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 چکیده
توجهه بهه د هش ی بهازیسهتمحهی سبز بر رفتارهای شهرروددی  گرایهدف بررسی رابطه بین رهبری تحولبا پژوهش حاضر

دوع توصیفی و با لحاظ هدف کاربردی، از این مطالعه از های سبز ادجام شده است.مشیی و خ زیستمحی میادجی باورهای 

روش دمودههاسهت کهه بهه دفر از کارکنان شررداری شیراز 212این مطالعه جامعه آماری درروش پیمایشی ادجام شده است. 

مورد اسهتفاده  Smart PLS2افزار ی و درمئ، روش حداقل مربعات جزهامنظور تحلیل دادهادتخاب شددد. به دسترس در گیری

آلفهای کرودبهام مهورد اسهتفاده منظهور بهرازش پایهایی، شد و به گرفتهاز روایی همگرا برره رواییقرارگرفت. جرت سنجش

رهبری دست آمده، حاکی از آن است که تایج بهباشد. دمی 7/0های پژوهش بیشتر از گرفت و ضریب آن برای تمام سازهقرار

 و معنهاداری میهان  مثبهت چنهین تهأثیردارد. هه ی زیستمحی رفتارهای شرروددی مثبت و معناداری بر  تأثیرسبز  گرایتحول

ی زیسهتمحهی باورهای چنین وجود دارد. ه  های سبزمشیخ و ی زیستمحی باورهای و سبز  گرایرهبری تحولهای متغیر

 ی و زیسهتمحهی باورههای  ی دارد، امهازیسهتمحهی مثبهت و معنهاداری بهر رفتارههای شهرروددی های سبز تهأثیرمشیو خ 

 کند.ایفا دمیی زیستمحی رفتارهای شرروددی و سبز  گرایرهبری تحولگری بین د ش میادجی های سبزمشیخ 

 

 یزیستمحی ی، رفتارهای شرروددی زیستمحی های سبز، باورهای مشیسبز، خ  گرایرهبری تحول :کلیدی هایواژه

 

 

ت الکترودیکهههههههههههههههههههههههی دویسهههههههههههههههههههههههنده مسههههههههههههههههههههههه ول  پههههههههههههههههههههههه

 m.keshavarz71@semnan.ac.ir: ولؤ* پست الکترونیکی نویسنده مس

 
  



 73-36، 0011، تابستـان 27،  شماره 6دوره                            فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی       

 

 

 
 

