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چکیده :
زمینه :در سالهای اخیر مفهوم سبز بودن موردتوجه دانشمندان و شاغلین صنعت قرارگرفته است و لذا
مدیران شرکتها می توانند با ایجاد رفتار سبز و مدیریتی سرچشمه گرفته از منابع انسانی سبز خود را
متمایز نشان دهند و کارمندان و مصرفکنندگان بازار تأثیر را تشویق و ترغیب به رسیدن بهغایت سازمان
و شرکت کنند.
هدف :در این پژوهش  ،دو بعد از سرمایه انسانی سبز  ،مدیریت منابع انسانی سبز برای بررسی اثرات این
ابعاد بر رفتار سبز کارکنان شناسایی شد .به همین منظور هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری
سبز بر رفتار سبز کارکنان با میانجیگری مدیریت منابع انسانی در توزیع برق شیراز میباشد.
روششناسی :این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمعآوری دادهها ،توصیفی و از نوع پیمایشی و
ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کارکنان توزیع برق تشکیل میدهند .روش
نمونهگیری ،نمونهگیری در دسترس و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است .به منظور جمعآوری دادهها،
 384پرسشنامه بهصورت حضوری در بین کارکنان توزیع برق شیراز توزیع گردید .روایی پرسشنامه از
طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس .انجام شد.
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد که استفاده سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی
سبز و بر تأثیر مثبت و معناداری داردو همچنین مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
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 -1مقدمه:
مفهوم سبز بودن طی چند دهه گذشته موردتوجه دانشمندان و شاغلین صنعت قرارگرفته است .در محافل
دانشگاهی  ،تحقیقات بهطور پیوسته از یک بحث عمومی در مورد تجارت سبز به "سبز کردن" مناطق عملکردی در
یک سازمان که شامل خریدهای سبز  ،مدیریت زنجیره تأمین سبز  ،نوآوری سبز  ،امور مالی سبز  ،مدیریت سبز ،
فناوریهای اطالعات سبز و مدیریت منابع انسانی سبز مرتبط شده است(ژانگ و همکاران .)2018 ،1اخیراً سازمانها
دریافتهاند که تأمین معامالت تجاری آنها منوط به تأمین مداوم منابع طبیعی است .کاهش منابع طبیعی که عملیات
آنها به آن وابسته است  ،نهتنها پایداری اکولوژیکی بلکه پایداری مالی سازمان را نیز مختل میکند (هاوکن و همکاران،2
.) 1999مشاغل در یک اقتصاد جهانی کامالً رقابتی فعالیت میکنند که در آن نه تنها باید کارآمد باشند و ارزش ارائه
دهند بلکه باید مسئولیتپذیر نیز باشند و این شامل مسئولیت در قبال محیطزیست نیز میشود .تشدید نگرانیهای
کنایهآمیز در سراسر جهان باعث شده است که شرکتها رویههای زیستمحیطی را با نرخ فزایندهای اتخاذ کنند و
چنین مصوبههایی میتواند به نفع شرکت های سبز و رقابتی باشد .به عنوان مثال رنویک و همکاران 3در پیگیری این
برنامه سبز در سال  2013استدالل کردهاند که مدیریت منابع انسانی نقش مهمی دارد .ازاینرو بهکارگیری شیوههای
سبز در توابع منابع انسانی سبز میتواند احتمال پایداری رفتار سبز کارکنان شرکت را افزایش دهد .در یک صنعت مهم
همچون توزیع برق  ،نیاز به نیروی کار بسیار کارآمد با تمرکز بر پایداری محیطزیست از اهمیت باالیی برخوردار است.
محققان به توافق رسیدهاند که بازارهای در حال ظهور مقصد اصلی سازمان های مختلف از صنایع مختلف در سراسر
جهان است .این امر به دلیل انبوه استعدادها و منابع موجود در این مناطق است .بنابراین الزم است بیشتر در مورد
مدیریت منابع انسانی سبز در توزیع برق بدانیم زیرا  ،به گفته رنویک و همکاران پیشینه تحقیقات منابع انسانی سبز
تا حد زیادی غربی است .بااینحال  ،با توجه به اهمیت توسعه اقتصاد آسیا  ،اینیک شکاف مهم برای ماست .بر اساس
دانش موجود  ،پیشینه تحقیقات فعلی مدیریت منابع انسانی سبز را در ارتباط با چندین فاکتور موردبررسی قرار داده
