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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ،رهبری معنوی و اشتیاق زیستمحیطی کارکنان
بر ایجاد رفتار زیستتمحیطی در ستازمان اججا شتدا استت این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی ،از جوع توصیفی و با روش
پیمایشی اججا شدا است جامعه آماری در این مطالعه  212جفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش جموجهگیری در
دستتتر

اجتخاب شتتدجد به منظور تحلیل داداها ،روش حداقل مربعات جزئی و جر افزار  Smart PLS2مورد استتتفادا قرار

گرفت جهت ستتنجش روایی از روایی ه گرا بهرا گرفته شتتد و به منظور برازش پایایی ،آلفای کروجبام مورد استتتفادا قرار
گرفت و ضتری

آن برای تما ستازاهای پژوهش بیشتر از ( )0/4میباشد جتایج جشان میدهد که رهبری تحولگرا مبتنی بر

محیطزیست و رهبری معنوی به ترتی

با ضری

مسیر ( )0/487و ( )0/945بر اشتیاق زیستمحیطی تأثیر مثبت و معناداری

میگذارد جتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار اشتتیاق زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی کارکنان را با ضری
و ضتتری

مسیر ()0/314

معناداری ( )4/044تأیید کرد همچنین اشتتتیاق زیستتتمحیطی در ستتازمان ارتبام میان رهبری تحولگرا مبتنی بر

محیطزیستتت و رفتار زیستتتمحیطی کارکنان را میاججیگری میکند ،ولی ارتبام میان رهبری معنوی و رفتار زیستتتمحیطی
کارکنان را میاججیگری جمیکند بر استتا

