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پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهرروددی محهی زیسهتی بهاتوجهه بهه د هش
میادجی باورهای محی زیستی و خ مشیهای سبز ادجام شده است .این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی ،ازدوع توصیفی و با
روش پیمایشی ادجام شده است .جامعه آماری دراین مطالعه  212دفر از کارکنان شررداری شیراز اسهت کهه بههروش دمودهه
گیری در دسترس ادتخاب شددد .بهمنظور تحلیل دادهها ،روش حداقل مربعات جزئی و درمافزار  Smart PLS2مورد اسهتفاده
قرارگرفت .جرت سنجشروایی از روایی همگرا بررهگرفته شد و بهمنظهور بهرازش پایهایی ،آلفهای کرودبهام مهورد اسهتفاده
قرارگرفت و ضریب آن برای تمام سازههای پژوهش بیشتر از  0/7میباشد .دتایج بهدست آمده ،حاکی از آن است که رهبری
تحولگرای سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای شرروددی محی زیستی دارد .هه چنهین تهأثیر مثبهت و معنهاداری میهان
متغیرهای رهبری تحولگرای سبز و باورهای محی زیستی و خ مشیهای سبز وجود دارد .ه چنین باورهای محهی زیسهتی
و خ مشیهای سبز تهأثیرمثبهت و معنهاداری بهر رفتارههای شهرروددی محهی زیسهتی دارد ،امها باورههای محهی زیسهتی و
خ مشیهای سبز د ش میادجیگری بین رهبری تحولگرای سبز و رفتارهای شرروددی محی زیستی ایفا دمیکند.
واژههای کلیدی :رهبری تحولگرای سبز ،خ مشیهای سبز ،باورهای محی زیستی ،رفتارهای شرروددی محی زیستی
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مقدمه
در دنیای امروز سازمانها نگرانیهای خودرا درمورد مسائل
محیطزیستی با انتخاب روشهای مدیریت محیطزیست
همچون رهبری محیطزیستی ،خطمشیهای محیطزیستی،
طراحی سازگار با محیطزیست ،بهحداقل رساندن مصرف
انرژی و غیره کامل ًا آشکار میسازند (هادی و رسول.)7102 ،
تحقیقات درمورد مسائل محیطزیستی ازنظر تاریخی سابقه-
یزیادی دارد .با اینحال ،بهتازگی یک دیدگاه تکمیلی پدید
آمده است که عملکرد محیطزیستی عالی درسطح شرکتها
بدون کمک افراد نمیتواند رخ دهد (.)Daily et al., 2009
بهبود سلامت عمومی محیطزیستی با افزایش توان و
پایداری محیطزیست از چالشهای مهم سازمانها در قرن
بیست و یکم میباشد ( .)Cavaliere et al., 2018کمپینها
و گروههای زیادی درسازمان باهدف ارتقاء رفتارهای محیط-
زیستی در زندگی روزمره ما حضور دارند ( Chatelain et al.,
 .)2014تحقق اهداف محیطزیستی سازمانها و بروز رفتار
شهروندی محیطزیستی برای محیط کارکنان ضروری است
( .)Priyankara et al., 2018بنابراین سیاستهای جدید
محیطزیستی بدونتوجه به رفتارهای کارکنان هرگز با -
موفقیت اجرا نمیشوند ،زیرا سبزسازی جامع سازمانها به
ابتکارعمل و رفتار پاسخگویان توسط کارکنان درکل شرکت
احتیاج دارد ( .)Lülfs & Hahn, 2013درحالحاضر رفتار
انسانها منجربه چالشهای محیطزیستی زیادی گردیده
است .بسیاری از تصمیمات فردی و اجتماعی افراد تأثیرات
بر
بسیاری
منفی
تنوعزیستی و اکوسیستم محیطی و سلامتی افراد دارند .با
استفادهاز علوم رفتاری ،روانشناسی و اقتصاد میتوان نحوهی
تصمیمگیری و رفتار افراد در زمینههایمختلفرا درک نمود
( .)Byerly et al., 2018دلایلزیادی همچون کاهش
هزینههای عملیاتی با کاهش ناکارآمدیهای محیطزیستی،
افزایش مشروعیت سازمانها و مسئولیتهای اجتماعی آنها،
ایجاد مزیت رقابتی دربین مصرفکنندگان آگاه از محیط-
زیست ،ارتقاء برند سازمان از طریق پاسخگویی به مسائل
محیطزیست ،کاهش تهدیدات تولید یا کاهش منابع ،کاهش
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هزینههای انرژی ،بهبود شیوههای مدیریت آلودگی و کاهش
خطرات سلامتی برای جامعهمحلی وجود دارد که حرکت
یک سازمان بهسمت انجام فعالیتهای روزانه مبتنیبر
محیطزیست را نشان میدهد .برای برخی سازمانها ،حفظ
محیطزیست نقش مهمی در برنامهریزی استراتژیک دارد.
برخی سازمانهای دیگر مسائل محیطزیستی را برای
ارزیابی ابعاد مختلف عملکرد محیطزیستی و در سیستمهای
گزارش عملکرد خود همچون کارت امتیازی متوازن
گنجانیدهاند ( .)Stritch & Christensen, 2016هنگامیکه
انگیزه کارکنان افزایش مییابد ،آنها قادربه بیان و اقدام
محیطزیستی براساس باور ،تخصص و خودکارآمدی در
پرداختنبه مسائل محیطزیستی خواهند بود ( Chen et al.,
 .)2014در این پژوهش ما بهدنبال پاسخ بهاین سؤال هستیم
که چگونه رهبری تحولگرای سبز میتواند باورهای محیط
زیستی کارکنان را افزایش دهد و به همین ترتیب منجر به
تقویت رفتارهای شهروندی شده است ،اما به متغیرهای
جدیدی این پژوهش یعنی رهبری تحولگرای سبز ،خط
مشیهای سبز و رفتارهای شهروندی محیطزیستی کارکنان
درسازمان کمتر پرداخته شده است .بهطور کلی نوع رهبری
تأثیرات مختلفی بر خطمشیها و رفتارهای شهروندی
محیطزیستی کارکنان دارد .این پژوهش و یافتههای منتج
از آن میتواند جهت پرکردن خلأ و شکاف فعلی در ادبیات
رفتار سازمانی و درک بهتر رهبری تحولگرای سبز ،خط
مشیها و باورهای محیط زیستی و تأثیرات آن بر روی رفتار
شهروندی محیطزیستی کارکنان مفید باشد .لذا مقاله
حاضر درصدد است تا تأثیر رهبری تحولگرای سبز بر
رفتارهای شهروندی محیط زیستی را بسنجد .همچنین
بررسی تأثیر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی
محیطزیستی درسازمان باتوجه به نقش میانجی با نقش
میانجی باورهای محیطزیستی وخط مشیهای سبز از دیگر
اهداف این پژوهش است.
رهبری تحولگرای سبز :مفهوم رهبری تحولگررا مبتنری
بر محیطزیست عمدتاً بیانگر مدیرانی اسرت کره برهکارکنران
انگیزه میدهند تا ایدههای محیطزیستی را بهعنوان بخشیاز