است.از طرفی مدیریت منابع انسانی سبز رابطهای بین سیستم مدیریت محیطزیست و سیستم رفتار سبز کارکنان
سازمان را نشان میدهد (رنویک و همکاران  .)2013 ،ازآنجاکه نقش سرمایه انسانی در اجرای استراتژی شرکتی و
دستیابی به اهداف سازمانی بسیار مهم است  ،محققان استدالل میکنند که همسویی عملکرد رفتار سبز با سیستم
مدیریت محیطزیست برای تحقق اهداف پایداری محیطزیست سازمان بسیار مهم است (رن همکاران  .)2018 ،4ارتقاء
عملکرد رفتار سبز کارکنان نقش مهمی در ایجاد فرهنگ پایداری در سازمان ها دارد (یونگ و همکاران.)2019 ،5
مدیریت منابع انسانی سبز شامل طراحی و اجرای شیوه ها ،سیاستها و فلسفههای مدیریت منابع انسانی برای حمایت
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از اهداف زیستمحیطی سازمانها و همچنین ارتقا تغییرات نگرشی و رفتاری کارکنان برای بهبود عملکرد زیستمحیطی
سازمانها است (رن و همکاران  .)2018 ،مطالعات تجربی قبلی  ،مدیریت منابع انسانی سبز را در ارتباط با جنبههای
زیست محیطی  ،مدیریت زنجیره تأمین سبز  ،مسئولیت اجتماعی شرکت  ،فشار سهامداران  ،مقاومت در برابر تغییر،
صالحیتهای منابع انسانی استراتژیک ،عوامل منابع انسانی  ،عملکرد و مزیت رقابتی بررسی کرده است .کنگ و تامسون1
( )2009تأکید کردند که تحقیقات قبلی روابط رابین سرمایه فکری و منابع انسانی بررسی کرده است .بااینحال  ،آثار
قبلی بهطور مستقیم در مورد ارتباط بین سرمایه فکری سبز و مدیرت منابع انسانی سبز بحث نکرده اند .کنگ و
تامسون همچنین استدالل کردند که دانش میتواند در سطوح مختلف یک سازمان به دست آید .بنابراین  ،سرمایه
فکری سبز میتواند به عنوان یک نیروی محرکه در شکلگیری و اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز در یک
سازمان دیده شود .چن )2008( 2همچنین اشاره کرد که هیچ تحقیقی سرمایه فکری سبز را با توجه به نوآوری سبز
یا مدیریت محیطزیست بررسی نکرده است .چن در مطالعه خود کشف کرد که شرکتهایی که منابع و تالشهای
زیادی را در سرمایه فکری سبز انجام میدهند  ،نهتنها باید از مقررات دقیق بینالمللی زیستمحیطی و آگاهی از
محبوبیت زیستمحیطی مصرفکنندگان پیروی کنند  ،بلکه درنهایت یک مزیت رقابتی شرکت نیز به دست میآورند.
اینیک امر مهم برای سازمانهای کشورهای در حال ظهور برای جذب استعدادهای مناسب  ،دستیابی به مزایای رقابتی
و حفظ پایداری محیط است .در نتیجه  ،اینیک روش مفید برای تحقیقات آینده است.همچنین پیشینه تحقیقات نشان
میدهد که رفتار سبز کارکنان از طریق تأثیرگذاری بر نتایج مانند نگرشها و رفتارهای کارکنان  ،به عملکرد سازمانی
دور کمک میکند (بکر و هوزلید .)2006 ، 3بااینحال همانطور که توسط رنویک و همکاران مورد تأکید قرارگرفته است
درباره این موضوع که مدیریت منابع انسانی سبز انگیزه کارکنان را برای درگیر شدن در فعالیتهای محیطی تحت تأثیر
قرار میدهد هنوز درک کافی وجود ندارد .بعالوه فرایندهای اساسی روانشناختی و شرایط مرزی حاکم بر رابطه فوق
ناشناخته است .در نتیجه  ،بررسی تأثیر شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانی توسط رنویک
و همکاران ( ، )2013و دومونت و همکاران  )2017(4شناساییشده است .و بهعنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم ،توجه
محققان آینده را میطلبد.این مطالعه باهدف رفع شکافهای فوق  ،پیشبرد دانش پیرامون نقش روشهای سرمایه فکری
سبز در پرورش مدیریت منابع انسانی سبز و تأثیر آن بر رفتار سبز کارکنان است  .ازاینرو ،مسئله اصلی پژوهش حاضر
آن است که آیا استفاده از سرمایه فکری سبز میتواند بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر بگذارد؟ آیا مدیریت منابع
انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تأثیر میگذارد؟ با توجه به نقش و اهمیت استفاده از رفتار سبز کارکنان در شرکت،
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر رفتار سبز کارکنان با میانجیگری مدیریت منابع انسانی است.