یافتهها پیشتتنهاد میشتتود که مدیران شتتهرداری با بهکارگیری ستتب های رهبری

تحولگرا و معنوی بر رفتارهای کارکنان خود کنترل داشتتته باشتتند و در جتیجه اشتتتیاق زیستتتمحیطی بیشتتتری برای ارائهی
رفتارهای زیستمحیطی بهوجود بیاورجد
واژههای کلیدی :رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیستت ،رهبری معنوی ،اشتیاق زیستمحیطی ،رفتارهای زیستمحیطی
کارکنان
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مقدمه
در حال حاضر رفتار انسانها منجر به چالشهای
محیطزیستی زیادی گردیده است .بسیاری از تصمیمات
فردی و اجتماعی افراد تأثیرات منفی بسیاری بر تنوع
زیستی و اکوسیستم محیطی و سلامتی افراد دارند .با
استفاده از علوم رفتاری ،روانشناسی و اقتصاد میتوان
نحوهی تصمیمگیری و رفتار افراد در زمینههای مختلف را
درک نمود ( .)Byerly et al., 2018در سالهای اخیر،
محققان اهمیت رفتارهای زیستمحیطی کارکنان را به
موازاتی که محتوای ادبیات تحقیق این موضوع رشد کرده
است ،به رسمیت شناختهاند ( )Norton et al., 2015و
امروزه سازمانها به طور فزایندهای کارکنان را تشویق
میکنند تا در رفتارهای زیستمحیطی شرکت کنند
( .)Kudmore, 2015در زمینه روانشناسی محیطزیست،
یکی از مسائلی که بیشترین بحث در مورد آن مطرح شده
تعیین عوامل مؤثر در توسعه رفتارهای محیطزیستی است
و اینکه چگونه این عوامل بر یکدیگر تأثیر میگذارند
( .)Wu, 2018نمایش رفتارهای محیطزیستی به صورت
موفقیتآمیز نیازمند دانش و مهارتهای خاصی همچون
رهبری میباشد ( .)Hawkins et al., 2015مفهوم رهبری
تحولگرا مبتنی بر محیطزیست عمدتاً بیانگر رهبرانی است
که به کارکنان انگیزه میدهند تا ایدههای زیستمحیطی
را به عنوان بخشی از مسؤولیتهای عملیاتی خود در نظر
بگیرند .رهبران دارای سبک تحولگرا مبتنی بر محیط
زیست ،کارکنان را برای شرکت در رفتارهای محیطزیستی
تشویق مینمایند .از سوی دیگر معنویت در محیط کار
میتواند نقش مهمی در رفتارهای محیطزیستی کارکنان
داشته باشد و بههمین ترتیب ارضای نیازهای معنوی یک
کارمند و الهامبخشیدن به او میتواند نقش مؤثری در
راستای رسیدن به اشتیاق و رفتارهای محیطزیستی داشته
باشد ( .)Afsar et al., 2016همچنین رهبرانی که میتوانند
احساسات پیروان را برانگیزانند ،اشتیاق محیطزیستی
زیادی را در کارکنان نیز به وجود میآورند ( Robertson
 .)& Barling, 2013این پژوهش به دنبال پاسخ به این
1. Employee Pro-Environmental Behaviour
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سؤال است که چگونه رهبری میتواند اشتیاق کارکنان
نسبت به مسائل زیستمحیطی را افزایش دهد و به همین
ترتیب منجر به تقویت رفتارهای زیستمحیطی در سطح
سازمان گردد .اگر چه در ادبیات مدیریت به موضوعات
انگیزشی و انواع رهبری پرداخته شده است ،اما به
متغیرهای جدیدی این پژوهش یعنی رهبری تحولگرا
مبتنی بر محیطزیست ،رهبری معنوی ،اشتیاق محیط
زیستی و رفتارهای زیستمحیطی کارکنان در سازمان
کمتر پرداخته شده است .به طور کلی سبک رهبری دارای
تأثیرات مختلفی بر رفتارهای محیطزیستی کارکنان
میباشد .این پژوهش و یافتههای منتج از آن میتواند جهت
پرکردن خلأ و شکاف فعلی در ادبیات رفتار سازمانی و درک
بهتر رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ،رهبری
معنوی و اشتیاق محیطزیستی و تأثیرات آن بر روی
رفتارهای محیطزیستی کارکنان مفید باشد .لذا ،مقاله
حاضر درصدد است تا تأثیر رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست ،رهبری معنوی بر ایجاد رفتار محیطزیستی
در سازمان را بسنجد .همچنین بررسی تأثیر رهبری
تحولگرا مبتنی بر محیطزیست و رهبری معنوی بر ایجاد
رفتار محیطزیستی در سازمان با توجه به نقش میانجی
اشتیاق محیطزیستی کارکنان از دیگر اهداف این پژوهش
است .بدین منظور ابتدا سعی میشود متغیرهای پژوهش
تشریح شود و سپس مدل مفهومی ذکر گردد.
رفتار محیطزیستی کارکنان 1شامل مجموعه اقدامات
گستردهای است که کارکنان در محل کار از خود نشان
میدهند و منجر به حفظ منابع و محیطزیست میگردد.
همچنین رفتارهای زیستمحیطی کارکنان میتواند به
عنوان یک اقدام محتاط دیده میشود که به دنبال به
حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب بر روی محیطزیست
است ( .)Ciocirlan, 2017رفتارهای محیطزیستی کارکنان
به عنوان رفتارهایی شناخته میشود که کارکنان از خود
نشان میدهند و باعث کاهش آسیب به محیط زیست یا
حتی نفع رساندن به خود میشود ( .)Fatoki, 2019برخی
اندیشمندان رفتارهای محیطزیستی را به عنوان "اقدامات
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و رفتارهای مقیاسپذیری تعریف کردهاند که کارمندان
حاضر در محیط کار از طریق ارتباطات و مشارکت با
یکدیگر ،تلاش میکنند تا از محیطزیست حفاظت نمایند"
( .)Ones et al., 2018همچنین رفتارهای محیطزیستی
کارکنان به عنوان اعمال و رفتارهایی شناخته میشود که
کارکنان انجام میدهند و در راستای حفاظت از
محیطزیست میباشد .در حقیقت این رفتارها به عنوان
رفتارهای داوطلبانهای معرفی میشوند که فراتر از
محدودههای دقیق مرتبط با وظایف شغلی هستند
( .)Francoeur et al., 209تمرکز رفتارهای محیطزیستی
و فراوانی این رفتارها میتواند بسیار متفاوت و تحت تأثیر
عوامل زیادی از جمله اندازه سازمان و نوع صنعت باشد.
رفتارهای محیطزیستی با محوریت محصولات و عملیات
شامل روشها و موادی است که در ساخت محصولات مورد
استفاده قرار میگیرد .مؤسسان شرکتها بر اساس مطالعه
سازمان ملل رفتارهای محیطزیستی خود را بر روی منابع
حساس نسبت به محیطزیست یا منابع پایدار ،استفاده از
شیوههای تولید پایدار ،منابع محلی و ارزیابی تأمین
کنندگان و توزیع کنندگان در سیاستهای محیطزیستی
خود متمرکز کردهاند (.)Vanderploeg & Lee, 2019
بهطورکلی میتوان گفت که کارکنان در سازمان به
رفتارهای محیطزیستی تمایل دارند و بدون تأثیرپذیری از
دیگران یا دریافت پاداش از مدیر به نمایش چنین
رفتارهایی علاقمند هستند .رفتارهای محیطزیستی
کارکنان نه تنها از عوامل و جنبههای شناختی بلکه از
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( Aziz et

احساسات و هیجانات افراد نیز تأثیر میپذیرد
 .)al., 2018در یک دستهبندی دیگر و مطابق با جدول 1
انواع رفتارهای زیستمحیطی را میتوان بر حسب درجهی
تکرار رفتار و هزینه مالی مصرفکننده طبقهبندی نمود .بر
اساس درجه تکرار میتوان رفتار را به دو دسته رفتارهای
مکرر و رفتارهای نادر تقسیمبندی نمود .مثل ًا رفتاری
همچون عایق قراردادن بر روی درها و پنجرهها به عنوان
یک رفتار نادر و کمتکرار شناخته میشود ،در حالی که
خاموشکردن لوازم الکترونیکی از رفتارهای مکرر میباشد.
از طرف دیگر بر اساس هزینه مالی مصرفکننده ،رفتارها
به دو دستهی رفتارهای کمهزینه و پرهزینه تقسیم میشود
(.)Gillis, 2016; Karlin et al., 2014
در  02سال گذشته ،رهبری تحولگرا در تمام تئوریهای
رهبری به گستردهترین مفهوم تبدیل شده است و
تحقیقات نشان دادهاند که رهبری تحولگرا بر رفتارهای
زیادی تأثیر میگذارد ( .)Judge & Piccolo, 2004بر
اساس رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ،1رهبران به
جای قصد نفوذ در کارکنان ،آنها را درگیر رفتارهای محیط
زیستی میکنند تا مطابق با ارزشهای خودشان عمل
نمایند .از طرف دیگر هنگامی که کارکنان مراقب رفتارهای
رهبران خود در محیط کار هستند ،آنها میآموزند که به
ازای رفتارهای ارزشمند ،انتظار پاداش داشته باشند و
رفتارهای محیط زیستی مشابه در سازمان را تکرار نمایند
(.)Conchie et al., 2012
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جدول  -1انواع رفتارهای زیستمحیطی را بر حسب درجهی تکرار رفتار و هزینه مالی مصرفکننده (گیلیس)6112 ،