رستگار و همکاران

تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی

مسئولیتهای عملیاتی خود درنظر بگیرنرد (
 .)2013براساس رهبری تحولگرا مبتنریبرر محریطزیسرت،
رهبران بهجای قصدنفوذ درکارکنان ،آنها را درگیر رفتارهای
محیطزیستی میکنند تا مطابق با ارزشهای خودشان عمرل
نمایند .ازطرف دیگر هنگامی که کارکنران مراقرب رفتارهرای
رهبران خود در محیطکار هستند ،آنها میآموزند که بهازای
رفتارهای ارزشمند ،انتظار پاداش داشته باشرند و رفتارهرای
محیطزیستی مشابه درسازمان را تکرار نمایند ( Conchie et
 .)al., 2012رهبری تحولگرا شامل چهار رفتاراساسری ترأثیر
ایدهآل ،انگیزه الهامبخش ،تحریک فکری و ملاحظرات فرردی
میگردد که هریک از آنها میتواننرد برر رفتارهرای محریط
زیستی کارکنان تأثیرگرذار باشرد (.)Bass & Riggio, 2006
پژوهشهای پیشرین بیرانگر رابطره مسرتقیم میران رهبرری
تحررولگرررای سرربز و رفتارهررای شررهروندی محرریطزیسررتی
میباشد Robertson .و  )7102( Barlingدر پرژوهش خرود
با بررسی  021جفت رهبرر -پیررو نشراندادنرد کره رهبرری
تحولگررای سربز مریتوانرد اشرتیا کارکنران و رفتارهرای
محیطزیستی در محریطکرار را پریشبینری کنرد .همچنرین
یافتههای ایرن پرژوهش نشران مریدهرد کره سربکرهبرری
تحولگرای سبز مریتوانرد هنجارهرا و رفتارهرای رهبرری و
طرفداری از محیطزیسرت را کره نقرشمهمری در سبزشردن
سررازمان دارد ،انتقررال دهررد .مطالعرره  Gravesو همکرراران
( )7102نشانداد که رهبری تحرولگررای سربز همبسرتگی
شرردیدی بررا رضررایت پیررروان از رهبررران و انگیررزه شررغلی
دارد Chen .و همکاران ( )7102درمطالعه خرود بره بررسری
تأثیر رهبری تحولگرا مبتنیبر محیطزیست بر عملکردسربز
ضمن بررسی اثر میرانجی خودآگراهی و خودکارآمردی سربز
پرداختند .نتایج نشانداد کره رهبرری تحرولگررا مبتنریبرر
محیطزیست تأثیر مثبت و مستقیمی برر خرودآگراهی سربز،
خودکارآمدی و عملکرد سبز دارد .بهعلاوه ،اینمطالعه نشران
داد که رابطه مثبت و معنراداری برین رهبرری تحرولگررای
مبتنیبر محیطزیست و عملکرد سبز باتوجه به نقش میانجی
خودآگاهیسبز و خودکارآمدی سبز دارد .درمطالعه  Mittalو
 )7100( Dharبررا بررسرری  751کارمنررد هتررل درکشررور
هندوستان نقش رهبری تحولگرا مبتنیبر محیطزیسرت در
Graves et al.,