-2مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش:
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 1 -2رفتار سبز کارکنان:
رفتار سبز کارمندان یکی از چندین استراتژی است که توسط سازمانها برای افزایش عملکرد محیطی و دستیابی
به اهداف پایداری دنبال میشود .این امر میتواند به عنوان رفتارهایی که توسط کارمندان نشان داده میشوند و تأثیر
مفیدی بر محیط دارند تعریف شود .رفتار سبز کارمندان در پیشینه تحقیقات توسط محققان بهعنوان فرم خاصی از
رفتار محیطی پیش محیطی در محل کار توصیفشده است .بعالوه  ،استم  )2000(1رفتار سبز کارمندان را بهعنوان
یک رفتار عامدانه توضیح داده است که به کاهش تأثیر منفی اعمال انسان کمک میکند .این امر میتواند شامل
فعالیتهایی مانند صرفهجویی در مصرف آب  ،استفاده بهینه از منابع  ،کاهش ضایعات  ،صرفهجویی در مصرف انرژی
و بازیافت باشد .رفتار سبز کارمندان را میتوان به دو نوع تقسیم کرد :رفتار سبز داوطلبانه و رفتار سبز وظیفهای
(نورتون .)2015 ،نورتون و همکاران  )2015(2رفتار سبز وظیفه ای را رفتارهایی توصیف می کند که در محدودیت
های سازمانی انجام می شود و در حیطه وظایف شغلی مورد نیاز است .رفتار سبز وظیفه را می توان بعنوان فعالیتهایی
که بصورت رسمی توصیف و بهعنوان بخشی از شغل مشخص میشوند  ،تعریف کرد (بورمن و موتوییدلو.)1997 ، 3
رفتار سبز داوطلبانه بهعنوان رفتارهای سبزی تعریفشده است که شامل ابتکار شخصی و فراتر از انتظارات سازمانی
است .با ارتقا محیط اجتماعی  ،سازمانی و روانشناختی  ،رفتارهای اختیاری زمینهای را فراهم میکنند که در آن
عملکرد وظیفهای رخ میدهد.
 .2-2مدیریت منابع انسانی سبز:
قرن بیست و یکم بهعنوان مشهورترین قرن با کشورها دارای فرهنگ متنوع در بازارهای نوظهور شناختهشده است
که ازلحاظ جغرافیایی در سراسر جهان پراکندهشدهاند (سینگ .)2018 ،4به دالیل بسیاری مدیریت منابع انسانی سبز
امروزه به یک نیاز تبدیلشده است .اول  ،بسیاری از حوادث ناگوار زیستمحیطی گزارششده است .دوم  ،صنایع از
منابع طبیعی برای تولید کاالها یا محصوالتی استفاده میکنند که اغلب منجر به هدر رفت صنعتی و آلودگی محیط
پیرامون میشود سوم  ،آلودگی  ،عدم تعادل اکولوژیکی و گرم شدن کره زمین بهعنوان محصوالت جانبی در مصرف
بیشازحد منابع طبیعی که در خدمت مواد اولیه هستند  ،دیده میشود .مسئله سبز در اقتصادهای در حال ظهور مانند
مالزی برجسته شده است .یک دلیل این است که اقتصادهای در حال ظهور در سالهای اخیر شروع به استفاده بیشتر
از انرژی و منابع طبیعی کردهاند و در نتیجه  ،به تخریب محیطزیست کمک کرده اند .بهعنوانمثال  ،مالزی دارای نرخ
رشد ساالنه متوسط  CO2کمی بیشتر از  ٪6بود  ،که نسبت به جمهوری خلق چین (دومین اقتصاد بزرگ در جهان) ،