درجهی تکرار رفتار

هزینه مالی مصرفکننده

بهندرت

هزینه کم /
بدون هزینه

هزینه بالا /
نیاز به سرمایه

"نگهداری"
 بافاصله قراردادن یخچال از دیوار استفاده از عایقهای هوا بر روی درها و پنجرهها -تنظیم باد مناسب لاستیک

"کاهش"
 کاهش سرعت مجاز در بزرگراهها خاموشکردن لوازم الکترونیکی استفاده از ماشین ظرفشویی در زمان پرشدنکامل گنجایش آن

"بهبود بازدهی"
 رانندگی با وسایل نقلیه کممصرف نصب لوازم با مصرف انرژی بهینه -نصب پنجرههای عایق و محافظ انرژی

" اقدامات مشترک"
 تجمع پیرامون مسائل زیستمحیطی پلمپکردن کارخانههای متضاد با محیطزیست تشکیل گروههای حفاظت از محیطزیست بهصورت محلی

رهبری تحولگرا شامل چهار رفتار اساسی تأثیر ایدهآل،
انگیزه الهامبخش ،تحریک فکری و ملاحظات فردی
میگردد که هر یک از آنها میتوانند بر رفتارهای
محیطزیستی کارکنان تأثیرگذار باشد ( Bass & Riggio,
 .)2006مفهوم رهبری تحولگرا مبتنی بر محیط زیست
عمدت ًا بیانگر مدیرانی است که به کارکنان انگیزه میدهند
تا ایدههای محیط زیستی را به عنوان بخشی از
مسؤولیتهای عملیاتی خود در نظر بگیرند .رهبران دارای
سبک تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ،کارکنان را برای
شرکت در رفتارهای زیستمحیطی تشویق مینمایند
( .)Graves et al., 2013هنگامی که انگیزه کارکنان افزایش
مییابد ،آنها قادر به بیان و اقدام زیستمحیطی بر اساس
اشتیاق ،تخصص و خودکارآمدی در پرداختن به مسائل
زیستمحیطی خواهند بود ( )Chen et al., 2014رابرتسون
و بارلینگ ( )0212در پژوهش خود با بررسی  121جفت
رهبر -پیرو نشان دادند که رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست اشتیاق کارکنان و رفتارهای محیطزیستی در
محیط کار را پیشبینی میکند .همچنین یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که سبک رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست میتواند هنجارها و رفتارهای رهبری و
طرفداری از محیطزیست را که نقش مهمی در سبزشدن
سازمان دارد ،انتقال دهد .مطالعه  Gravesو همکاران
02

مکرر

( )0212نشان داد که رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست همبستگی شدیدی با رضایت پیروان از
رهبران و انگیزه شغلی دارد Haddock-Millar .و همکاران
( )0212در پژوهش خود نشان دادند که اگر اعضای هیأت
مدیره و سرپرستان از کارکنان در رابطه با مسائل
محیطزیستی حمایت کنند ،باورها و اشتیاق بیشتری
نسبت به شرکت در فعالیتهای محیطزیستی شکل
میگیرد Kara .و همکاران ( )0214نیز در مطالعه خود
نشان دادند که اگر مدیران سبک رهبری تحولگرا را اتخاذ
نمایند ،شرایط کاری در سازمان بهبود مییابد و کیفیت
زندگی کارکنان افزایش خواهد یافت .نتایج مطالعه  Kimو
همکاران ( )0211نشان داد که باورهای محیط زیستی
کارکنان تا حدی تأثیرات رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست و سیاستهای زیستمحیطی بر رفتارهای
زیستمحیطی کارکنان را میانجیگری میکند .نتایج این
پژوهش همچنین نشان میدهد که حمایت رهبری رابطه
بین باورهای محیطزیستی و رفتارهای محیطزیستی را
تعدیل میکند .از اینرو میتوان فرضیه اول پژوهش را به
صورت زیر مطرح ساخت:
فرضیه  :1رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست بر
میزان اشتیاق زیستمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
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بین رهبران و پیروان آنها است تا یکدیگر را به عنوان
موجودات معنوی درک نمایند .رهبری معنوی میتواند یک
احساس عمیق از هدفمندی را در محیط کار القاء نماید و
بیانگر نحوه تعامل کارمندان با رهبران خود در سطح فردی
است ( .)Hassan et al., 2016نتایج پژوهش کادمور
( )0210نشان داد که رهبری سازمانی تأثیر مستقیم و
معناداری بر رفتارهای محیطزیستی کارکنان دارد.
هم چنین نتایج این پژوهش بیانگر این بود که رفتارهای
محیطزیستی کارکنان متأثر از رهبری و فعالیتهای
سازمانی است )0210( Kaya .در پژوهش خود نشان داد
که بین رهبری معنوی و ارتباطات کارکنان با سایر
همکاران در محل کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
و رهبری معنوی میتواند رفتارهای شهروندی سازمانی را
تقویت نماید .رضاپور اقدم و همکاران ( )0214نیز در
پژوهش خود نشان دادند که رهبری معنوی با رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان به طور قابل توجهی رابطه
مثبت و معناداری دارد .در حقیقت نتایج این پژوهش نشان
داد که رهبری معنوی میتواند انگیزه ذاتی را برای تفکر در
مورد طبیعت و محافظت از محیطزیست را برای آیندگان
بهبود بخشد )0214( Latif & Aziz .دریافتند که
معنویگرایی در سازمان میتواند به طور قابل توجهی با
رفتارهای محیطزیستی کارکنان رابطهی مثبت و معناداری
داشته باشد و تعاملات میان کارکنان میتواند این رابطه را
میانجیگری نماید .نتایج پژوهش  )0211( Fatokiنشان
داد که در میان کارکنان هتل میان رفتار رهبری ،حمایت
نهادی و معنویت در محیط کار با رفتارهای محیطزیستی
کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .از اینرو
میتوان فرضیه دوم پژوهش را این چنین مطرح ساخت:

معنویت در محیط کار به عنوان چارچوبی از ارزشهای
سازمانی تعریف شده است که در فرهنگ یک سازمان قابل
مشاهده میباشد و باعث ارتقاء و تعالی کارکنان در طی
فرآیند کار میگردد .در واقع معنویت سازمانی نوعی
احساس وحدت و یکپارچگی در میان کارکنان به وجود
میآورد ،به گونهای که آنها احساس شادی و رضایت بالایی
خواهند داشت ( .)Hudso, 2014رهبری معنوی 1همواره
احساسات و درک بالایی نسبت به معنویت شخصی،
هدفمندی در محیط کار ،ارتباط با اجتماع و بهزیستی
معنوی را دارند ( .)Crossman, 2010یک رهبر معنوی به
کارکنان کمک میکند تا تبدیل به افراد کاملی گردند و با
ایجاد ارتباط معنوی با خود ،جامعه و سایر کارکنان به
دنبال انجام فعالیتهای معنادار باشند .بنابراین رهبری
معنوی میتواند کارکنان را به سمت اهداف و معانی بالاتر
ترغیب نماید .از طرف دیگر رهبران معنوی ،پیروان خود را
تشویق میکنند تا با در نظرگرفتن نگرانیهای جامعه ،کره
زمین و طبیعت فراتر از خود فکر کنند (.)Hudso, 2014
رهبری معنوی میتواند ارزشهای سازمانی ،فرآیندها و
سیستمها را با ارزشها و آرزوهای فردی کارکنان ادغام
نماید و به آنها کمک کند تا با سازمان سازگاری بیشتری
داشته باشند ( .)Pandey & Gupta, 2008یک رهبر معنوی
تلاش میکند تا پیروان اهداف بیشتری از زندگی را برآورده
سازند و به دنبال معناداری در محیط کار ،تعالی،
نوعدوستی و وحدت باشند .همچنین رهبری معنوی به
طور بالقوه میتواند هماهنگی بیشتری بین معنویت
سازمانی ،معنویت شخصی ،تعالی و احساس جمعی ایجاد
کند ( .)Karakas, 2010رهبری معنوی در محیط کار دارای
ساختاری چندوجهی و پیچیده است و یک تعریف قابل
قبول از مفهوم آن وجود ندارد ،اما بهطورکلی میتوان گفت
که رهبری معنوی نوعی رهبری است که میتواند یک
محیط کار معنادار را برای کارکنان به وجود آورد
( .)Schutte, 2016به طور کلی رهبری معنوی در محیط
کار مربوط به شناخت و پذیرش یک عقیده یا دین خاص
نیست ،بلکه در مورد احساس تعلق و وحدت در محیط کار

کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در طی زمان یکی از چالشهای مهم در علم رفتاری و
روانشناختی ،توانایی تأثیرگذاری بر رفتار انسانها بوده
است ( .)Van Der Linden, 2015اشتیاق زیستمحیطی0
به عنوان یک احساس مثبت تعریف میشود که نتیجه آن

1. Spiritual Leadership

2. Environmental passion
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این است که فرد به مشارکت در رفتارهای محیطزیستی
تمایل پیدا میکند (.)Robertson & Barling, 2013
اشتیاق محیط زیستی همچون انگیزش درونی برای درگیر
کردن کارمندان در رفتارهای محیط زیستی نقش بسیار
مهمی دارد ( .)Turaga et al., 2010در صورتی که در
محیط سازمان فرهنگ معنوی بالایی وجود داشته باشد،
اشتیاق کارکنان نسبت به محیطزیستی تقویت میشود و
این رابطه با آگاهی محیطزیستی تعدیل میشود ( Madsen
 .)& Ulhøi, 2001احساسات مثبت همچون احساس
خوشبختی و شادی بر روی میزان اشتیاق محیطزیستی
کارکنان تأثیر میگذارد و میزان اشتیاق به نوبهی خود
رفتارهای محیطزیستی کارکنان را تقویت مینماید (‐Lips
 .)Wiersma, 2003هنجارهای توصیفی محیطزیستی
رهبران میتواند میزان اشتیاق محیطزیستی و رفتارهای
محیطزیستی را در سازمان پیشبینی نماید و به میزانی که
رهبران نسبت به مسائل محیطزیستی شور و اشتیاق نشان
دهند ،کارکنان رفتارهای محیطزیستی بیشتری را از خود
نشان خواهند داد ( .)Robertson & Barling, 2013معمولاً
کارمندان نسبت به مسائل اجتماعی و سازمانی اشتیاق
بالایی دارند .رهبران با تشویق کارمندان برای کسب منافع
جمعی به جای منافع فردی و با الهامبخشیدن به آنها برای
دستیابی به هدفهای والاتر میتوانند اشتیاق محیط
زیستی کارکنان را افزایش دهند ( .)Liu et al., 2011به
طور کلی درک ،پیشبینی و تشویق رفتارهای محیط
زیستی تا حد زیادی به درک پویاییهای انگیزشی
رفتارهای افراد بستگی دارد (.)Steg et al., 2016
 )0220( Kollmuss & Agyemanاذعان داشتند که
ارتباطات و همکاری در محیط کار میتواند اشتیاق محیط
زیستی و تعلق عاطفی را افزایش دهد .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد کارکنانی که فاقد دانش و آگاهی در مورد
دلایل و تأثیرات تخریب محیطزیست هستند ،نابودی
محیطزیست را مسألهی مهمی قلمداد نمیکنند و اشتیاق
محیطزیستی چندانی ندارند)0210( Van Der Linden .
در پژوهش خود نشان داد که رفتار افراد ناشی از نوع