ارتقاء خلاقیت سبز ازطریق هویتسازمانی سبز مروردبررسری
قرارگرفت .یافترههرای ایرن پرژوهش نشرانداد کره رهبرری
تحولگرا مبتنیبرر محریطزیسرت ترأثیر مثبتری برر هویرت
سازمانی سبز داشته و منجربه ارتقاء خلاقیت سبز در سازمان
میشود .علاوهبر این مشخص شد که تعهد سازمانی بهعنروان
نقش تعردیلکننرده دررابطره برین هویرت سرازمانی سربز و
خلاقیت سبز عمل میکند )7100( Kara .درمطالعه خود برا
بررسی  020کامند بخش دولتی درکشرور نیجریره نشرانداد
که در رابطه بین رهبری تحولگرای محریطزیسرتی و رفترار
سبز درمحل کار ،متغیرر نگرانریهرای محریطزیسرتی ترأثیر
میانجیگری ایفا میکند ..هادی و رسول ( )7102درمطالعره
خررود نشرراندادنررد کرره رهبررری تحررولگرررای مبتنرریبررر
محیطزیست بر رفتارهای محیطزیستی کارکنان تأثیر مثبت
و معناداری دارد و انگیرزش خودمخترار درایرن رابطره نقرش
میانجی ایفا میکند .از آنجا که رهبری تحولگرا مبتنریبرر
محیطزیست باعث ایجاد تغییراتی در ذهرن افرراد مریشرود،
بنررابراین مشررخص مرریشررود کرره رفتارهررای محرریطزیسررتی
کارکنان درصورت ایفای این نقرش توسرط رهبرران سرازمان
تقویت میشود Kara .و همکاران ( )7102نیز درمطالعه خود
نشاندادند که اگر مدیران سبک رهبری تحرولگررا را اتخراذ
نمایند ،شرایط کراری درسرازمان بهبرود مرییابرد و کیفیرت
زنردگی کارکنران افرزایش خواهرد یافرت)7101( Bahzar .
درپژوهش خود نشانداد کره دربخرش آمروزشعرالی کشرور
اندونزی رهبری تحولگرای مبتنیبر محیطزیست و رهبری
اخلاقی برخلاقیتسبز ،نوآوری محیطزیستی و کارایی انررژی
تأثیر مثبت و معناداری دارد .از ایرنرو فرضریات پرژوهش را
میتوان بهصورت زیر درنظر گرفت؛
فرضیه  :0رهبری تحولگرای سبز بر باورهای محیطزیستی
تأثیرمثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :7رهبری تحولگرای سبز بر خطمشیهای سبز
تأثیرمثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی
محیطزیستی تأثیرمثبت و معناداری دارد.
باورهای محیط زیستی :ما امروزه یکدوره بحران محیط
زیست عمومی را میگذرانیم که خطری برای پیشرفت بشر
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و حتی برای بقای بشریت تلقی میشود و بهنظر میرسد که
باید در سایه آموزش ،مردم را از خطرات وضع پیشآمده
آگاهکرد .درحقیقت یکبار دیگر باید معنای محیط زیست،
فرهنگ و توسعه ،یادآوری و بازآموزی شود .رابطه میان
فرهنگ و محیط اطراف از بسیاری ازجهات اهمیت دارد،
زیرا تأثیرات محیطزیست از فرهنگ ما نشأت میگیرد.
محیطزیست به قالب فرهنگ ما درمیآید و بهعکس در
دنیای امروزه فرهنگ و محیط زیست دو عامل مهم
تأثیرگذار در زندگی بشریت هستند که برهم تأثیر
میگذارند .چگونگی و تأثیرگذاری این دوعامل بر هم به
صورت مستقیم و غیرمستقیم و کنترل آن دارای چالشهای
مختلفی میباشد (امرایی و همکاران .)0212 ،موفقیت یک
شرکت دراتخاذ شیوههای سبز نهتنها به نگرش سازمانها
نسبتبه مسائل محیطزیستی بلکه به باورهای شخصی
کارمندان و اقدامات روزمره آنها بستگی دارد ( Chou,
 .)2014همچنین تحریک باورهای سبز میتواند مکانیسم
موفقی برای تحریک رفتارهای شهروندی محیطزیستی باشد
و بیشتر موانع سیستماتیک برای بروز رفتارهای شهروندی
محیطزیستی را کنار میگذارد ( .)Peck & Shu, 2018نتایج
تحقیقات  Liو  )7105( Chenدر کشور چین نشانداد که
نظریه "ارزش ،باور ،هنجار" برای رفتارهای محیطزیستی
یک پیشبینیکننده محسوب میشود و تجربیات مهم
زندگی در شکلگیری چنین رفتارهای بسیار مؤثر است.
نتایج پژوهش  Raineriو  )7100( Pailléنشانداد که
باورهای محیطزیستی فردی باعث تقویت تعهدات محیط
زیستی کارکنان ازطریق شناسایی و پیروی از آن باورها
میشود و زمانیکه حفاظت از محیط زیست توسط شرکت و
مدیران ترغیب میشود ،اعضای سازمان احساس دلبستگی و
مسؤولیت بیشتری نسبتبه اهداف و ارزشهای محیط
زیستی شرکت خواهند داشت که اینامر ازطریق رفتارهای
شهروندی محیطزیستی نشانداده میشودHaddock- .
 Millarو همکاران ( )7100در پژوهش خود نشان دادند که
اگر اعضای هیأت مدیره و سرپرستان از کارکنان در رابطه با
مسائل محیطزیستی حمایت کنند ،باورها و اشتیا بیشتری
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نسبتبه شرکت در فعالیتهای محیطزیستی شکل
میگیرد Testa .و همکاران ( )7102درپژوهش خود نشان
دادند که نگرشهای شخصی و خودکارآمدی بهطور مثبت و
معناداری برروی رفتارهای شهروندی محیطزیستی تأثیر
میگذارد و این عوامل بهنوبه خود از حمایتسازمانی درک
شده و هنجارهای اجتماعی تأثیر میپذیرند .علاوهبر این،
یافتههای اینپژوهش نشانداد که باورها و نگرشها در
رابطهی بین هنجارهای اجتماعی و رفتارهای شهروندی
محیطزیستی نقش میانجیگری ایفا میکند .نتایج مطالعه
 Kimو همکاران ( )7101نشانداد که باورهای محیط
زیستی کارکنان تا حدی تأثیرات رهبری تحولگرا مبتنیبر
محیطزیست و سیاستهای محیطزیستی بر رفتارهای
شهروندی محیطزیستی کارکنان را میانجیگری میکند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که حمایت
رهبری تحولگرا رابطه بین باورهای محیطزیستی و
رفتارهای شهروندی محیطزیستی را تعدیل میکندTezel .
و  )7101( Giritliنشاندادند که ارزش مبتنیبر اکولوژی،
باور و آگاهی بهعنوان پیشایندهای رفتارهای محیطزیستی
کارکنان محسوب میشود .همچنین شاغلان رسمی اداری
درمقابل با کارکنان غیررسمی آگاهی بیشتری نسبتبه
خصوصیات محیطزیستی سازمان نشان دادند .از اینرو
میتوان فرضیات پژوهش را بهصورت زیر بیان کرد.
فرضیه  :2باورهای محیطزیستی بر رفتارهای شهروندی
محیطزیستی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :5باورهای محیطزیستی تأثیر رهبری تحولگرای
سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی را میانجیگری
میکند.
خطمشیهای سبز :درسالهای اخیر تلاشهای زیادی از
سوی مدیران سازمانها جهت رفع چالشهای موجود در
عرصهی محیطزیست و ارائه خطمشیهای سبز ،سیاستها
و مقررات صورتگرفته است ( .)Shahab et al., 2018در
حالحاضر خطمشیگذاران شروع به بررسی خطمشیهای
سبز نمودهاند و استفاده از چنین خطمشیهایی تنها در
مواقعی موفقیتآمیز خواهد بود که میان تمامی بخشها و
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تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی

حوزههای خطمشیگذاری سازمان هماهنگی و یکپارچگی
بهوجود بیاید .خطمشیهای سبز دروهلهی اول مربوطبه
چگونگی مدیریتروابط بین انسانها و محیطزیست با روشی
سودمند است ( .)Jordan, 2001مشارکت بالای سازمانها در
تدوین خطمشیهای سبز ضروری است و سازمانها باید
فرآیندهای مدیریت منابعانسانی را براساس آموزشهای
محیطزیستی برای کارکنان معرفی و اجرا نمایند ( Chou,
 .)2014مطالعه خطمشیهای سبز و موضوعات محیط-
زیستی حوزهای بسیار غنی و متنوعی است .خطمشیهای
سبز برای رسیدگی بهمسائل محیطزیستی و جلوگیری از
آثار منفی اقدامات انسانی بر محیطزیست شکل میگیرد
(اسلام و همکاران .)7102 ،نتایج پژوهش  Hovardasو
 )7112( Poirazidisنشان داد که خطمشیهای محیط
زیستی ذینفعان میتواند در مدیریت محیطزیست یک
منطقه نقش مؤثری داشته باشد و منجربه توسعه اکوتوریسم
گردد .نتایج پژوهش  )7102( Chouنشانداد که عوامل
فردی و گروهی با خط مشیهای سبز و رفتارهای شهروندی
محیطزیستی ارتباط معناداری دارد .ازطرف دیگر ،باورهای
محیطزیستی بر خط مشیهای سبز تأثیر مثبت و معناداری
دارد ،اما جوسازمانی سبز رابطه بین باورهای محیطزیستی و
خطمشیهای سبز را تعدیل نمیکند .نستا و همکاران
( )7102درپژوهش خود نشان دادند که خطمشیهای سبز
برمیزان نوآوری کارکنان جهت ارائه راهحلها پیرامون حفظ
محیطزیست تأثیر مستقیم و معناداری دارد Tuan .و
همکاران ( )7102درپژوهش خود بهاین نتیجه رسیدند که
خطمشیهای سبز بر تمایل کارکنان جهت ارائهی ابداعات
محیطزیستی تأثیر مثبت و معناداری دارد .پژوهش
 Elmagrhiو همکاران ( )7101در کشور چین نشانداد که
ساختارهای حاکمیتی و خطمشیهای سبز بر عملکرد
محیطزیستی ،حاکمیت ،مقررات و مدیریت محیطزیستی
تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج این پژوهش
نشانداد که سن و سطح تحصیلات مدیران بر عملکرد
محیطزیستی شرکتهای کشور چین تأثیر میگذاردKim .
و همکاران ( )7101درپژوهش خود درکشور کرهجنوبی
نشاندادند که خط مشیهای سبز میتواند منجربه نتایج

اثربخش و مفیدی برای ایجاد سیستمهای محیطزیستی
گردد Mi .و همکاران ( )7101درپژوهش خود با بررسی
 227پرسشنامه اذعان داشتند که قدرت بینفردی درک
شده و تعهد سازمانی منجربه ارائه رفتارهای شهروندی
محیطزیستی درمیان کارکنان شرکتهای چینی میگردد.
 Zavalloniو همکاران ( )7101نیز در پژوهش خود نشان
دادند که خطمشیهای محیطزیستی و ارائهی محرکها و
تشویقها میتواند منجربه تشکیل ائتلاف و تعاونی برای حل
مسائل محیطزیستی گردد.
فرضیه  :0خطمشیهای سبز بر باورهای محیطزیستی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2خطمشیهای سبز بر رفتارهای شهروندی
محیطزیستی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2خطمشیهای سبز ،تأثیر رهبری تحولگرای
سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی را میانجیگری
میکند.
رفتارهای

شهروندی

محیط

زیستی:

مطالعه

مکانیسمهای روانی و اجتماعی موجب میشود تا افراد در
سازمانها بهسمت رفتارهای شهروندی محیط زیستی
بروند و این امر مستلزم حفظ عملکرد و مشارکت در امور
محیطزیستی توسط کارکنان است (راینری و پایلی،
 .)7100رفتارهای شهروندی محیطزیستی بهعنوان شکلی
از رفتارهای شهروندی سازمانی شناخته میشودکه برای
شناسایی و بازتعریف رفتارهای محیطزیستی کارکنان در
سازمان پدیدآمده است ( .)Boiral & Paillé, 2012برخی
اندیشمندان رفتارهای شهروندی محیطزیستی را شامل دو
نوع عمده میدانند:
 .0رفتارهای شهروندی محیطزیستی سازمانی مانند
زمانیکه توجه ویژهای به فعالیتهای محیط زیستی
سازمان نشان میدهند.
 .7رفتارهای شهروندی محیطزیستی فردی مانند زمانی
که علاقه شخصی به مسائل محیطزیستی نشانداده
میشود (.)Tosti-Kharas et al., 2017
رفتار کارمندان برای انجام یک حرکتاضافی جهت
بهرهمندی از محیطزیست بهعنوان رفتار شهروندی
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محیطزیستی شناخته میشود (.)Daily et al., 2009
رفتارهای شهروندی محیطزیستی به عنوان اقدامات
اختیاری کارمندان در محیط کار که بهدنبال بهبود
محیطزیست هستند و بهطور رسمی و صریح مورد تقدیر
یا پاداش واقع نمیگردد ،شناخته میشود .سه اقدام
رفتارهای شهروندی محیطزیستی شامل مشارکت محیط
زیستی ،کمکبه محیطزیست و ابتکارات محیطزیستی
میباشد (تان Tosti-Kharas .)7101 ،و همکاران ()7102
با بررسی  221نفر از کارمندان سازمانهای مختلف نشان
دادند که منطق محیطزیستی و سازمانی کارکنان چه در
سطح فردی و چهدر سطح سازمانی منجربه رفتارهای
شهروندی محیطزیستی کارکنان میشود .همچنین
یافتههای اینپژوهش بهدرک نظری عوامل پیچیده و
مرتبط با انگیزه کارکنان برای انجام رفتارهای محیط
زیستی داوطلبانه درسازمان کمک میکند Priadi .و
همکاران ( )7102در پژوهش خود با استفادهاز تکنیک
تحلیل داده و ضریبمسیر نشاندادند که احساس
مالکیتروانی و توانمندسازی کارکنان بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی کارکنان
تأثیر معناداری دارد .پریانکارا و همکاران ()7102
درپژوهش خود با بررسی یک نمونهی  202نفری از
کارکنان شرکتهای تولیدی درکشور سریلانکا نشاندادند
که حمایت رهبری ،انگیزهی مستقل و جوگروهی محیط
زیستی رابطه مستقیم و معناداری با رفتارهای شهروندی
محیطزیستی دارد.
درحقیقت مدل مفهومی هر پژوهش بیانکنندهی روابط بین
متغیرها است .در این پژوهش متغیر رهبری تحولگرا
مبتنیبر محیطزیست به عنوان متغیرهای مستقل نسبت به
باورهای محیطزیست ،خطمشیهای سبز و رفتارهای
شهروندی محیطزیستی درنظر گرفتهشده است .همچنین
متغیر خطمشیهای سبز بهعنوان متغیر مستقل برای
متغیرهای وابسته باورهای محیطزیستی و رفتارهای
شهروندی محیطزیستی کارکنان درنظر گرفته شده است.
ازطرف دیگر تأثیر دو متغیر خطمشیهای سبز و باورهای
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محیطزیستی کارکنان بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی
مورد سنجش قرار میگیرد .همچنین نقش میانجیگری
متغیرهای خطمشیهای سبز و باورهای محیطزیستی
کارکنان در رابطه رهبری تحولگرا مبتنیبر محیطزیست و
رفتارهای شهروندی محیطزیستی مورد بررسی قرار
میگیرد .مدل مفهومی پژوهش درشکل  0قابل مشاهده
است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (استریتچ و کریستنسن
()6112؛ کیم و همکاران (.))6161

مواد وروشها
ازآنجاکه هدف پژوهش تعیین میزان تأثیرات میان
متغیرها است ،پس پژوهش حاضر ازنوع کاربردی ،ازنظر
نحوه گردآوری دادها توصیفی و از نوع پیمایشی و به
صورت تکمقطعی انجام شدهاست .جامعه آماری پژوهش
کارکنان شهرداری شیراز میباشد و روش جمعآوری
دادهها به صورت نمونهگیری دردسترس است ،بهاین
صورت که به نسبت مشخصی از جمعیت کل کارکنان
انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه بهینه فرمول
کوکران برای جوامع نامحدود بهکارگرفته که درآن حداکثر
خطای قابلقبول  ،1/12سطح اطمینان  ،1/15واریانس
 1/512درنظر گرفته شد که در نتیجه حجم نمونه 707
بدست آمد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه  21سؤالی
براساس مقیاس ترتیبی و طیف پنجدستهای لیکرت
استفاده شد .پرسشنامه این تحقیق ،از دوقسمت تشکیل
شده است .قسمت اول ،شامل سؤالات جمعیت شناختی
میباشد و قسمت دوم ،شرامل سرؤالات اصلی پرسشنامه
است که براساس فرضیات تحقیق مطرح شدهاند که روایی

تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی
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طبقه سنی  75تا  22سال بوده است.