 مقدمه 

مورد مسائل را درهای خودها نگرانیدر دنیای امروز سازمان

 زیستمحیطهای مدیریت انتخاب روش ی بازیستمحیط

ی، زیستمحیطهای مشیی، خطزیستمحیطچون رهبری هم

حداقل رساندن مصرف زیست، بهطراحی سازگار با محیط

 (.7102)هادی و رسول، سازند انرژی و غیره کاملًا آشکار می

-نظر تاریخی سابقهی اززیستمحیطمورد مسائل تحقیقات در

تازگی یک دیدگاه تکمیلی پدید حال، بهزیادی دارد. با اینی

ها سطح شرکتی عالی درزیستمحیطآمده است که عملکرد 

(. Daily et al., 2009دهد ) تواند رخبدون کمک افراد نمی

ی با افزایش توان و محیطزیست بهبود سلامت عمومی

قرن  در هامهم سازمانهای زیست از چالشپایداری محیط

ها کمپین (.Cavaliere et al., 2018) باشدبیست و یکم می

-محیطهدف ارتقاء رفتارهای زمان باساهای زیادی درو گروه

 ,.Chatelain et al) ی در زندگی روزمره ما حضور دارندزیست

ها و بروز رفتار ی سازمانزیستمحیطتحقق اهداف  (.2014

ی برای محیط کارکنان ضروری است زیستمحیطشهروندی 

(Priyankara et al., 2018 .)های جدید بنابراین سیاست

- وجه به رفتارهای کارکنان هرگز باتبدون یزیستمحیط

ها به شوند، زیرا سبزسازی جامع سازمانموفقیت اجرا نمی

کل شرکت رفتار پاسخگویان توسط کارکنان درابتکارعمل و 

حاضر رفتار حالدر (.Lülfs & Hahn, 2013) احتیاج دارد

ی زیادی گردیده زیستمحیطهای به چالشها منجرانسان

راد تأثیرات از تصمیمات فردی و اجتماعی اف است. بسیاری

 منفی بسیاری بر 

سلامتی افراد دارند. با  محیطی و زیستی و اکوسیستمتنوع

ی توان نحوهاز علوم رفتاری، روانشناسی و اقتصاد میاستفاده

نمود  را درکمختلفهایگیری و رفتار افراد در زمینهتصمیم

(Byerly et al., 2018.) چون کاهش زیادی همدلایل 

ی، زیستمحیطهای های عملیاتی با کاهش ناکارآمدیهزینه

ماعی آنها، های اجتها و مسئولیتافزایش مشروعیت سازمان

-کنندگان آگاه از محیطبین مصرفایجاد مزیت رقابتی در

طریق پاسخگویی به مسائل  زیست، ارتقاء برند سازمان از

زیست، کاهش تهدیدات تولید یا کاهش منابع، کاهش محیط

و کاهش  های مدیریت آلودگیهای انرژی، بهبود شیوههزینه

وجود دارد که حرکت  محلیخطرات سلامتی برای جامعه

بر های روزانه مبتنیسمت انجام فعالیتیک سازمان به

ها، حفظ برخی سازماندهد. برای نشان میزیست را محیط

ریزی استراتژیک دارد. زیست نقش مهمی در برنامهمحیط

ی را برای زیستمحیطهای دیگر مسائل برخی سازمان

های ی و در سیستمیستزمحیطارزیابی ابعاد مختلف عملکرد 

گزارش عملکرد خود همچون کارت امتیازی متوازن 

که هنگامی(. Stritch & Christensen, 2016) اندگنجانیده

به بیان و اقدام درها قایابد، آنانگیزه کارکنان افزایش می

ر، تخصص و خودکارآمدی در اساس باوی برزیستمحیط

 ,.Chen et al) ی خواهند بودزیستمحیطبه مسائل پرداختن

این سؤال هستیم دنبال پاسخ بهاین پژوهش ما به در (.2014

 محیطتواند باورهای سبز می گرایکه چگونه رهبری تحول

 به ترتیب منجر به همین ی کارکنان را افزایش دهد وزیست

تقویت رفتارهای شهروندی شده است، اما به متغیرهای 

 سبز، خطگرای جدیدی این پژوهش یعنی رهبری تحول

ی کارکنان محیطزیستهای سبز و رفتارهای شهروندی مشی

کلی نوع رهبری طور سازمان کمتر پرداخته شده است. بهدر

ها و رفتارهای شهروندی مشیتأثیرات مختلفی بر خط

های منتج ی کارکنان دارد. این پژوهش و یافتهزیستمحیط

تواند جهت پرکردن خلأ و شکاف فعلی در ادبیات آن می از

 سبز، خط گرایرفتار سازمانی و درک بهتر رهبری تحول

آن بر روی رفتار  ی و تأثیراتزیست محیطها و باورهای مشی

 مقاله ی کارکنان مفید باشد. لذازیستمحیطشهروندی 

سبز بر گرای تأثیر رهبری تحول تا است صدددر حاضر

ی را بسنجد. همچنین زیست محیطرفتارهای شهروندی 

گرای سبز بر رفتارهای شهروندی بررسی تأثیر رهبری تحول

نقش توجه به نقش میانجی با سازمان بای درزیستمحیط

های سبز از دیگر مشی خطی وزیستمحیطمیانجی باورهای 

 اهداف این پژوهش است.

گررا مبتنری مفهوم رهبری تحول: گرای سبزرهبری تحول 

کارکنران عمدتاً بیانگر مدیرانی اسرت کره برهزیست بر محیط

از عنوان بخشیی را بهزیستمحیطهای دهند تا ایدهانگیزه می



 زیستیمحیطگرای سبز بر رفتارهای شهروندی تأملی بر رهبری تحول                            و همکاران            رستگار
 

 

 

 ,.Graves et al)نظر بگیرنرد خود درهای عملیاتی مسئولیت

زیسرت، برر محریطگرا مبتنریاساس رهبری تحولبر. (2013

را درگیر رفتارهای  هانفوذ درکارکنان، آنجای قصدرهبران به

های خودشان عمرل با ارزش کنند تا مطابقی میزیستمحیط

اقرب رفتارهرای طرف دیگر هنگامی که کارکنران مرنمایند. از

ازای زند که بهآموها میکار هستند، آنخود در محیطرهبران 

رفتارهای ارزشمند، انتظار پاداش داشته باشرند و رفتارهرای 

 Conchie etسازمان را تکرار نمایند )ی مشابه درزیستمحیط

al., 2012 .)اساسری ترأثیر گرا شامل چهار رفتاررهبری تحول

ملاحظرات فرردی بخش، تحریک فکری و آل، انگیزه الهامایده

 محریطتواننرد برر رفتارهرای ها میآن یک ازگردد که هرمی

 (.Bass & Riggio, 2006) ی کارکنان تأثیرگرذار باشردزیست

مسرتقیم میران رهبرری  های پیشرین بیرانگر رابطرهپژوهش

 ی زیسررتمحرریطای سرربز و رفتارهررای شررهروندی گرررتحررول

Barlingو   Robertsonباشد.می
خرود  پرژوهش ( در7102)  

 دادنرد کره رهبرریپیررو نشران -جفت رهبرر 021ا بررسی ب

اشرتیا  کارکنران و رفتارهرای توانرد ای سربز مریگررتحول 

کنرد. همچنرین بینری کرار را پریشی در محریطزیستمحیط

 رهبرری دهرد کره سربکپرژوهش نشران مری های ایرنیافته

هنجارهرا و رفتارهرای رهبرری و  توانردمریای سبز گرتحول

مهمری در سبزشردن زیسرت را کره نقرشاز محیططرفداری 

و همکرراران  Gravesلعرره مطاسررازمان دارد، انتقررال دهررد. 