که  ٪7.42بود  ،بسیار نزدیک بود (سادورسکی . )2014 ، 5محققان قبلی استدالل کردهاند که نحوه سبز شدن مدیریت
منابع انسانی اغلب ازنظر یک پیوستار شامل تمام روشهای مدیریت منابع انسانی  -تجزیهوتحلیل و شرح موقعیتهای
شغلی  ،استخدام و انتخاب  ،آموزش و توسعه  ،عملکرد و ارزیابی و پاداش است .طبق نظر رنویک و همکاران)2015(6
 ،جدیدترین مطالعات در حال ظهور سیستم های منابع انسانی سبز و رفتارهای فردی کارکنان را همراه با پویایی چند
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سطحی و جهتهای نظری جدید بررسی میکند .مقاله آنها همچنین به چندین روش در افزایش دانش مدیریت منابع
انسانی سبز از جمله بررسی روش های منابع انسانی سبز ،موضوعات گستردهتر متن و تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز
بر عملکرد کمک کرده است .محققان پیشنهاد کردهاند که مدیریت منابع انسانی با انتخاب کارمندان بر اساس معیارهای
صحیح  ،معرفی آموزش و توسعه مهارتهای کارمندان در مدیریت محیطزیست و ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد
و پاداش مناسب  ،میتواند نقشی اساسی در تسهیل تغییر به مدیریت منابع انسانی سبز داشته باشد .رنویک و همکاران
( )2013به این نتیجه رسید که شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز از نقطه ورود کارمند آغاز میشود و تا زمان خروج
کارمند ادامه دارد .مدیریت مداوم مردم  ،فرآیند و محصول در بازارهای در حال ظهور کار ساده ای نیست و سازمانها
همیشه باید از معماری پایدار استفاده کنند تا از فلسفه "سهم ذهن" و "سهم بازار" بهترین بهره را ببرند (سینگ ،
 . )2018شیوه های عمومی مدیریت منابع انسانی با جنبههای سبز ترکیبشده است .بنابراین  ،اصطالح "سبز" برای
جلوگیری از سردرگمی در هر عمل مدیریت منابع انسانی اضافهشده است .این استدالل مطرحشده است که مدیریت
منابع انسانی سبز نقشی اساسی دارد و از بسیاری جهات به پشتیبانی سایر عملکردها در حفظ مزیت رقابتی سازمان
کمک میکند .بهعنوانمثال  ،ال-کسار و سینگ  )2018(1دریافتند که تأثیر مستقیم عملکرد محیطی بر مزیت رقابتی
برای شرکت هایی که از عملکرد منابع انسانی پایینتری برخوردار هستند  ،قویتر است .عالوه بر این  ،نتایج آنها
همچنین نشان میدهد که شرکتهایی که رویههای منابع انسانی مستقر دارند با ترکیب عملکرد محیطی و سازمانی
بهتر به یک مزیت رقابتی متعادلتر دست می یابند .جابور و جابور)2016( 2یک چارچوب یکپارچه همافزا را در پیشبرد
نقش مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز در ایجاد سازمانهای پایدارتر پیشنهاد دادند .تکسیرا و
همکاران )2016( 3دریافت که آموزش سبز به شرکت ها کمک میکند تا زنجیره تامین سبز خود را در زمینه مدیریت
منابع انسانی پایدارتر و همچنین شیوههای مدیریت پایدار بهبود بخشند که به یک سازمان امکان میدهد تا در نهایت
هزینهها را کاهش دهد و همچنین به شهرت سازمانی را سر و سامان دهد .بعالوه  ،گورچی و همکاران )2016(4اظهار
داشتند که استخدام سبز کارمندان بااستعداد و سبز را جذب میکند .برخی از محققان این ایده را ارائه داده اند که
روشهای مدیریت منابع انسانی سبز میتواند به سازمانها برای دستیابی به پایداری کمک کند .میلیمن)2013( 5
پیشنهاد کرد که روش های منابع انسانی سبز برای حمایت از سازمانها در ارتقا جنبههای زیست محیطی تالش های
توسعه پایدار آنها در نظر گرفتهشده است .گورچی و کارولو )2016( 6پارادوکسهای مربوط به مدیریت منابع انسانی
را در توسعه پایداری محیط کشف کردند .غالمی و همکاران )2016( 7اهمیت سیستم مدیریت منابع انسانی سبز را در
ایجاد انتقال به مفهوم "یک مرکز پایدار" در مراکز ورزشی سراسر مالزی و سایر نقاط جهان برجسته کردند .این مطالعات
نشان داد که شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز منجر به پایداری  ،بهویژه از منظر محیطزیست میشود .با این وجود
 ،مطالعات جدید رابطه بین سرمایه فکری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز را آزمایش کرده اند .بنابراین  ،به نظر
میرسد شواهدی از این رابطه ناتمام باشد.
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3-2سرمایه فکری سبز:
مطالعات مربوط به سرمایه فکری مورد توجه محققان قرارگرفته است و اهمیت سرمایه فکری در تحقیقات مدیریت
برجسته شده است .بااینحال  ،سرمایه فکری سبز شامل مفاهیم زیست محیطی  -سرمایه فکری سبز  -فقط توسط
چن 1در سال  2008معرفی شد و تا همین اواخر به عنوان یک زمینه مهم مطالعه ظاهرنشده است .تعاریف سرمایه
فکری سبز و سرمایه فکری سبز محیطزیست در تحقیقات مدیریت کمیاب است .در میان آنها  ،چن ( )2008سرمایه
فکری سبز را "کل سهام انواع داراییهای نامشهود  ،دانش  ،تواناییها و روابط و غیره در مورد حفاظت از محیطزیست
یا نوآوری سبز در سطح فردی و سطح سازمان در یک شرکت" تعریف کرد لیو  )2010(2تعریف سرمایه فکری سبز را
ادغام منابع دانش سبز و محیطی و شناخت توانایی شرکتها برای بهبود مزیت رقابتی دانست .لوپز و همکاران)2011( 3
سرمایه فکری سبز را به عنوان مجموع دانشی که یک سازمان قادر به استفاده از آن در فرآیند انجام مدیریت محیطزیست
برای بدست آوردن مزیت رقابتی است ارائه داد .میتوان گفت داراییهای نامشهود نادر هستند و به راحتی قابل تقلید
کردن نیستند .یک نظر این است که منابع و شایستگیهای نامشهود بیش از منابع ملموس به دستیابی و حفظ عملکرد
برتر یک شرکت کمک میکنند و برای یک سازمان .بقا در محیطهای پویا بسیار مهم است .سرمایه فکری سبز
سازمانها را قادر میسازد تا از مقررات دقیق بینالمللی محیطزیست پیروی کنند ،آگاهیهای روزافزون زیستمحیطی
را در بین مصرفکنندگان افزایش دهند و برای سازمان ارزش ایجاد کنند .به طور کلی تحقیقات سه بعد را شناسایی
کرده است که شامل طبقهبندی سرمایه فکری سبز است  ،یعنی )1 :سرمایه انسانی سبز )2 .سرمایه ساختاری  /سازمانی
سبز ؛ و  )3سرمایه رابطه سبز .سرمایه انسانی سبز جمع دانش  ،مهارت ها  ،توانایی ها  ،تجربه  ،نگرش  ،خِرد  ،خالقیت
ها و تعهدات و غیره کارمندان در مورد حفاظت از محیط زیست یا نوآوری سبز است و در کارمندان نه در سازمان ها