00

پاداشهایی است که دریافت میکنند و رفتارهای محیط
زیستی افراد به طور مستقیم متأثر از وضعیت روانی و
اشتیاق درونی آنها میباشد .در این پژوهش مشخص
گردید افرادی که دارای احساسات خوبی هستند و از سوی
سایر افراد مورد قدردانی واقع میشوند ،اشتیاق بیشتری
برای رفتارهای محیطزیستی از خود نشان میدهندAfsar .
و همکاران ( )0212در مطالعهی خود نشان دادند که
انگیزش درونی و اشتیاق زیستمحیطی بر رفتارهای
محیطزیستی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد Steg .و
همکاران ( )0212در پژوهش خود بر این امر تأکید کردند
که در صورتی که اشتیاق درونی افراد برانگیخته شود ،در
نتیجه میتوان رفتارهای محیطزیستی بیشتری را در افراد
نهادینه نمود .از اینرو میتوان فرضیات پژوهش را اینگونه
مطرح ساخت:
فرضیه  :3اشتیاق محیطزیستی بر میزان رفتارهای
محیطزیستی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :4اشتیاق محیطزیستی در رابطه بین رهبری
تحولگرا مبتنی بر محیطزیست و رفتارهای محیطزیستی
کارکنان نقش میانجیگری دارد.
فرضیه  :5اشتیاق محیطزیستی در رابطه بین رهبری
معنوی و رفتارهای محیطزیستی کارکنان نقش
میانجیگری دارد.
مدل مفهومی پژوهش
در واقع مدل مفهومی هر پژوهش بیانکنندهی روابط بین
متغیرها است .در این پژوهش متغیرهای رهبری تحولگرا
مبتنی بر محیطزیست و رهبری معنوی به عنوان
متغیرهای مستقل نسبت به اشتیاق محیطزیستی و متغیر
اشتیاق محیطزیستی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته
شده است .همچنین متغیر اشتیاق محیطزیستی به عنوان
متغیر مستقل برای متغیر وابسته رفتارهای محیطزیستی
کارکنان در نظر گرفته شده است .مدل مفهومی پژوهش را
در شکل  1قابل مشاهده است.
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از پژوهش کیم و همکاران ( ،)6112فاتوکی ( ،)6112می و همکاران ( ،)6112ژو و همکاران
( ،)6112افسر و همکاران ())6112

مواد و روشها
از آنجا که هدف پژوهش تعیین میزان تأثیرات میان
متغیرها است ،پس پژوهش حاضر از نوع کاربردی ،از نظر
نحوه گردآوری دادها توصیفی و از نوع پیمایشی و به صورت
تکمقطعی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش کارکنان
شهرداری شیراز میباشد و روش جمعآوری دادهها به
صورت نمونهگیری دردسترس است ،به این صورت که به
نسبت مشخصی از جمعیت کل کارکنان انتخاب شدند.
برای تعیین حجم نمونه بهینه فرمول کوکران برای جوامع
نامحدود به کارگرفته که در آن حداکثر خطای قابل قبول
 ،2/24سطح اطمینان  ،2/10واریانس  2/012در نظر گرفته
شد که در نتیجه حجم نمونه  010بدست آمد .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه  22سؤالی بر اساس مقیاس

ترتیبی و طیف پنج دستهای لیکرت استفاده شد.
پرسشنامه این تحقیق ،از دو قسمت تشکیل شده است.
قسمت اول ،شامل سؤالات جمعیت شناختی میباشد و
قسمت دوم ،شـامل سـؤالات اصلی پرسشنامه است که بر
اساس فرضیات تحقیق مطرح شدهاند که روایی و پایایی آن
تأیید گردید .پرسشنامه شامل  8بعد (رهبری تحولگرا
مبتنی بر محیطزیست ،رهبری معنوی ،اشتیاق
محیطزیستی و رفتارهای محیطزیستی کارکنان) میباشد.
روایی و اعتبار سؤالات توسط برخی از اساتید کنترل شد.
همچنین بهمنظور بررسی پایایی و روایی مدل اندازهگیری،
از نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شد .همانطور که مشاهده
میشود ضریب آلفای کرونباخ (جدول  )0برای تمام
سازههای پژوهش بیشتر از  2/7میباشد که در سطح
مطلوب است و نشان از اعتبار سنجههای پژوهش دارد.
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جدول  -6نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش

منبع مقیاسهای سنجش

متغیرهای پژوهش
رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست

تعداد سوال

)Zhou et al., (2018

2

2/701

)Fry et al., (2005

7

2/400

)Robertson & Barling (2013

12

2/427

)Saeed et al., (2019

7

2/780

رهبری معنوی
اشتیاق زیستمحیطی

ضریب آلفای کرونباخ

رفتارهای زیستمحیطی کارکنان

نتایج
در جدول  ،2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد
بررسی ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود،
 % 02/0پاسخگویان مرد و  41/22درصد پاسخگویان
متأهل بودند .تحصیلات کارشناسی ارشد با حدود 80/04

درصد بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته است و
بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی  00تا  28سال بوده
است.