همبسرتگی ای سربز گررداد که رهبری تحرولنشان (7102)

شررغلی  رضررایت پیررروان از رهبررران و انگیررزهشرردیدی بررا 

خرود بره بررسری  مطالعه( در7102و همکاران )  Chenدارد.

سربز زیست بر عملکردبر محیطمبتنیگرا تأثیر رهبری تحول

ارآمردی سربز ضمن بررسی اثر میرانجی خودآگراهی و خودک

برر گررا مبتنریداد کره رهبرری تحرولپرداختند. نتایج نشان

آگراهی سربز، زیست تأثیر مثبت و مستقیمی برر خرودمحیط

 مطالعه نشرانعلاوه، اینهسبز دارد. ب ارآمدی و عملکردخودک

گررای معنراداری برین رهبرری تحرول داد که رابطه مثبت و

نقش میانجی  توجه بهسبز با زیست و عملکردبر محیطمبتنی

و  Mittalمطالعه سبز و خودکارآمدی سبز دارد. درخودآگاهی
Dhar
کشررور هتررل در کارمنررد 751( بررا بررسرری 1007)  

زیسرت در بر محیطگرا مبتنیهندوستان نقش رهبری تحول

بررسری سازمانی سبز مروردطریق هویتارتقاء خلاقیت سبز از

 داد کره رهبرری هرای ایرن پرژوهش نشرانگرفت. یافترهقرار

 مثبتری برر هویرت زیسرت ترأثیربرر محریطگرا مبتنیتحول

به ارتقاء خلاقیت سبز در سازمان سازمانی سبز داشته و منجر

عنروان این مشخص شد که تعهد سازمانی به برشود. علاوهمی

رابطره برین هویرت سرازمانی سربز و کننرده درنقش تعردیل

برا مطالعه خود ( در7100) Karaکند. خلاقیت سبز عمل می

داد کامند بخش دولتی درکشرور نیجریره نشران 020بررسی 

ی و رفترار زیسرتمحریطگرای رابطه بین رهبری تحول که در

ی ترأثیر زیسرتمحریطهرای محل کار، متغیرر نگرانریسبز در

مطالعره ( در7102هادی و رسول ). کند.میگری ایفا میانجی

 بررر مبتنرری گرررایدادنررد کرره رهبررری تحررولخررود نشرران

ی کارکنان تأثیر مثبت زیستمحیطزیست بر رفتارهای محیط

ایرن رابطره نقرش اداری دارد و انگیرزش خودمخترار درو معن

برر گرا مبتنریکه رهبری تحول جاآن کند. ازمی ایفا میانجی

شرود، ذهرن افرراد مری باعث ایجاد تغییراتی درزیست محیط

ی زیسررتمحرریطکرره رفتارهررای  شررودبنررابراین مشررخص مرری

صورت ایفای این نقرش توسرط رهبرران سرازمان کارکنان در

( نیز درمطالعه خود 7102و همکاران ) Karaشود. تقویت می

گررا را اتخراذ دادند که اگر مدیران سبک رهبری تحرولنشان

 یابرد و کیفیرتمری سرازمان بهبرودکراری درنمایند، شرایط 

 Bahzarیافرت. زنردگی کارکنران افرزایش خواهرد
  (7101 )

عرالی کشرور کره دربخرش آمروزش داددرپژوهش خود نشان

 زیست و رهبریبر محیطگرای مبتنیاندونزی رهبری تحول

ی و کارایی انررژی زیستمحیطسبز، نوآوری خلاقیتاخلاقی بر

رو فرضریات پرژوهش را معناداری دارد. از ایرنمثبت و  یرتأث

 نظر گرفت؛ صورت زیر درتوان بهمی

 یزیستمحیطگرای سبز بر باورهای رهبری تحول :0فرضیه 

 مثبت و معناداری دارد.تأثیر

های سبز مشیگرای سبز بر خطرهبری تحول :7فرضیه 

 مثبت و معناداری دارد.تأثیر

گرای سبز بر رفتارهای شهروندی رهبری تحول :2فرضیه 

 مثبت و معناداری دارد.ی تأثیرزیستمحیط

 دوره بحران محیطما امروزه یک: زیستی محیطباورهای 

گذرانیم که خطری برای پیشرفت بشر زیست عمومی را می
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رسد که نظر میبه و شودو حتی برای بقای بشریت تلقی می

