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 چکیده

سبز و عملکرد  ینوآور انیارتباط م لیدر تعد یمنابع انسان تیرینقش مد یبررسحاضر به  پژوهش

از  پژوهش حاضر، پرداخته است. استان تهران( یمشاور توسعه منابع انسان یها: شرکتموردمطالعه) یطیمحستیز

آوری اطالعات، از طریق اطالعات ها با استفاده از جمعکاربردی بوده و به لحاظ آنکه وضعیت موجود متغیرنظر هدف، 

 وهیظر شو از ن یعلّ -اجرا، در ردیف مطالعات توصیفی وهی، از نظر شقرار گرفته است یو بررس لیگذشته مورد تحل

 یهاسشنامهپر؛ اطالعات شدهطرحیافتن پاسخ سؤاالت  منظوربهگرفته و قرار  یانهمطالعات کتابخا فیدر رد ،یگردآور

های پژوهش بیان داشت که قرار گرفت. یافته لیوتحلهیتجزمورد  smart PLS افزارنرمبا استفاده از  شدهعیتوز

 یمعنادار تأثیر یطیمحستیکارکنان بر عملکرد ز زهیانگ، دارد یمعنادار تأثیر یطیمحستیکارکنان بر عملکرد ز ییتوانا

 تأثیربز س یکارکنان بر نوآور ییتوانا ،داردن یمعنادار تأثیر یطیمحستیکارکنان بر عملکرد ز یابیفرصت، دارد

 یمعنادار أثیرتسبز  یکارکنان بر نوآور یابیفرصت، دارد یمعنادار تأثیرسبز  یکارکنان بر نوآور زهیانگد، دار یمعنادار

 انیباط مارت کنندهلیتعد یمنابع انسان تیریمدو  دارد یمعنادار تأثیر یطیمحستید زسبز بر عملکر ینوآور، داردن

 .نیست یطیمحستیزسبز و عملکرد  ینوآور
 

 یطیمحستیزعملکرد ، سبز ینوآوری، منابع انسان تیرید: مواژگان کلیدی

 

  



Abstract 

The present study examines the role of human resource management in modulating the 

relationship between green innovation and environmental performance (Case study: Human 

Resources Development Consulting Companies in Tehran Province). The present study is 

applied in terms of purpose and in terms of the current status of variables has been analyzed 

using data collection through past information, in terms of implementation method, in the order 

of descriptive-causal studies and in terms of method. The collection is in the line of library 

studies and is designed to answer questions; Data from questionnaires were analyzed using 

smart PLS software. The research findings stated that employees' ability to have a significant 

effect on environmental performance, employee motivation has a significant effect on 

environmental performance, staff opportunity has no significant effect on environmental 

performance, employee ability has a significant effect on green innovation, employee 

motivation has a significant effect on green innovation. Employee opportunities do not have a 

significant impact on green innovation, green innovation has a significant impact on 

environmental performance, and human resource management does not moderate the 

relationship between green innovation and environmental performance. 
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