و پایایی آن تأیید گردید .پرسشنامه شامل  2بعد (رهبری
تحولگرا مبتنیبر محیطزیست ،باورهای محیطزیستی،
خطمشیهای سبز و رفتارهای شهروندی محیطزیستی)
میباشد .روایی و اعتبار سؤالات توسط برخی از اساتید
کنترل شد .همچنین به منظور بررسی پایایی و روایی مدل
اندازهگیری ،از نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شد.

بررسی برازش مدل بیرونی :مدلیابی  PLSدر دو
مرحله صورت میپذیرد .در مرحله اول ،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 اندازه-
گیری از دونوع روایی ارزیابی استفاده شده است؛ روایی
محتوا و روایی همگرا .روایی محتوا توسط نظرسنجی از
خبرگان حاصل شد و نتایج آن درزیر قابل مشاهده است.
همچنین دراین 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 ( )1/2بیشتر است.

نتایج
ضریب آلفای کرونبراخ (جردول )0بررای تمرام سرازههرای
پژوهش بیشتر از  1/2میباشد که در سطح مطلوب است و
نشرران از اعتبررار سررنجههررای پررژوهش دارد .در جرردول ،7
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی ارائه شرده
است .همانطورکه مشاهده میشرود % 50/7 ،پاسرخگویان
مرررد و  %20/01پاسررخگویان متأهررل بودنررد .تحصرریلات
کارشناسی ارشد با حردود  % 25/72بیشرتر فراوانری را در
میان پاسخگویان داشته است و بیشترین فراوانی مربوطبره

جدول  -1نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
متغیرهای پژوهش

منبع مقیاسهای سنجش

رهبری تحولگرا مبتنیبر محیطزیست

تعداد سوال

ضریب آلفای کرونباخ

Avolio and Bass (1995).

5

1/222

Dunlap et al., (2005).

0

1/201

Ramus and Steger (2000).

02

1/250

Boiral & Paille (2012).

01

باورهای محیطزیست
خطمشیهای سبز
رفتارهای شهروندی محیطزیست

1/272

جدول  -6ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
ویژگی های جمعیت شناختی
جنسیت

سن

فراوانی

درصد فراوانی

زن
مرد
02-72
75-22

12
001
01
20

22/2
50/7
2/10
21/50

وضعیت
تأهل

25-22
25-52
55+

20
72
2

25/22
00/27
2/21

تحصیلات

از آنجائیکه مقردار مناسرب بررای آلفرای کرونبراخ ،1/2
پایایی ترکیبی  1/2و بررای  ،1/5 ،AVEبارعراملی 1/2 ،و
آمارهی تی ،0/10 ،اسرت کره مطرابق جردول  2مشراهده
میشود که تمام بارهرای عراملی در ایرن سرطحاطمینران
معنیدار هستند .این بدان معناست که ضریب متغیرهرای

فراوانی

درصد فراوانی

ویژگی های جمعیت شناختی
مجرد
متأهل
دیپلم و زیردیپلم

21
022
2
00

02/21
20/01
0/20
2/52

کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری

22
10
01

20/12
25/72
2/20

فو دیپلم

آشکار دربرآورد متغیرپنهان مربوط بهخود از توانراییلرازم
برخوردارند و در نتیجه نشاندهنده این اسرت کره روایری
سازه مدل موردقبول واقرع شرده اسرت و علراوه برر ایرن،
مطابق با یافتهها تمرامی ایرن معیارهرا (آلفرای کرونبراخ؛
پایایی ترکیبی؛ میانگین واریانس اسرتخراج شرده) نیرز در
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پژوهش حاضر را تأیید ساخت.

مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نمودهانرد کره
میتوان مناسب بودن وضرعیت پایرایی و روایری همگررای

جدول -3نتایج کلی پژوهش

سازه

شاخص

ضریب آلفای کرونباخ
)(Alpha>0.7

ضریب پایایی
ترکیبی
)(Alpha>0.7

میانگین
واریانس
استخراجی
((AVE>0.5

ETL1
ETL2

رهبری تحول

ETL3

گرای سبز

ETL4

1/222

1/217

1/570

ETL5
EB1
EB2

باورهای

EB3

محیطزیستی

EB4

1/201

1/210

1/552

EB5
EB6
GP1
GP 2
GP 3
GP 4
GP 5
GP 6

خطمشیهای

GP 7

سبز

GP 8

1/250

1/222

1/051

GP 9
GP10
GP11
GP12
GP13
OCBE 1
OCBE 2
OCBE 3
OCBE 4

رفتارهای

OCBE 5

شهروندی

OCBE 6

محیطزیستی

OCBE 7
OCBE 8
OCBE 9
OCBE10



1/272

1/222

بارعاملی ()>1/4

مقدار تی()>1/62

1/072

1/072
1/522
1/207
1/527
1/025
1/522
1/502
1/270
1/551
1/200
1/022
1/002
1/255
1/272
1/215
1/222
1/272
1/001
1/221
1/222
1/271
1/512
1/222
1/222
1/022
1/200
1/272
1/027
1/222
1/027
1/522
1/522
1/077
1/205

5/15
2/27
0/22
2/22
2/77
0/17
2/21
2/21
5/00
2/01
0/11
0/02
2/02
2/72
2/22
0/72
0/11
2/00
1/72
2/25
7/52
0/22
5/12
0/12
2/72
0/12
2/22
1/77
0/21
5/52
2/27
0/22
2/15
5/25

تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی

رستگار و همکاران

بررسی برازش مدل درونی
مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش
است .برا اسرتفاده از مردل درونری مریتروان بره بررسری
فرضیههای پژوهش پرداخرت .ملراک تأییرد فرضریههرای
پژوهش این است که ضررایب مسریر مثبرت و آمراره تری
بالاتر از  0/ 10باشد .در جدول  2نتایج بررسی فرضریههرا
ارائه شده است.
برازش مدل پژوهش
درشکل  7ضرایب 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 بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی درسطح
 1/15ارزیابی شد که مطابق شکل  7مشاهده میشود که
تمام بارهای عاملی دراین سطح اطمینان معنیدار هستند
(بار عاملی کلیه متغیرها درحد قابلقبول بالاتر از 1/2
میباشند) .همچنین مطابقبا شکل 2مقدار تمامی مقادیر
آماره تی بالاتر از میزان مطلوب ( )0/10است و مورد تأیید
میباشد.