آمده خطرات وضع پیش آموزش، مردم را از سایه باید در

زیست،  بار دیگر باید معنای محیطحقیقت یککرد. درآگاه

فرهنگ و توسعه، یادآوری و بازآموزی شود. رابطه میان 

، جهات اهمیت داردفرهنگ و محیط اطراف از بسیاری از

. گیردنشأت می فرهنگ ما اززیست محیط اتثیرأزیرا ت

 عکس درید و بهآمیزیست به قالب فرهنگ ما درمحیط

مهم  مروزه فرهنگ و محیط زیست دو عاملدنیای ا

 ثیر أهم تگذار در زندگی بشریت هستند که برثیرأت

عامل بر هم بهثیرگذاری این دوأگذارند. چگونگی و تمی

های آن دارای چالش مستقیم و کنترلصورت مستقیم و غیر

موفقیت یک (.  0212اران، باشد )امرایی و همکمیمختلفی 

ها تنها به نگرش سازمانهای سبز نهاتخاذ شیوهشرکت در

ی بلکه به باورهای شخصی زیستمحیطبه مسائل نسبت

 ,Chou) ها بستگی داردکارمندان و اقدامات روزمره آن

تواند مکانیسم چنین تحریک باورهای سبز میهم (.2014

ی باشد زیستمحیطموفقی برای تحریک رفتارهای شهروندی 

و بیشتر موانع سیستماتیک برای بروز رفتارهای شهروندی 

 جینتا. (Peck & Shu, 2018) گذاردی را کنار میزیستمحیط

 داد کهچین نشان کشور ( در7105) Chenو   Li قاتیتحق

ی زیستمحیط هایرفتار برای "ارزش، باور، هنجار"نظریه 

 مهم شود و تجربیاتمی کننده محسوببینییک پیش

گیری چنین رفتارهای بسیار مؤثر است. زندگی در شکل

داد که ( نشان7100) Pailléو   Raineriنتایج پژوهش 

زیستی فردی باعث تقویت تعهدات محیطباورهای محیط

طریق شناسایی و پیروی از آن باورها زیستی کارکنان از

زیست توسط شرکت و  که حفاظت از محیطشود و زمانیمی

شود، اعضای سازمان احساس دلبستگی و ترغیب میمدیران 

های محیطبه اهداف و ارزشولیت بیشتری نسبتؤمس

طریق رفتارهای امر اززیستی شرکت خواهند داشت که این

-Haddockشود. داده میزیستی نشانشهروندی محیط

Millar ( در7100و همکاران ) دادند که  پژوهش خود نشان

با  رابطهنان در کارکاعضای هیأت مدیره و سرپرستان از  اگر

زیستی حمایت کنند، باورها و اشتیا  بیشتری مسائل محیط

 زیستی شکل های محیطدر فعالیت به شرکتنسبت

( درپژوهش خود نشان7102و همکاران ) Testaگیرد. می

طور مثبت و های شخصی و خودکارآمدی بهدادند که نگرش

 زیستی تأثیرروی رفتارهای شهروندی محیطمعناداری بر

 سازمانی درکخود از حمایت نوبهاین عوامل به گذارد ومی

این،  برپذیرند. علاوهمی اجتماعی تأثیر شده و هنجارهای

ها در داد که باورها و نگرشپژوهش نشانهای اینیافته

رفتارهای شهروندی  اجتماعی و بین هنجارهای یرابطه

نتایج مطالعه کند. می گری ایفای نقش میانجیزیستمحیط

Kim ( نشان7101و همکاران ) محیطداد که باورهای

بر ا مبتنیگررهبری تحولحدی تأثیرات  ی کارکنان تازیست

ی بر رفتارهای زیستمحیطهای و سیاستزیست محیط

کند. میگری میانجیی کارکنان را محیطزیستشهروندی 

دهد که حمایت می چنین نشانهمنتایج این پژوهش 

ی و زیستمحیطگرا رابطه بین باورهای رهبری تحول

 Tezel .کندی را تعدیل میزیستمحیطرفتارهای شهروندی 

 ،اکولوژی برمبتنیارزش دادند که ( نشان7101) Giritli و

ی محیطزیستپیشایندهای رفتارهای عنوان به یو آگاه باور

رسمی اداری  چنین شاغلان. همشودیمحسوب م کارکنان

به نسبت یشتریب یآگاهمقابل با کارکنان غیررسمی در

 رو این . ازدادند نشانی سازمان زیستمحیطخصوصیات 

  .صورت زیر بیان کردرا به توان فرضیات پژوهشمی

بر رفتارهای شهروندی  یزیستمحیطباورهای  :2فرضیه 

