
 

 تاکستان ی غیرانتفاعیموسسه آموزش عال
 

 مدیریترشته  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامهیانپا
 

 :عنوان

از  ازمانس داخلیمنابع انسانی سبز بر عملکرد  استراتژیک مدیریت تأثیر 

د )مور ستیزطیمحی به مندعلاقهی و تعهدسازمانطریق نقش میانجی 

ی کشاورز یو مهندس یو فن یاخدمات مشاوره یهاشرکتمطالعه: 

 قزوین( استان

 

 ا:استاد راهنم
 یمیکر یدکتر بابک حاج

 

 :مشاوراستاد 
 ینجف رجیدکتر ا

  

 نده:نگار

 بهنام عینی

 

 0011بهار 

 



 چکیده

هدف پژوهش تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز بر عملکرد داخلی سازمان از طریق نقش میانجی 

ها پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده باشد.زیست میمندی به محیطتعهدسازمانی و علاقه

ن شامل کارکنان و مدیرا پژوهش حاضرجامعه آماری یابی معادلات ساختاری است. پیمایشی مبتنی بر مدل -توصیفی

ها در این پژوهش ابزار گردآوری دادهباشد. می استان تهران یکشاورز یو مهندس یو فن یاخدمات مشاوره یهاشرکت

استفاده  PLSافزار های روایی واگرا، روایی همگرا در نرمپرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون

 آندهنده اننش های پژوهششده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد. یافته

است که تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز بر عملکرد داخلی سازمان از طریق نقش میانجی تعهدسازمانی و 

است  آنهنده دهای پژوهش نشانبا توجه به اینکه متغیرهای یافته زیست تأثیر مثبت و معناداری دارد.مندی به محیطعلاقه

مندی به بع انسانی سبز بر عملکرد داخلی سازمان از طریق نقش میانجی تعهدسازمانی و علاقهتأثیر مدیریت استراتژیک منا

های مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده توان با استفاده از شیوهتأثیر مثبت و معناداری دارند، می زیستمحیط

 .را افزایش داد راتیتأثاست، این 

استراتژیک منابع انسانی سبز بر عملکرد داخلی سازمان از طریق نقش میانجی تعهدسازمانی و تأثیر مدیریت ها: کلید واژه

 زیستمندی به محیطعلاقه

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 

The purpose of this study is the effect of strategic human resource management on the 

internal performance of the organization through the mediating role of organizational commitment 

and interest in the environment. The present study is a descriptive-survey based on structural 

equation modeling in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The 

statistical population of the present study includes employees and managers of consulting, 

technical and agricultural engineering services companies in Tehran province. The data collection 

tool in this study was a questionnaire. Divergent validity and convergent validity tests in PLS 

software were used to assess the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha test was also used 

to determine the reliability of the questionnaire. Findings show that the impact of strategic 

management of green human resources on the internal performance of the organization through 

the mediating role of organizational commitment and interest in the environment has a positive 

and significant effect. Given that the variables of research findings show the impact of strategic 

management of green human resources on the internal performance of the organization through 

the mediating role of organizational commitment and interest in the environment have a positive 

and significant effect, can be used using different methods in the recommendations. Presented, 

enhanced these effects. 

Keywords: The effect of strategic human resource management on the internal performance of the 

organization through the mediating role of organizational commitment and interest in the 

environment. 
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