جای داده شده است .بعالوه  ،سرمایه انسانی به عنوان عنصر اساسی فرایند سرمایه فکری مطرح می شود که نقش یک
نیروی محرکه برای سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه ای سبز را بازی می کند .این ویژگی ها متعلق به سازمان ها
نیستند و نمی توان از آنها تقلید کرد .ویژگی های کارمندان که می تواند شامل دانش ضمنی یا صریح باشد  ،سرمایه
ای ارزشمند در دستیابی به یک مدیریت منابع انسانی سبز موفق است .به دلیل همین منحصر به فرد بودن  ،این ویژگی
ها نوعی مزیت رقابتی برای یک سازمان است .سرمایه انسانی سبز به عنوان منبع اصلی استراتژیک برای مزیت رقابتی
پایدار در محیط سازمانی پویای امروز تصور می شود .سرمایه انسانی مهمترین جنبه مهم سرمایه فکری است .این اعتقاد
وجود دارد که سازمانهایی که اهمیت سرمایه انسانی را درک می کنند  ،در کارمندان خود سرمایه گذاری می کنند تا
از عملکرد بهتر برخوردار شوند .سرمایه انسانی در کنار سایر منابع و توانایی های سازمانی مانند مدیریت منابع انسانی
سبز کار می کند .سرمایه ساختاری سبز به عنوان "سهام توانایی های سازمانی  ،تعهدات سازمانی  ،سیستم های
مدیریت دانش  ،سیستم های پاداش  ،سیستم های فناوری اطالعات  ،پایگاه های داده  ،مکانیسم های مدیریتی ،
فرایندهای عملیاتی  ،فلسفه های مدیریتی  ،فرهنگ سازمانی  ،تصاویر شرکت  ،حق ثبت اختراع  ،حقوق کپی"  ،و
عالئم تجاری و غیره در مورد حفاظت از محیط زیست یا نوآوری سبز در یک شرکت" تعریف شده است( .چن .)2008 ،
بعالوه  ،سرمایه ساختاری سبز به عنوان "دانش نهادینه شده در مورد فرم فرایندهای سازمانی  ،ساختارها  ،فناوری ها
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 ،سیاست ها و فرهنگ" تعریف می شود (وانگ و همکاران  .)2014،1این منابع دارایی های نامشهود ارزشمندی هستند
که متعلق به یک سازمان هستند و می توانند برای حمایت از منابع انسانی سبز در سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
فرهنگ زیست محیطی یک سازمان را می توان مجموعه ای از مفروضات  ،ارزش ها  ،نمادها و مصنوعات سازمانی در
یک سازمان نامید (هریس و کرین ، )2002 ، 2و طبق گفته فرناندز و همکاران  )2003(3یک رابطه معنادار بین فرهنگ
سازمانی و مدیریت منابع انسانی سبز وجود دارد .بعالوه مشخص گردیده بخشی از سیستم فناوری اطالعات سرمایه
ساختاری سبز با شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز ارتباط دارد (یوسلیزا و همکاران  2017 ،4؛ یوسف و همکاران5
 .)2015 ،سرمایه رابطه سبز به عنوان "سهام روابط تعاملی یک شرکت با مشتریان  ،تأمین کنندگان  ،اعضای شبکه و
شرکا در مورد مدیریت محیط زیست شرکتی و نوآوری سبز تعریف شده است  ،که به آن امکان می دهد ثروت آفرینی
کند و مزایای رقابتی به دست آورد (چن  .)2008 ،تاموین و همکاران )2015(6سرمایه رابطه ای را به عنوان یک دارایی
نامشهود به تصویر می کشند که بر تکامل  ،پرورش و حفظ روابط برتر با هر سازمان  ،افراد یا گروه هایی که ممکن
است بر موقعیت یک تجارت در بازار تأثیر بگذارد  ،تمرکز دارد .به همین دلیل برای سازمانها مهم است که منافع خود
را با منافع ذینفعان خود برای ادامه حیات و رقابت حفظ کنند .سبزشدن یکی از نگرانی های اخیر سهامداران اصلی ،
از جمله مشتریان  ،تأمین کنندگان و دولت است .از این رو  ،یک سازمان برای ممارست در مدیریت منابع انسانی سبز
فشار می آورد .به عنوان مثال  ،گورچی و همکاران )2016( 7نشان داد که فشار مشتری با مدیریت منبع انسانی سبز
رابطه قوی دارد.
4-2مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارکنان:
به دالیل زیر می توان انتظار داشت مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای سبز کارمندان تأثیر بگذارد .اول،
برقراری ارتباط با اولویت سبز سازمان در هنگام استخدام و در نظر گرفتن ارزشهای زیست محیطی افراد در فرآیند
انتخاب کارمند احتماالً باعث افزایش آگاهی و درک سبز کارکنان می شود (رنویک و همکاران  .)2015 ،دوم ،مشارکت
کارمندان در اجرای طرح های سبز و ارائه آموزش های سبز احتماالً باعث افزایش دانش  ،مهارت ها و توانایی های
کارمندان می شود و آنها را از نظر روانشناختی برای انجام رفتارهای سبز در دسترس قرار می دهد .سوم  ،نظریه های
مدیریت منابع انسانی نشان می دهد که اثربخشی شیوه های مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتار مناسب در محل کار
منوط به درک کارکنان از نیاز و فوریت برای اتخاذ چنین شیوه هایی است (نیشی و همکاران .)2008 ، 8اتخاذ سیاست
ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز احتماالً برای نشان دادن تعهد سازمان برای کمک به حفاظت از محیط
زیست است که احتماالً کارکنان را در جهت دستیابی به اهداف سبز سازمان هدایت می کند .سرانجام ارتقا کاری و
پاداشهایی که عملکرد سبز کارمندان را تشخیص داده و جهت قدردانی از آنها است ،آنها را به مشارکت و فعالیت در
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زمینه های سبز ترغیب می کند .استدالل های فوق توسط دامنت و همکاران )2017(1تأیید شد .در مطالعه ای بین
کارمندان چینی کشف شد که مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای سبز آنها دارد در
حالی که این امر بر رفتارهای خارج از نقش سبز غیر مستقیم از طریق ایجاد یک فضای سبز روانشناختی تأثیر می
گذارد .بعالوه ،سعید و همکاران 2اخیرا در یک تالش ( )2019تأثیر مثبت شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بر
رفتارهای پیش محیط زیستی کارمندان را در میان طیف گسترده ای از کارمندان صنایع در پاکستان نشان داد .انتظار
می رود شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز به طور مستقیم بر رفتارهای سبز کارکنان تأثیر بگذارد زیرا رسماً مورد
استقبال و پاداش قرار می گیرد و بنابراین ،به یک رفتار عادی در محل کار تبدیل می شود .اما رفتار سبز داوطلبانه
ممکن است مستقیماً تحت تأثیر اعمال مدیریت منابع انسانی سبز قرار گیرد زیرا این رفتارها رسماً شناخته نشده اند.
بلکه آنها تحت تأثیر شناخت افراد از فرهنگ سبز سازمان و تمایل آنها برای انجام رفتارها و عادات سبزی هستند که
در زندگی روزمره از آنها پیروی می کنند.