    ی تأثیر مثبت و معناداری دارد.زیستمحیط

گرای تأثیر رهبری تحول یزیستمحیطباورهای  :5فرضیه 

گری ی را میانجیزیستمحیطسبز بر رفتارهای شهروندی 

 کند.می

های زیادی ازهای اخیر تلاشسالدر: های سبزمشیخط

 های موجود درها جهت رفع چالشسوی مدیران سازمان

ها سبز، سیاست هایمشیو ارائه خطزیست ی محیطعرصه

(. درShahab et al., 2018گرفته است )و مقررات صورت

های مشیبه بررسی خط شروعگذاران مشیحاضر خطحال

 در هایی تنهامشیاز چنین خط اند و استفادهسبز نموده

ها و آمیز خواهد بود که میان تمامی بخشمواقعی موفقیت
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ری سازمان هماهنگی و یکپارچگی گذامشیهای خطحوزه

به ی اول مربوطوهلههای سبز درمشیوجود بیاید. خطبه

روشی  زیست باها و محیطروابط بین انسانچگونگی مدیریت

ها در (. مشارکت بالای سازمانJordan, 2001سودمند است )

ها باید است و سازمان های سبز ضروریمشیتدوین خط

های اساس آموزشانسانی را برمنابعندهای مدیریت فرآی

 ,Chouن معرفی و اجرا نمایند )ی برای کارکنازیستمحیط

-محیطهای سبز و موضوعات مشی(. مطالعه خط2014

ی هامشیخط ای بسیار غنی و متنوعی است.حوزه زیستی

از  ی و جلوگیریزیستمحیطمسائل سبز برای رسیدگی به

گیرد زیست شکل میمحیطانسانی بر  ر منفی اقداماتآثا

و   Hovardasنتایج پژوهش (. 7102)اسلام و همکاران، 

Poirazidis (7112نشان ) محیطهای مشیداد که خط

زیست یکمدیریت محیط تواند درنفعان میی ذیزیست

به توسعه اکوتوریسم منجر منطقه نقش مؤثری داشته باشد و

که عواملداد نشان Chou (7102)نتایج پژوهش گردد. 

های سبز و رفتارهای شهروندی مشی فردی و گروهی با خط

طرف دیگر، باورهای ی ارتباط معناداری دارد. اززیستمحیط

یر مثبت و معناداری های سبز تأثمشی ی بر خطزیستمحیط

ی و زیستمحیطسازمانی سبز رابطه بین باورهای دارد، اما جو

نستا و همکاران کند. را تعدیل نمی های سبزمشیخط

های سبز مشیپژوهش خود نشان دادند که خط( در7102)

ها پیرامون حفظ حلمیزان نوآوری کارکنان جهت ارائه راهبر

و  Tuanزیست تأثیر مستقیم و معناداری دارد. محیط

این نتیجه رسیدند که هش خود بهپژو( در7102همکاران )

ی ابداعات ارائهکارکنان جهت  های سبز بر تمایلمشیخط

ی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پژوهش زیستمحیط

Elmagrhi ( در7101و همکاران ) داد که چین نشان کشور

های سبز بر عملکرد مشیساختارهای حاکمیتی و خط

ی زیستمحیطی، حاکمیت، مقررات و مدیریت زیستمحیط

چنین نتایج این پژوهش رد. همتأثیر مثبت و معناداری دا

تحصیلات مدیران بر عملکرد  داد که سن و سطحنشان

 Kim .گذاردچین تأثیر می های کشورشرکت یزیستمحیط

جنوبی کشور کرهپژوهش خود در( در7101و همکاران )

به نتایج تواند منجرسبز می یهامشی دادند که خطنشان

ی زیستمحیطهای اثربخش و مفیدی برای ایجاد سیستم

خود با بررسی پژوهش ( در7101همکاران )و  Miگردد. 

 فردی درکداشتند که قدرت بین پرسشنامه اذعان 227

به ارائه رفتارهای شهروندی شده و تعهد سازمانی منجر

گردد. های چینی میمیان کارکنان شرکتی درزیستمحیط

Zavalloni پژوهش خود نشان  ( نیز در7101کاران )و هم

ها و ی محرکی و ارائهزیستمحیطهای مشیدادند که خط

برای حل  و تعاونی به تشکیل ائتلافتواند منجرها میتشویق

 ی گردد.زیستمحیطمسائل 

 یزیستمحیطباورهای  های سبز برمشیخط :0فرضیه 

    تأثیر مثبت و معناداری  دارد.

