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 چکیده:

وستانه با کارکنان و رفتار د یبا نقش تعهد سازمان یطیسبز بر عملکرد مح یمنابع انسان تیریمد ریتأثدر این تحقیق 

 از روش یریگنمونهآماری کارکنان توزیع برق استان البرز و برای  جامعه گردد. برای آزمون این فرضیات،ارائه می طیمح

 قرار گرفت ائیدتاز طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد  به ترتیبتصادفی ساده استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه 

اس  زارافنرمها با کمک از روش معادالت ساختاری با و تحلیل داده تائیدمورد  وتحلیلتجزیهپرسشنامه برای  763و در نهایت 

ار دوستانه رفت ،کارکنان یسبز بر تعهد سازمان یمنابع انسان تیریمددهند، ها نشان میانجام گرفت. یافته پی اس اس و ایموس

 تیریمد دارد. ریأثت یطیبر عملکرد مح، رفتار دوستانه کارکنان با محیط سبز یمنابع انسان تیریمد دارد. ریتأث طیکارکنان با مح

سبز بر  یانسان منابع تیریمد دارد. ریکارکنان تأث یبا نقش تعهد سازمان طیسبز بر رفتار دوستانه کارکنان با مح یمنابع انسان

 دارد. ریسبز تأث طیرفتار دوستانه کارکنان با مح یانجیبا نقش م یطیعملکرد مح

 محیط، عملکرد محیطیتعهد سازمانی، رفتار دوستانه کارکنان با  مدیریت منابع انسانی سبز، کلمات کلیدی:

 

 

Abstract: 

In this research, the effect of green human resources management on environmental 

performance with the role of organizational commitment of employees and environment 

friendly behavior is presented. To test these assumptions, the statistical population of the 

managers and experts of four-star and five-star hotels was used and simple random sampling 

was used. Validity of the questionnaire was confirmed through content validity, also the 

Cronbach's alpha coefficients were more than 0.7 which indicates the reliability of the 

questionnaire. Finally, 327 questionnaires were used to analyze and validate the data using the 

help of the method of soft structural equations SPSS and IMOS software. The findings show 

that green human resources management has an impact on employee organizational 

commitment, employee friendly behavior with the environment. Green human resource 

management, employee friendly behavior with the environment affects environmental 

performance. Green human resource management on employee friendly environment with 

commitment role The staffing of the organization has an impact. Green human resource 

management has an impact on environmental performance, with the mediating role of 

employee friendly behavior in the green environment. 
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