان که هر چه طلب کردم
از پروردگار بر منتهای همت خود کامران شدم.
همچنین از «جناب آقای دکتر مرتضی مرادی»،
که همواره همراه و راهگشای من در اتمام و اکمال
پژوهش بوده است و در کمال سعه صدر ،با حسن
خلق ،تواضع و متانت ،از هیچ کمکی در این عرصه بر
من دریغ ننمودهاند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم،
باشد که این خردترین ،بخشی از زحمات ایشان را
سپاس گوید.
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