های سبز بر رفتارهای شهروندی مشیخط :2فرضیه 

    مثبت و معناداری  دارد.ی تأثیر زیستمحیط

گرای های سبز، تأثیر رهبری تحولمشیخط :2فرضیه 

گری ی را میانجیزیستمحیطسبز بر رفتارهای شهروندی 

 کند.می

 مطالعه : زیستی محیطرفتارهای شهروندی 

 تا افراد درشود های روانی و اجتماعی موجب میمکانیسم

ی زیستط محیسمت رفتارهای شهروندی ها بهسازمان

امور  عملکرد و مشارکت در امر مستلزم حفظ نبروند و ای

است )راینری و پایلی،  توسط کارکنانی زیستمحیط

عنوان شکلی ی بهزیستمحیطرفتارهای شهروندی (. 7100

شودکه برای رفتارهای شهروندی سازمانی شناخته می از

 دری کارکنان زیستمحیطشناسایی و بازتعریف رفتارهای 

برخی (. Boiral & Paillé, 2012) آمده استسازمان پدید

 ی را شامل دوزیستمحیطرفتارهای شهروندی  اندیشمندان

  :دانندنوع عمده می

مانند  ی سازمانیزیستمحیطرفتارهای شهروندی  .0

ی زیست محیطهای ای به فعالیتویژه که توجهزمانی

 دهند.سازمان نشان می

 مانند زمانی ی فردیزیستمحیطرفتارهای شهروندی  .7

داده نشان یزیستمحیطکه علاقه شخصی به مسائل 

 (. Tosti-Kharas et al., 2017) شودمی

 اضافی جهت تار کارمندان برای انجام یک حرکترف

عنوان رفتار شهروندی زیست بهمندی از محیطبهره
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 (.Daily et al., 2009شود )میشناخته  یزیستمحیط

وان اقدامات عن ی بهزیستمحیطرفتارهای شهروندی 

دنبال بهبود کار که به محیط اختیاری کارمندان در

طور رسمی و صریح مورد تقدیر همحیطزیست هستند و ب

 سه اقدام شود.گردد، شناخته مییا پاداش واقع نمی

 محیطی شامل مشارکت یستزمحیطرفتارهای شهروندی 

 یزیستمحیطزیست و ابتکارات به محیطکمکی، زیست

( 7102و همکاران ) Tosti-Kharas (.7101باشد )تان، می

های مختلف نشان نفر از کارمندان سازمان 221با بررسی 

ی و سازمانی کارکنان چه در زیستمحیطدادند که منطق 

به رفتارهای سازمانی منجردر سطح فردی و چهسطح 

 چنین شود. همی کارکنان میزیستمحیطشهروندی 

درک نظری عوامل پیچیده و پژوهش بههای اینیافته

 محیطبا انگیزه کارکنان برای انجام رفتارهای  مرتبط

و  Priadiکند. سازمان کمک میی داوطلبانه درزیست

تکنیک  ازهپژوهش خود با استفاد ( در7102ن )همکارا

 دادند که احساسمسیر نشانتحلیل داده و ضریب

طور مستقیم و روانی و توانمندسازی کارکنان بهمالکیت 

ی کارکنان زیستمحیط غیرمستقیم بر رفتارهای شهروندی

( 7102. پریانکارا و همکاران )تأثیر معناداری دارد

نفری از  202ی پژوهش خود با بررسی یک نمونهدر

دادند کشور سریلانکا نشانهای تولیدی درکارکنان شرکت

 محیط گروهیی مستقل و جورهبری، انگیزهکه حمایت 

رابطه مستقیم و معناداری با رفتارهای شهروندی  زیستی

 .دارد یزیستمحیط

ی روابط بین کنندهحقیقت مدل مفهومی هر پژوهش بیاندر

گرا این پژوهش متغیر رهبری تحول متغیرها است. در

زیست به عنوان متغیرهای مستقل نسبت به بر محیطمبتنی

های سبز و رفتارهای مشی، خطزیستمحیطباورهای 

چنین شده است. همنظر گرفتهی دریستزمحیطشهروندی 

عنوان متغیر مستقل برای های سبز بهمشیمتغیر خط

ی و رفتارهای زیستمحیطمتغیرهای وابسته باورهای 

نظر گرفته شده است. ی کارکنان درزیستمحیطشهروندی 

های سبز و باورهای مشیطرف دیگر تأثیر دو متغیر خطاز

ی زیستمحیطی کارکنان بر رفتارهای شهروندی زیستمحیط

گری گیرد. همچنین نقش میانجیمی سنجش قرارمورد 

ی زیستمحیطهای سبز و باورهای مشیمتغیرهای خط

زیست و حیطبر مگرا مبتنیکارکنان در رابطه رهبری تحول

 ی مورد بررسی قرار زیستمحیطرفتارهای شهروندی 

قابل مشاهده  0شکل پژوهش در گیرد. مدل مفهومیمی

 .است

 
استریتچ و کریستنسن ) پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 .((6161کیم و همکاران )(؛ 6112)
 

 هامواد وروش
 که هدف پژوهش تعیین میزان تأثیرات میانجاآناز

 نظربردی، ازوع کارنمتغیرها است، پس پژوهش حاضر از

 نوع پیمایشی و به نحوه گردآوری دادها توصیفی و از

است. جامعه آماری پژوهش مقطعی انجام شدهصورت تک

  آوریباشد و روش جمعکارکنان شهرداری شیراز می

این دسترس است، بهگیری درصورت نمونه ها بهداده

نسبت مشخصی از جمعیت کل کارکنان  صورت که به

ول برای تعیین حجم نمونه بهینه فرم انتخاب شدند.