 -3تدوین فرضیه ها و توسعه مدل مفهومی پژوهش:
با مشخص شدن متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری ارتباط بین آنها از طریق پشتوانة پیشینة تجربی،
مدل و چارچوب مفهومی این پژوهش تدوین گردید .در مدل مفهومی این پژوهش ،تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت
منابع انسانی سبز از از نتایج پژوهش های :یونگ و همکاران ،)2019(3هالدورای و همکاران ،)2022(4شفاهی (،)1400دوالی
و وحدتی( .)1398همچنین برای تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان از نتایج پژوهش های
چادهاری،)2019(5رستگار و همکاران،)2021(6رجب پور(،)1399فرخی و همکاران( )1399گرفته شده است .حال
براساس نتایج پژوهش های انجام شده که در بخش پیشینه تجربی پژوهش به آنها پرداخته شده است ،فرضیه های این
پژوهش را می توان به شکل زیر تدوین نمود:
 -1سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -2مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
پس از تدوین فرضیه های پژوهش ،با برقراری بین روابط بین متغیرهای پژوهش در فرضیه ها از طریق پشتوانه
تجربی پژوهش ،مدل مفهومی این پژوهش طراحی گردید و این مدل مفهومی در شکل شماره ( )1آمده است.

رفتار سبز
کارکنان

مدیریت منابع انسانی
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

-4روش شناسی پژوهش:
این پژوهش بر اساس هدف ،پژوهشی کاربردی محسوب میشود .همچنین این پژوهش از نظر شیوه گردآوری
دادهها ،پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را کارمندان توزیع برق نوشابه در
شهر شیراز تشکیل میدهند .تعداد  500پرسشنامه بین اعضای نمونه ها به صورت حضوری توزیع و گردآوری گردید
و در نهایت تعداد  384پرسشنامه تکمیل شده بدون نقص برای تجزیه تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .ابزار
گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه است .پرسشنامه این پژوهش پس از مطالعه پیشینه پژوهش و با استفاده
از پرسشنامههای تعدادی از محققان (جدول شماره  )1که در پژوهش خود متغیرهای پژوهش حاضر را مورد استفاده
قرار داده بودند ،تنظیم گردید .پرسشنامه پژوهش از نوع مقیاس طیف پنج گزینهای لیکرت (ازکامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) میباشد .هر چند که ابزار گردآوری دادههای این پژوهش برگرفته از پرسشنامههای دیگر محققان است و آنها
قبالً در تحقیقات خود روایی گویههای سنجش متغیرها را سنجیدهاند ،و لذا میتوان گفت که ابزار گردآوری دادههای
این پژوهش دارای روایی کافی میباشد ،ولی با این وجود در این پژوهش برای سنجش روایی ابزار گردآوری دادهها از
روش روایی اعتبار محتوای صوری یعنی نظرخواهی از اساتید ،خبرگان مجرب در حوزه مورد پژوهش نیز استفاده شد.
بعالوه ،برای سنجش روایی ابزار گردآوری دادههای پژوهش از روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده
گردید .بارهای عاملی در تحلیل عاملی تاییدی برای تمام گویههای پژوهش از مقدار  0/7باالتر بودهاند و لذا میتوان
گفت که ابزار گردآوری دادههای این پژوهش از روایی کافی برخوردار است .پس از طراحی ابزار گردآوری دادهها ،جهت
جمع آوری دادههای پژوهش ،پرسشنامه ها از طریق حضور در توزیع برق شیراز در اختیار کارکنان قرار گرفت .پس از
جمعآوری تمامی پرسشنامهها ،دادههای تعداد  384پرسشنامه تکمیلشده بدون نقص به نرمافزار  SPSSانتقال داده
شد .پس از جمعآوری دادهها ،پایایی ابزار گردآوری دادهها از طریق محاسبهی ضریب آلفای کرون باخ برای تمامی
متغیرهای این پژوهش محاسبه گردید .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/7بوده است .لذا
میتوان گفت که ابزار گردآوری دادههای پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است .متغیرهای پژوهش ،تعداد گویه
های سنجش متغیرهای پژوهش ،منابع استخراج گویههای پژوهش و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از
متغیرهای پژوهش در جدول شماره ( )1آمده است.
جدول  .1تعداد گویهها ،منابع استخراج گویهها و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر
رفتار سبز کارکنان

تعداد

منبع

گویهها
10

ریچا
چادهاری(،)2019رستگار و
9

ضریب آلفای کرونباخ
0/90

همکاران(،)2021رجب
پور(،)1399فرخی و
همکاران()1399
ریچا
چاهاری(،)2019جینگ یی
یونگ و همکاران(،)2019
مدیریت منابع انسانی
سبز

10

هالدورای و همکاران(،)2022

شفاهی (،)1400دوالی و
همکاران()1398میلیمن
( ،)2013گورچی و کارولو
(،)2016

0/88

جینگ یی یونگ و
همکاران( ،)2019هالدورای و
همکاران( ،)2022شفاهی
سرمایه فکری سبز

10

کل پرسشنامه

30

(،)1400دوالی و
وحدتی()1398کاموکاما و ان
تایی ( )2012و ولبورن
()2008

0/92

0/90

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل استنباطی و همچنین آزمون مدل مفهومی و به دنبال آن از آزمون فرضیه های پژوهش از
تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( 1با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار Smart PLS3
استفاده شده است.

 -5یافته های پژوهش
 5-1آزمون مدل مفهومی پژوهش:

در مدل سازی معادالت ساختاری به کمک نرم افزار پی.ال .اس ،دو مدل آزمون میشود .مدل بیرونی که به آن
مدل اندازهگیری و مدل درونی به آن مدل ساختاری گویند .مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) نشان دهنده نشانگر بارهای
عاملی متغیرهای مشاهده شده است .این مدل ،ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی میکند و مدل
درونی (مدل ساختاری) که ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازهگیری میکند .شکل شماره (،)2
مدل اجرا شده پژوهش را در حالت تخمین ضرایب مسیر استاندارد نشان میدهد.

Structural equation modeling
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شکل  .2تحلیل عاملی تأییدی ،مدل اندازه گیری و ساختاری با مقادیر ضرایب مسیر استاندارد شده
در شککل شکماره ( ،)2اعداد در داخل بیضکی همان شکاخص ضکریب تعیین می باشکند .این شکاخص بررسکی میکند
که چند درصکد از واریانس یک متغیر وابسکته توسکط متغیر(های) مسکتقل تبیین می شکود .این مقدار برای متغیرهای
مسککتقل برابر با عدد صککفر و برای متغیرهای وابسککته بین صککفر و یک میباشککد (هیر و همکاران .)2012 ،1در این
پژوهش ،سرمایه فکری سبز روی هم رفته توانستهاست به میزان  0/667از واریانس متغیر مدیریت منابع انسانی سبزو
مدیریت منابع انسکانی سکبز به میزان  0/728از واریانس متغیر رفتار سکبز کارکنان را تبیین کنند .و درصکد باقیمانده
مربوط به خطای پیشبینی میباشککد و میتواند شککامل دیگر عوامل تاثیر گذار بر این متغیر باشککند که در این پژوهش
آنها در نظر گرفته نشدند.