جدول  -4نتایج برازش مدل درونی
ضریب مسیر

آماره تی

نتایج

H1

رهبری تحولگرای سبز ← باورهای محیطزیستی
رهبری تحولگرای سبز ← خطمشیهای سبز
رهبری تحولگرای سبز ← رفتارهای شهروندی محیطزیستی
خطمشیهای سبز ← باورهای محیطزیستی

1/551
1/270
1/022
1/027

2/520
2/251
2/700
5/172

پذیرش
پذیرش
 پذیرش
 پذیرش

H5

باورهای محیطزیستی ← رفتارهای شهروندی محیطزیستی

1/212

0/522

 پذیرش

H6

رهبری تحولگرای سبز ← رفتارهای شهروندی محیطزیستی ←
با اثرمیانجی باورهای محیطزیستی

بررسی شروط

بررسی شروط

عدم پذیرش

H7

خطمشیهای سبز ← رفتارهای شهروندی محیطزیستی

1/025

2/572

 پذیرش

H8

رهبری تحولگرای سبز ← رفتارهای شهروندی محیطزیستی ←
با اثرمیانجی خطمشیهای سبز

بررسی شروط

بررسی شروط

عدم پذیرش

H

H2
H3
H4

مسیر

شکل  -6مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)
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شکل  -3مدل آزمون شده پژوهش (تی ولیو)

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولگرای
سبز بر رفتار شهروندی محیطزیستی باتوجه به نقش
میانجی باورهای محیطزیستی و خطمشیهای سبز
میباشد .باتوجه به یافتههای تحقیق در راستای فرضیه
اول ،تأثیر رهبری تحولگرای سبز بر باورهای محیط
زیستی کارکنان مورد تأیید قرارگرفت و نتایج نشان داد
که رهبری تحولگرای سبز بر باورهای محیطزیستی در
سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .یافتههای مربوط به
اینفرضیه با نتایج میتال و دهار ( ،)7100چن و همکاران
( )7102و رابرتسون و بارلینگ ( )7102همسویی دارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت بهمیزانی که سبک رهبری
در سازمان بهسمت رهبری تحولگرای سبز چرخش پیدا
میکند ،کارکنان باورهای مثبتتری نسبتبه محیط
زیست پیدا میکنند .نتایج فرضیه دوم نشانمیدهد که
رهبری تحولگرای سبز بر خطمشیهای سبز درسازمان
تأثیر مثبت و معناداری دارد که این با یافتههای باهزار
( )7101همخوانی دارد .بنابراین توجهبه سبک رهبری در


سازمان میتواند بهعنوان عاملمؤثری جهت اتخاذ
خطمشیهای سبز و نهایت ًا رفتارهای شهروندی محیط
زیستی درمیان کارکنان تلقی گردد و رهبران باید به
سبک رهبری تحولگرای سبز بهعنوان یک پیشبینی
کنندهی مهم در ارائهی رفتارهای محیطزیستی درسطح
سازمان بنگرند .در رابطهبا فرضیه سوم یافتههای پژوهش
نشانداد که رهبری تحولگرای سبز تأثیر مثبت و
معناداری با رفتارهای شهروندی محیطزیستی کارکنان
در شهرداری شیراز دارد که با یافتههای پژوهش هادی و
رسول ( )7102همخوانی دارد .بنابراین کارکنان براساس
نوع رفتاری که از رهبرسازمان مشاهده میکنند ،به
باورهای صحیحتری نسبتبه محیطزیست دست پیدا
میکنند و اینامر بهنوبهی خود منجربه رفتارهای
شهروندی محیطزیستی بیشتری درکارکنان میگردد.
نتایج فرضیه چهارم نشانداد خطمشیهای سبز بر
باورهای محیطزیستی تأثیر مثبت و معناداری دارد که با
پژوهش هادوک -میلار و همکاران ( )7100همسویی
دارد .سازمان شهرداری درصورتی که مسئولیت اجتماعی