آن حداکثر کارگرفته که درکوکران برای جوامع نامحدود به

، واریانس 15/1اطمینان  ، سطح12/1قبول خطای قابل

  707نتیجه حجم نمونه  نظر گرفته شد که دردر 512/1

سؤالی  21ها از پرسشنامه دادهبرای گردآوری بدست آمد. 

ای لیکرت دستهاساس مقیاس ترتیبی و طیف پنجبر

قسمت تشکیل دوپرسشنامه این تحقیق، از استفاده شد. 

 شامل سؤالات جمعیت شناختیشده است. قسمت اول، 

الات اصلی پرسشنامه ؤقسمت دوم، شرامل سر باشد ومی

د که روایی اناساس فرضیات تحقیق مطرح شدهاست که بر
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رهبری بعد ) 2 شاملپرسشنامه  و پایایی آن تأیید گردید.

، زیستیمحیطزیست، باورهای بر محیطگرا مبتنیتحول

 (زیستیمحیطهای سبز و رفتارهای شهروندی مشیخط

ز اساتید توسط برخی ا باشد. روایی و اعتبار سؤالاتمی

منظور بررسی پایایی و روایی مدل  کنترل شد. همچنین به

 د. استفاده ش Smart-PLS افزارگیری، از نرماندازه
 

 نتایج
هرای ( بررای تمرام سرازه0ضریب آلفای کرونبراخ )جردول

باشد که در سطح مطلوب است و می 2/1بیشتر از پژوهش 

، 7 جرردول در هررای پررژوهش دارد.از اعتبررار سررنجهنشرران 

 رد بررسی ارائه شردهشناختی نمونه موجمعیت هایویژگی

پاسرخگویان  % 7/50شرود، که مشاهده میطوراست. همان

پاسررخگویان متأهررل بودنررد. تحصرریلات  %01/20مرررد و 

 بیشرتر فراوانری را در % 72/25دود کارشناسی ارشد با حر

بره ن فراوانی مربوطمیان پاسخگویان داشته است و بیشتری

 سال بوده است. 22تا  75طبقه سنی 

 در دو PLSیابی مدل: بررسی برازش مدل بیرونی

گیری اول، مدل اندازه مرحله پذیرد. درمرحله صورت می

پایایی و تحلیل های روایی و )مدل بیرونی( از طریق تحلیل

دوم،  گیرد و در مرحلهد بررسی قرار میعاملی تأییدی مور

مسیر بین  برآوردی وسیلهساختاری )مدل درونی( به مدل 

-د روایی ابزار اندازهشود. جهت تأییمتغیرها بررسی می

نوع روایی ارزیابی استفاده شده است؛ روایی گیری از دو

 توسط نظرسنجی از امحتوا و روایی همگرا. روایی محتو

 زیر قابل مشاهده است.خبرگان حاصل شد و نتایج آن در

جهت تعیین پایایی پرسشنامه از این پژوهش، در چنینهم

معیار )ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب(  دو

آلفای کرونباخ تمامی متغیرها  است، ضرایباستفاده شده 

 تر است.بیش( 2/1) ز حداقل مقداراین تحقیق ا در

 

 های سنجشنتایج پایایی و منابع مقیاس -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوال های سنجشمنبع مقیاس متغیرهای پژوهش

Avolio and Bass (1995). 5 222/1 زیستبر محیطگرا مبتنیرهبری تحول  

Dunlap et al., (2005). 0 201/1 زیستمحیطباورهای   

Ramus and Steger (2000). 02 250/1 های سبزمشیخط  

Boiral & Paille (2012). 01 272/1 زیستمحیطرفتارهای شهروندی   

 

 نمونه مورد بررسی شناختیهای جمعیتویژگی -6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی درصد فراوانی فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی

 جنسیت
وضعیت  2/22 12 زن

 تأهل

 21/02 21 مجرد

 01/20 022 متأهل 7/50 001 مرد

 

 

 سن

72-02  01 10/2  

 

 تحصیلات

 20/0 2 دیپلم و زیردیپلم

 52/2 00 دیپلمفو  50/21 20 22-75

 12/20 22 کارشناسی 22/25 20 22-25

 72/25 10 ارشدکارشناسی 27/00 72 52-25

 20/2 01 دکتری 21/2 2 55+
 

 