جدول  -3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی

ویژگیهای جمعیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

12

82/4

مرد

111

02/0

14-08

11

4/12

دیپلم و زیردیپلم

00-28

42

82/02

فوق دیپلم

12

20-88

72

20/48

کارشناسی

47

81/22

80-08

08

11/20

کارشناسی ارشد

12

80/04

00+

7

2/22

دکتری

12

8/71

شناختی
جنسیت

سن

بررسی برازش مدل بیرونی
مدلیابی  PLSدر دو مرحله صورت میپذیرد .در
مرحلهاول ،مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) از طریق
تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد
بررسی قرار میگیرد و در مرحله دوم ،مدل ساختاری (مدل
درونی) به وسیلهی برآورد مسیر بین متغیرها بررسی
میشود .جهت تأیید روایی ابزار اندازهگیری از دو نوع روایی

08

ویژگی های جمعیت

فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

21

14/21

متأهل

172

41/22

2

1/81
7/08

شناختی
وضعیت
تأهل

تحصیلات

ارزیابی استفاده شده است؛ روایی محتوا و روایی همگرا.
روایی محتوا توسط نظرسنجی از خبرگان حاصل شد و
نتایج آن در زیر قابل مشاهده است .همچنین در این
پژوهش ،جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده شده است،
ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این تحقیق از
حداقل مقدار ( )2/7بیشتر است.

شماره  ،96پاییز 74-96 ،9366

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

جدول -4نتایج کلی پژوهش

سازه

رهبری تحولگرا
مبتنی بر
محیطزیست

رهبری معنوی

اشتیاق
محیطزیستی

رفتارهای
محیطزیستی
کارکنان

ضریب آلفای

ضریب پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ

ترکیبی

استخراجی

)(Alpha>0.7

) (Alpha>0.7

((AVE>0.5

بارعاملی

مقدار

()>1/4

تی()>1/22

ETL1

2/701

0/28

ETL2

2/840

8/12

ETL3

2/070

0/22

2/202

4/17

ETL5

2/722

1/20

ETL6

2/418

7/28

SL1

2/480

2/07

SL2

2/012

2/77

SL3

2/270

8/21

2/722

0/41

SL5

2/020

7/20

SL6

2/714

2/00

SL7

2/212

7/78

CB1

2/227

2/41

CB2

2/480

2/80

CB3

2/782

7/00

CB4

2/102

7/21

2/704

2/28

2/708

2/10

CB7

2/210

7/24

CB8

2/802

1/00

CB9

2/822

2/20

CB10

2/714

0/78

PEB1

2/227

2/42

PEB2

2/802

2/70

PEB3

2/784

8/12

2/200

1/07

PEB5
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از آنجائیکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  ،2/7پایایی
ترکیبی  2/7و برای  ،2/0 ،AVEبار عاملی 2/8 ،و آمارهی
تی ،1/12 ،است که مطابق جدول  2مشاهده میشود که
تمام بارهای عاملی در این سطح اطمینان معنیدار هستند.
این بدان معناست که ضریب متغیرهای آشکار در برآورد
متغیر پنهان مربوط به خود از توانایی لازم برخوردارند و در
نتیجه نشاندهنده این است که روایی سازه مدل مورد
قبول واقع شده است و علاوه بر این ،مطابق با یافتهها تمامی
این معیارها (آلفای کرونباخ؛ پایایی ترکیبی؛ میانگین
واریانس استخراج شده) نیز در مورد متغیرهای مکنون
مقدار مناسب اتخاذ نمودهاند که میتوان مناسب بودن

وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید
ساخت.
بررسی برازش مدل درونی
مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش
است .با استفاده از مدل درونی میتوان به بررسی
فرضیههای پژوهش پرداخت .ملاک تأیید فرضیههای
پژوهش این است که ضرایب مسیر مثبت و آماره  tبالاتر از
 1/ 12باشد .در جدول  0نتایج بررسی فرضیهها ارائه شده
است.

جدول  -5نتایج برازش مدل درونی
H

مسیر

H1

رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ← اشتیاق زیستمحیطی

2/248

H2

رهبری معنوی ← اشتیاق زیستمحیطی

2/071

0/112

H3

اشتیاق زیستمحیطی ← رفتارهای زیستمحیطی کارکنان

2/212

7/222

پذیرش

بررسی شروط

بررسی شروط

 پذیرش

بررسی شروط

بررسی شروط

عدم پذیرش

رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ← رفتارهای زیستمحیطی کارکنان
← با اثر میانجی اشتیاق زیستمحیطی
رهبری معنوی ← رفتارهای زیستمحیطی کارکنان← با اثر میانجی اشتیاق
زیستمحیطی

H4

H5

برازش مدل پژوهش
در شکل  0ضرایب مسیر که بیانگر شدت اثرگذاری است،
مشخص شده است .اعداد روی مسیرها نشاندهنده ضریب
مسیر و اعداد روی فلشهای متغیرهای پنهان بیانگر
بارهای عاملی است .در مدل آزمون شده ابتدا معنیدار