Hair et al
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شکل  .3تحلیل عاملی تأییدی ،مدل اندازه گیری و ساختاری با مقادیر ضرایب معناداری
اعداد موجود بر روی مسکیرها نشکانگر مقدار  t-valueبرای هر مسکیر میباشکد .برای بررسکی معنادار بودن ضکرایب
مسککیر در سککطح اطمینان  99درصککد ،الزم اسککت تا مقدار  tهر مسککیر باالتر از  2/58باشککد .در این مدل اجراء شککده
پژوهش دیده می شکود که  tتمام متغیرها در تمام مسکیرها مقدارش از  2/58بیشکتر اسکت و نشکان از معناداری مسکیرها
دارد.
 5-2شاخصهای برازش مدل :

در مدل سازی معادالت ساختاری برای سنجش مدل اندازه گیری ،الزم است تا روایی سازه مورد بررسی قرارگیرد
تا مشکخص شکود گویههای انتخاب شکده برای اندازهگیری متغیرهای مورد نظر از دقت الزم برخوردار هسکتند .برای این
منظور از تحلیل عاملی تأییدی اسکتفاده میشکود .بدین شککل که تمامی گویهها بار عاملی باالتر از  0/4داشکته و آماره
tآن بزرگتر از مقدار  1/96باشککند (هیر و همکاران .)2012 ،در این پژوهش ،همانگونه که دادههای مندرج در شکککل
هکای (2و )3نشکککان می دهنکد ،بکار عکاملی تمکامی گویکه هکا از  0/4بزرگتر بوده و آمکاره  tآن نیز از مقکدار  1/96بکاالتر
میباشکد .همچنین در مدلسکازی معادالت سکاختاری برای سکنجش مدل اندازه گیری ،عالوه بر روایی سکازه که برای
بررسکی اهمیت گویههای انتخاب شکده برای اندازهگیری متغیرها به کار میرود ،روایی تشکخیصکی نیز مورد نظر اسکت به
این معنکا که گویههای هر متغیر در نهکایت تفکیکک منکاسکککبی را به لحکاظ اندازهگیری نسکککبکت به متغیرهای دیگر مدل
فراهم آورند .به عبارت سککادهتر هر گویه فقط متغیر خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشککد که تمام
متغیرها بهخوبی از یکدیگر تفکیک شکوند .این فرایند با کمک شکاخص میانگین واریانس اسکتخراج شکده ) (AVEمشکخص
میشکود .ضکرایب شکاخص میانگین واریانس اسکتخراج شکده نشکان میدهند که چه درصکدی از واریانس سکاختار یا متغیر
مدل ،بهوسکیله یک گویه مجزا تشکریح شکده اسکت .سکاختارها یا متغیرهای مدل ،دارای میانگین واریانس اسکتخراج شکده
باید از شکاخص معیار  0/5که توسکط فورنل و الرکر ( )1981معرفیشکده ،بزرگتر باشکند .در این پژوهش نیز همانگونه
که دادههای جدول شکماره ( )2نشکان می دهند ،میانگین واریانس اسکتخراج شکده از شکاخص معیار  0/5بزرگتر بوده و
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لکذا نتیجکه می توان گرفکت ککه گویکههکا میتواننکد بکهانکدازه ککافی واریکانس متغیرهکای مکدل پژوهش را تشکککریح نمکاینکد.
همچنین در مدل سکازی معادالت سکاختاری برای سکنجش مدل اندازه گیری ،الزم اسکت تا پایایی سکازه نیز مورد بررسکی
قرارگیرد .برای اندازه گیری پایایی از شکاخص پایایی مرکب و ضکریب آلفای کرونباخ اسکتفاده میشکود .ضکرایب پایایی
محاسکبه شکده در جدول شکماره ( )2آمده اسکت .همانگونه که دادههای این جدول نشکان می دهند ،همه سکاختارهای
مدل دارای پایایی مرکب باالیی هسککتند و از شککاخص معیار  0/7که توسککط نونالی ( )1978معرفیشککده ،بزرگتر می
باشککند .همچنین مقدار ضککریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالتر از  0/7که نشککانگر پایایی قابلقبول اسککت،
محاتسبه شده است.
در مدل سکازی معادالت سکاختاری برای سکنجش مدل سکاختاری ،از شکاخص ضکریب تعیین ( )R2اسکتفاده می شکود.
این شکاخص معیار سکنجش کیفیت مدل سکاختاری میباشکد و نشکانگر مقدار تغییرپذیری شکاخصهای یک سکازه درونزا
اسکت که از یک یا چندسکازه برونزا تأثیر میپذیرد .مقادیر مثبت این شکاخص نشکانگر کیفیت مناسکب و قابل قبول مدل
سکاختاری میباشکد .وتزلس و همکاران ( )2009سکه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضکعیف ،متوسکط و قوی  R2معرفی میکند .همانگونه که دادههای جدول شکماره ( )2نشکان می دهند ،تمامی متغیرها
دارای مقدار ضکریب تعیین در سکطح متوسکط و قوی هسکتند که در کل بیانگر برازش مناسکب برای مدل سکاختاری
میباشد و متغیر سرمایه فکری سبز به دلیل متغیر مستقل بودن ،مقدار تغییر پذیری اش برابر با صفر است.
در مدل سازی معادالت ساختاری برای سنجش مدل کلی از طریق نرم افزار پی.ال.اس ،از شاخص نیکویی برازش
( )GOFاسکککتفاده می شکککود .شکککاخص نیکویی برازش تنها معیار برای سکککنجش برازش کلی مدل مدلهای معادالت
سکاختاری اسکت که هر دو بخش مدل اندازهگیری و سکاختاری را کنترل میکند .وتزلس و همکاران ( )2009سکه مقدار
 0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضکعیف ،متوسکط و قوی برای شکاخص نیکویی برازش معرفی نمودهاند .شکاخص
نیکویی برازش مدلی کلی این پژوهش  ./374گردید که نشان میدهد برازش کلی مدل در حد قوی میباشد.
جدول شماره  .2متغیر های پژوهش شاخصهای برازش مدل اندازه گیری و ساختاری
میانگین
واریانس

متغیر

استخراج شده

ضریب
پایایی مرکب

ضریب
آلفای
کرونباخ

ضریب
تعیین

سرمایه فکری سبز

0/58

0/93

0/92

---

مدیریت منابع انسانی
سبز

0/51

0/90

0/88

0/66

رفتار سبز کارکنان

0/54

0/92

0/90

0/72

شاخص
برازش کلیمدل

%374

 3-5آزمون فرضیه های پژوهش:

حال پس از آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسکی شکاخص های برازش مدل و تایید مدل اجرا شکده ،میتوان به
آزمون فرضکیههای پژوهش پرداخت .در تحلیل فرضکیههای پژوهش باید دو عامل را مورد بررسکی قرار داد که عبارتند از
ضکریب مسکیر اسکتاندارد و ضکریب مقدار تی معناداری .ضکریب مسکیر نشکان میدهد که اگر متغیر مسکتقل یک واحد یعنی
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صککد در صککد تغییر کند ،متغیر وابسککته چند درصککد و در چه جهتی نسککبت به متغیر مسککتقل ،تغییر میکند (هایر و
همککاران .)2011 ،زمکانی دو متغیر بکا یککدیگر رابطکه و تکأثیر معنکاداری دارنکد ککه مقکدار آمکارهی تی آنهکا در سکککطح 95
درصد بین  +1/96تا  -1/96باشد .در غیر این صورت دو متغیر رابطه معناداری با یکدیگر نخواهند داشت .جهت قبول
یا رد فرضککیه های پژوهش بایسککتی به ضککرایب معناداری یا همان آماره  tنگاه کرد .اگر آماره  tبیشککتر از مقدار 1/96
باشکد ،این بدان معنا اسکت که فرضکیه مورد نظر در سکطح اطمینان  95درصکد مورد تایید قرار می گیرد و اگر مقدار
آماره  tبزرگتر از  2/58باشککد ،این بدان معنا اسککت که فرضککیة پژوهش در سککطح اطمینان 99درصککد مورد تأیید قرار
میگیرد .جدول شماره ( )3خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
ردیف

فرضیه ها

ضریب
مسیر استاندارد

ضریب
معناداری (t-

)value

نتیجه
آزمون

1

سرمایه فکری سبز ← مدیریت منابع انسانی
سبز

0/81

19/62

تایید

2

مدیریت منابع انسانی سبز ← رفتار سبز
کارکنان

0/85

22/18

تایید

همانطورکه دادههای جدول شماره ( )3نشان میدهند ،با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرای تمامی فرضیه پژوهش
 2/58میباشد ،لذا تمامی فرضیه این پژوهش در سطح اطمینان  99درصد مورد تایید قرار گرفته است .به عبارت دیگر،
با سطح اطمینان  99درصد می توان ادعا نمود که سرمیه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز تاثیر مثبت و

معناداری دارد .همچنین مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد
-6بحث و نتیجه گیری:
مدیریت منابع انسانی سبز کلیدی و حساسی در به وجود آوردن رفتار سبز در کارمندان بازی میکند و مزیت رقابتی
سازمانها بهحساب میآید .شرکت ها برای رسیدن به جایگاه مطلوب در ذهن و دیدگاه کارکنان و مشتریان و پیشی
گرفتن از سایر شرکت های حوزی خود ،بایستی مدیریتی با رویکرد سبز برای سازمان ایجاد کنند تا از این مسیر به
کارکنانی با رفتار سبز دست یابند .یکی از راه های ایجاد رفتار سبز درکارکنان استفاده از سرمایه فکری سبز است.
مدیران شرکت ها با استفاده از سرمایه فکری سبز باعث به وجود آوردن روحیه مدیریتی سبز در خود شده و به دنبال
آن عملکردی در راستای پرورش کارکنان سبز اندیش و سبز رفتار دارندهمانطور که پیش از این نیز بیان شد ،این
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پژوهش با هدف بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر رفتار سبز کارکنان از طریق مدیریت منابع انسانی سبز انجام شده
است .در ادامه ،به توضیح و تفسیر یافته های پژوهش پرداخته خواهد شد.
 -1یافته های حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد که سرمایه فکری سبزتبلیغات بر مدیریت
منابع انسانی سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با یافته های پژوهش یونگ و
همکاران( ،)2019میباشد .با توجه به نتیجه این فرضیه میتوان ادعا کرد که سرمایه فکری سبز بهعنوان یکی از
مؤلفههای مهم اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی سبز در نزد کارکنان توزیع برق شیراز است.مدیریت منابع انسانی با
انتخاب کارمندان بر اساس معیارهای صحیح  ،معرفی آموزش و توسعه مهارت های کارمندان در مدیریت محیط زیست
و ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد و پاداش مناسب  ،می تواند نقشی اساسی در تسهیل تغییر به مدیریت منابع
انسانی سبز داشته باشد.
 -2یافته های حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز
کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با یافته های پژوهش چادهاری()2019
میباشد .به نظر میرسد مدیریت منابع انسانی سبز با برقراری ارتباطبا اولویت سبز سازمان در هنگام استخدام و در نظر
گرفتن ارزشهای زیست محیطی افراد و مشارکت کارکنان در اجرای طرح های سبز باعث افزایش آگاهی و درک سبز
کارکنان میشود.
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Abstract
Background :In recent years, the concept of being green has been considered by scientists
and industry workers, and therefore company managers can differentiate themselves by
creating green and managerial behavior derived from green human resources and
encourage employees and consumers of the market to achieve the ultimate goal. Organize
and participate.

Objective: In this study, two dimensions of green human capital, green human resource
management were identified to investigate the effects of these dimensions on green
behavior of employees. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of
green intellectual capital on green behavior of employees It is in Shiraz electricity
distribution.
Methodologeis This research is descriptive in terms of applied purpose and in terms
of data collection and survey type and in terms of nature is correlational. The statistical
population of the research consists of electricity distribution staff. Sampling method,
available sampling and data collection tool is a questionnaire. In order to collect data, 384
questionnaires were distributed in person among Shiraz electricity distribution staff. The
validity of the questionnaire was confirmed by content validity and reliability by
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Cronbach's alpha coefficient. Analysis of data using structural equation modeling and
SmartPLS software.
Conclusions The results show that the use of green intellectual capital has a positive
and significant effect on green human resource management and also has a positive and
significant effect on green behavior of employees.

Keywords: Green intellectual capital, green human resource management, green employee
behavior
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