رستگار و همکاران

تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی

بیشتری نسبتبه محیطزیست احساس کند ،طبیعت ًا
خطمشیهایی که اتخاذ میشود ،میتواند منجربه
شکلگیری باورهای مؤثرتری نسبتبه محیطزیست شود.
نتایج این پژوهش در رابطهبا فرضیه پنجم نشانگر آن بود
باورهای محیطزیستی بر رفتارهای شهروندی محیط
زیستی تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج اینفرضیه با
پژوهش تزل و گریتلی ( ،)7101تستا و همکاران
( ،)7102راینری و پایلی ( )7100و لی و چن ()7105
همخوانی دارد .همانطورکه مشخص است رفتارهای ما
برگرفتهاز ارزش و هنجارهای ماست و درصورتی که ارزش
و باورهای کارکنان در راستای حفاظت و مراقبت از
محیطزیست باشد ،رفتارهای شهروندی محیطزیستی
بیشتری شکل خواهدگرفت .نتایج آزمون فرضیه ششم
نشانداد که باورهای محیطزیستی کارکنان در رابطه بین
رهبری تحولگرای سبز و رفتارهای شهروندی محیط
زیستی نقش میانجیگری ایفا نمیکند .نتایج فرضیه فو
بانتایج پژوهشهای کیم و همکاران ( )7101کارا ()7100
همخوانی ندارد و براساس آن مشخص گردید که باورهای
محیطزیستی کارکنان شهرداری شیراز ،در رابطه بین
رهبری تحولگرای سبز و رفتارهای شهروندی محیط
زیستی کارکنان نقش میانجی ایفا نمیکند .یافتههای این
پژوهش در رابطه با فرضیه هفتم بیانگر آن بود که
خطمشیهای سبز بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی
تأثیر مثبت و معناداری دارد که با پژوهش زاوالونی و
همکاران ( ،)7101کیم و همکاران ( ،)7101چو ()7102
و نستا و همکاران ( ،)7102تان و همکاران ()7102
همخوانی دارد .اگر خطمشیهای یک سازمان متمرکز بر
سبزگرایی باشد ،متقابل ًا رفتارهای شهروندی سازمانی
بیشتری درآن سازمان شکل میگیرد و این هنر رهبران
سازمانی است که دراتخاذ خطمشیها بهگونهای عمل
کنند که میزان پذیرش آن خطمشی افزایشیافته و
درنتیجه رفتارهای شهروندی محیطزیستی بیشتری شکل
بگیرد .باتوجه به یافتههای تحقیق در راستای فرضیه
هشتم رابطه بین رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای
شهروندی محیطزیستی کارکنان باتوجه به متغیر میانجی

خطمشیهای سبز موردتأیید قرار نگرفت .فرضیه فو نیز
برای اولینبار دراین پژوهش موردبررسی قرارگرفت و
درنتیجه مشخص گردید که خطمشیهای سبز در
شهرداری شیراز نمیتواند نقش میانجیگری بین دو
متغیر رهبری تحولگرای سبز و رفتارهای شهروندی
محیطزیستی ایفا کند .یافتههای اینپژوهش نهتنها برای
محققان دانشگاهی ،بلکه برای مدیران و مسئولان
شهرداریهای سراسر کشور مفید است .سازمانها بهطور
کلی تحت تأثیر فشارهای بیرونی برای استقرار فرآیندها
و فناوریهای متناسب با محیطزیست هستند و ازطرف
دیگر رهبران سازمانی باتوجه به دغدغههای محیطزیست
بهدنبال سبک رهبری مناسبی در راستای تحقق اهداف
سازمان ضمن حفظ محیطزیست و توسعهپایدار هستند،
بنابراین چنین اقتضا میکند که سبکهای رهبری مؤثر
بر رفتارهای محیطزیستی کارکنان انتخاب و اعمال گردد.
دراین راستا بسیاری از مدیران و رهبران سازمانها
نسبتبه آثار محیطزیستی سازمانخود بیتوجه هستند و
در راستای مصرف منابع صرفهجویی چندانی ندارند.
بهطور کلی پیشنهاد میشود شهرداری شیراز با درنظر
گرفتن تمهیداتی در زمینه محیطزیست ،آثار تخریبی
سازمان را تا حدممکن کاهش دهد و با بهرهگیری از
سبک رهبری تحولگرای سبز ،باورهای محیطزیستی
کارکنان را بهبود ببخشد .اگر مدیران شهرداری سبکهای
رهبری تحولگرای سبز را بکار بگیرند و بهدنبال اتخاذ
خطمشیهای سبز باشند ،در نتیجه باورهای محیط-
زیستی بیشتری در ذهن کارکنان برای ارائهی رفتارهای
محیطزیستی بهوجود خواهد آمد و بهاین ترتیب شهرداری
بهعنوان یک سازمان مطلوبتر و مفیدتر درجامعه مطرح
خواهد شد .همچنین به پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود که باتوجه به اینکه دراین پژوهش صرف ًا از
دادههای مقطعی استفاده شده است؛ بنابراین ،تحقیقات
آینده باید یک تحلیل طولی برای رسیدگی به اثرات علی
و تعدیلشده درنظر بگیرند .دوم ،این مطالعه صرفاً از
نمونه خاصی از کارکنان شهرداری درشهر شیراز که دارای
فرهنگ یکسانی هستند ،صورتگرفته است و محققان
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 کشورها و ادارات نیز،آینده باید این روابط را در شهرها
 سوم به محققان آتی پیشنهاد میشود.دیگر تأیید کنند
،تأثیر سایر سبکهای رهبری همچون رهبری دستوری
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مشیهای اجرایی را بر رفتار شهروندی محیطزیستی در
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Abstract
The present study aimed to investigate the relationship between green transformational
leadership on environmental citizenship behaviors concerning the mediating role of
environmental beliefs and green policies. This study was applied in a descriptive and
surveyed manner. The statistical population in this study is 212 employees of Shiraz
Municipality who were selected by the available sampling method. To analyze the data, the
partial least squares method and Smart PLS2 software were used. The findings indicate that
measurement tools have good validity and Cronbach's alpha coefficient is more than 0.7 for
all research structures. The results indicate that green transformational leadership has a
positive and significant effect on environmental citizenship behaviors. There is also a
positive and significant effect between the variables of green transformational leadership
and environmental beliefs and green policies. Environmental beliefs and green policies also
have a positive and significant effect on environmental citizenship behaviors, but
environmental beliefs and green policies play a mediating role between green
transformational leadership and green citizenship behaviors.
Keywords: Green Transformational Leadership, Green Policies, Environmental Beliefs,
Environmental Citizenship Behaviors.
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