02

ضریب مسیر

آماره تی

نتایج

2/211

 پذیرش
پذیرش

بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح  2/10ارزیابی
شد که مطابق شکل  0مشاهده میشود که تمام بارهای
عاملی در این سطح اطمینان معنیدار هستند (بار عاملی
کلیه متغیرها در حد قابل قبول بالاتر از  2/8میباشند).
همچنین مطابق با شکل  2مقدار تمامی مقادیر آماره t
بالاتر از میزان مطلوب ( )1/12است و مورد تأیید میباشد.
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شکل  -6مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)

شکل  -3مدل آزمون شده پژوهش (تی ولیو)

بحث
بر اســاس بروزترین اخبار و اطلاعات ســازمان بهداشــت
جهانی ،سلامت محیطزیست و به ویژه سلامت انسانها در
شــرایط بحرانی و خطرناک قرار دارد (رفیعی شــهرکی و

قاســمی .)1214 ،هدف از پژوهش حاضــر بررســی تأثیر
رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ،رهبری معنوی و
اشتیاق محیطزیستی کارکنان بر ایجاد رفتار محیطزیستی
در ســـازمـان میباشـــد .با توجه به یافتههای تحقیق در
94

کشاورز و همکاران

تأملی بر سبزگرایی در سازمان :واکاوی نقش رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست ...

راســـتای فرضـــیه اول ،تأثیر رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیست بر اشتیاق محیطزیستی کارکنان مورد تأیید
قرار گرفت و نتایج نشـــان داد که رهبری تحولگرا مبتنی
بر محیطزیست بر میزان اشتیاق محیطزیستی در سازمان
تـأثیر مثبت و معناداری دارد .از طرف دیگر میتوان گفت
که رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست میتواند منجر
به رفتارهای محیطزیســتی کارکنان گردد که این با نتایج
 )0212( Robertson & Barlingهمســویی دارد .بنابراین
میتوان نتیجـه گرفـت بـه میزانی که ســـبک رهبری در
سازمان به سمت رهبری تحولگرا مبتنی بر محیطزیست
چرخش پیدا میکند ،کارکنان اشـتیاق بیشتری نسبت به
موضـوعات محیطزیسـت پیدا میکنند .نتایج فرضیه دوم
نشـــان میدهــد کــه رهبری معنوی بر میزان اشـــتیــاق
محیطزیســـتی کـارکنان در میان کارکنان تأثیر مثبت و
معنـاداری دارد کـه این بـا یـافتـههای ،)0211( Fatoki
رضاپور اقدم و همکاران ( )0214و )0214( Latif & Aziz
همخوانی دارد و یافتههای این محققان نیز نشــانگر رابطه
اخیر میبـاشـــد .بنابراین توجه به معنویات و ایفای نقش
رهبری معنوی در سازمان میتواند به عنوان عامل مؤثری
جهـت ایجـاد اشـــتیاق محیطزیســـتی کارکنان و نهایتاً
رفتارهای محیطزیســتی در کارکنان تلقی گردد و رهبران
بــایــد بــه ســـبــک رهــبــری معنوی بــه عنوان یــک
پیشبینیکنندهی مهم در ارائهی رفتارهای محیطزیستی
در کارکنان بنگرند .در رابطه با فرضـــیه ســـوم یافتههای
پژوهش نشان داد که اشتیاق محیطزیستی کارکنان تأثیر
مثبت و معناداری با رفتارهای محیطزیســـتی کارکنان در
شـــهرداری شـــیراز دارد که با یافتههای پژوهش  Stegو
همکاران ( )0212و  )0210( Van Der Lindenهمسویی
دارد و پژوهشهای حاضـــر نیز بیانگر اثرگذاری اشـــتیاق
محیطزیســـتی بر رفتـارهـای محیطزیســـتی در ســـایر
سازمانهای دولتی است .همچنین نتایج پژوهش  Afsarو
همکــاران ( )0212نیز بیــانگر این بود کــه اشـــتیــاق
محیطزیستی بر رفتارهای محیطزیستی افراد تأثیر مثبت
و معنــاداری دارد .بنــابراین کــارکنــان بر اســـاس میزان
اشــتیاقی که از محرکهای ســازمانی کســب میکنند ،به
04

انگیزهی بالاتری دست پیدا میکنند و این نیروی انگیزشی
به نوبهی خود منجر به رفتارهای محیطزیســتی بیشــتری
در کـارکنـان میگردد .در نتیجه مدیران شـــهرداری باید
نسبت به ایجاد اشتیاق محیطزیستی در کارکنان حساس
باشـند تا به این طریق بتوانند رفتارهای زیستمحیطی را
در کارکنان خود نهادینه نمایند.
نتـایج آزمون فرضـــیـه چهـارم نشـــان داد که اشـــتیاق
محیطزیســـتی کـارکنـان در رابطه بین رهبری تحولگرا
مبتنی بر محیطزیست و رفتارهای زیستمحیطی کارکنان
نقش میـانجیگری ایفـا میکند .فرضـــیه فوق با پژوهش
 Kimو همکاران ( )0211همخوانی دارد و بر اســـاس آن
مشـــخص گردیـد که اشـــتیاق محیطزیســـتی کارکنان
شهرداری شیراز ،در رابطه بین رهبری تحولگرا مبتنی بر
محیطزیســـت و رفتارهای محیطزیســـتی کارکنان نقش
میـانجی ایفـا میکنـد .بـا توجـه بـه یافتههای تحقیق در
راســـتــای فرضـــیــه پنجم رابطــه بین رهبری معنوی بر
رفتارهای محیطزیستی کارکنان با توجه به متغیر میانجی
اشـــتیاق محیطزیســـتی کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت.
فرضـــیــه فوق نیز برای اولین بــار در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت و در نتیجه مشخص گردید که اشتیاق
محیطزیســتی کارکنان شــهرداری شــیراز نمیتواند نقش
میــانجیگری بین دو متغیر رهبری معنوی و رفتــارهــای
محیطزیستی کارکنان ایفا کند .یافته های این پژوهش نه
تنهــا برای محققــان بلکــه برای مــدیران و مســـؤولــان
شهرداریهای سراسر کشور مفید است .سازمانها به طور
کلی تحت تأثیر فشـــارهای بیرونی برای ارائهی رفتارهای
متناسب با محیطزیست هستند و از طرف دیگر مسؤولیت
اجتماعی سـازمانها چنین اقتضــاء میکند که سبکهای
رهبری مؤثر بر رفتارهای زیســـتمحیطی کارکنان اعمال
گردد .در این راستا بسیاری از مدیران و رهبران سازمانها
نسبت به آثار زیستمحیطی سازمان خود بیتوجه هستند
و در راســتای مصــرف منابع صــرفهجویی چندانی ندارند.
مدیران باید بدانند که اگر یک ســازمان به مســائل توسعه
پایدار و منافع آیندگان توجه نماید ،میزان شــهرت بالاتری
کســـب خواهـد نمود کـه این امر به نوبهی خود میتواند
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عامل بســـیار مؤثری در تأمین منافع ســـازمانی در آینده
باشـد .به طور کلی پیشـنهاد میشـود شـهرداری شیراز با
درنظر گرفتن تمهیــداتی در زمینــه محیطزیســـت ،آثــار
تخریبی ســـازمــان را تــا حــد ممکن کــاهش دهــد و بــا
بهرهگیری از سبکهای رهبری معنوی و رهبری تحولگرا
مبتنی بر محیطزیست ،اشتیاق زیستمحیطی کارکنان را
بهبود ببخشــد .اگر مدیران شــهرداری ســبکهای رهبری
تحولگرا و معنوی را بکـار بگیرنـد و بتواننـد بر رفتارهای
رهبرانهی خود کنترل داشــته باشــند ،در نتیجه اشــتیاق
محیطزیســتی بیشــتری از ســوی کارکنان برای ارائهی
رفتـارهـای محیطزیســـتی به وجود خواهد آمد و به این
ترتیب شهرداری به عنوان یک سازمان مطلوبتر و مفیدتر
در جامعه مطرح خواهد شد .همچنین به پژوهشهای آتی
پیشنهاد میشود که با توجه به اینکه در این پژوهش صرفاً
از دادههای مقطعی استفاده شده است؛ بنابراین ،تحقیقات
آینده باید یک تحلیل طولی برای رســیدگی به اثرات علی
و تعدیل شـــده در نظر بگیرند .دوم ،این مطالعه صـــرفاً از
نمونه خاصــی از کارکنان شــهرداری در شــهر شــیراز که
دارای فرهنگ یکســانی هســتند ،صــورت گرفته اســت و
محققان آینده باید این روابط را در شـــهرها ،کشـــورها و
ادارات نیز دیگر تأیید کنند .سوم به محققان آتی پیشنهاد
میشــود تأثیر ســایر ســبکهای رهبری همچون رهبری
منصــفانه ،رهبری کاریزماتیک ،رهبری تفویضــی و  ...را بر
روی اشتیاق و رفتار محیطزیستی کارکنان در سازمانهای
مختلف را مورد بررسی قرار دهند.

سپاسگزاری
بـدین وســـیله بر خود لازم میدانیم تا از کادر مدیریتی و
کلیه عوامل اجرایی شـهرداری شــیراز و اســاتید بزرگواری
که در تهیه و تدوین این پژوهش علمی همکاریهای لازم
را داشتهاند ،کمال تشکر و سپاسگزاری را به عمل آوریم.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of environmentally transformational
leadership, spiritual leadership and Environmental passion of employees on creating
environmental behavior in the organization. This study was applied in a descriptive and it was
done with surveyed manner. The statistical sample in this study was 212 employees of Shiraz
municipality who were selected through available sampling method. Partial least squares
method and Smart PLS2 software were used for data analysis. Convergent validity was used
to assess the validity and Cronbach's alpha was used to fit the reliability and its coefficient
was greater than 0.7 for all research constructs. The results show environmentally
transformational leadership and spiritual leadership with a path coefficient (0.384) and (0.579)
has a positive and significant effect on Environmental passion. The results confirmed the
positive and significant effect of Environmental passion and proenvironmental behavior of
employees with a path coefficient (0.613) and a significant coefficient (7.033). It also mediates
Environmental passion in the organization of the relationship between environmentally
transformational leadership and environmental behavior of employees, but does not mediate
the relationship between spiritual leadership and proenvironmental behavior of employees.
Based on the findings, it is suggested that municipality managers use transformational and
spiritual leadership styles to control the behavior of their employees and thus create more
Environmental enthusiasm for the presentation of environmental behaviors.
Key words: Environmentally Transformational Leadership,
Environmental Passion, Proenvironmental Behaviors of Employees

Spiritual

Leadership,
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