، 2/1آلفرای کرونبراخ  ب بررایسرمقردار منا کهجائیاز آن

 و 2/1عراملی، ، بارAVE ،5/1و بررای  2/1پایایی ترکیبی 

  مشراهده 2کره مطرابق جردول  اسرت، 10/0ی تی، آماره

اطمینران ایرن سرطح شود که تمام بارهرای عراملی درمی

ی رهرایمتغ بیضر که معناست بدان نیا. دار هستندمعنی

 لرازمییتوانرا از خودبه مربوط رپنهانیمتغ برآورددر آشکار

اسرت کره روایری  دهنده ایننشان نتیجه و در برخوردارند

برر ایرن،  اسرت و علراوه سازه مدل موردقبول واقرع شرده

)آلفرای کرونبراخ؛  ها تمرامی ایرن معیارهرامطابق با یافته

 درنیرز  پایایی ترکیبی؛ میانگین واریانس اسرتخراج شرده(
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انرد کره مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نموده

توان مناسب بودن وضرعیت پایرایی و روایری همگررای می

 پژوهش حاضر را تأیید ساخت.

 

 نتایج کلی پژوهش -3جدول

 ضریب آلفای کرونباخ شاخص سازه

(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی

(Alpha>0.7) 

میانگین 

واریانس 

 استخراجی

((AVE>0.5 

 (<62/1مقدار تی) (<4/1) بارعاملی

 رهبری تحول

 گرای سبز

ETL1 

222/1  217/1 570/1 

072/1 15/5 
ETL2 522/1 27/2 
ETL3 207/1 22/0 
ETL4 527/1 22/2 
ETL5 025/1 77/2 

 باورهای 

 زیستیمحیط

EB1 

201/1  210/1 552/1 

522/1 17/0 

EB2 502/1 21/2 

EB3 270/1 21/2 

EB4 551/1 00/5 

EB5 200/1 01/2 

EB6 022/1 11/0 

های مشیخط

 سبز

GP1 

250/1  222/1 051/1 

002/1 02/0 
GP 2 255/1 02/2 
GP 3 272/1 72/2 
GP 4 215/1 22/2 
GP 5 222/1 72/0 
GP 6 272/1 11/0 
GP 7 001/1 00/2 
GP 8 221/1 72/1 
GP 9 222/1 25/2 
GP10 271/1 52/7 
GP11 512/1 22/0 
GP12 222/1 12/5 
GP13 222/1 12/0 

رفتارهای 

  شهروندی

زیستیمحیط  

OCBE 1 

272/1  222/1 072/1 

022/1 72/2 
OCBE 2 200/1 12/0 
OCBE 3 272/1 22/2 
OCBE 4 027/1 77/1 
OCBE 5 222/1 21/0 
OCBE 6 027/1 52/5 
OCBE 7 522/1 27/2 
OCBE 8 522/1 22/0 
OCBE 9 077/1 15/2 
OCBE10 205/1 25/5 

  



 زیستیمحیطگرای سبز بر رفتارهای شهروندی تأملی بر رهبری تحول                            و همکاران            رستگار
 

 

 

 بررسی برازش مدل درونی

های مکنون پژوهش مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیر

 بره بررسری تروان از مردل درونری مری است. برا اسرتفاده

هرای های پژوهش پرداخرت. ملراک تأییرد فرضریهفرضیه

  تریاست که ضررایب مسریر مثبرت و آمراره  پژوهش این

هرا نتایج بررسی فرضریه 2جدول باشد. در  0/ 10از بالاتر 

 .ارائه شده است

 برازش مدل پژوهش

شدت اثرگذاری است،  بیانگر که مسیر ضرایب 7شکل در

دهنده نشان مسیرها روی اعداد .است شده مشخص

 پنهان های متغیرهایفلش روی اعداد مسیر و ضریب

ابتدا مدل آزمون شده  در .است عاملی بارهای بیانگر

سطح دن ضرایب مسیر و بارهای عاملی دردار بومعنی

شود که می مشاهده 7ارزیابی شد که مطابق شکل  15/1

دار هستند این سطح اطمینان معنیتمام بارهای عاملی در

 2/1 از الاتربقبول درحد قابل رهایمتغ هیکلی عامل بار)

مقدار تمامی مقادیر  2با  شکلابقچنین مطهم. (باشندیم

 دییتأ مورد و است( 10/0) مطلوب زانیم از بالاتر تیآماره 

 .باشدیم

 

 نتایج برازش مدل درونی -4جدول 

  
 

  
 ضرایب مسیر و بارهای عاملی() پژوهشمدل آزمون شده  -6 شکل

H تی آماره ضریب مسیر مسیر  نتایج 

H1 520/2 551/1 زیستیمحیطباورهای  ←گرای سبز رهبری تحول  پذیرش 

H2 270/1 های سبزمشیخط ←گرای سبز رهبری تحول  251/2  پذیرش 

H3 022/1 زیستیمحیطرفتارهای شهروندی  ←گرای سبز رهبری تحول  700/2   پذیرش 

H4 027/1   زیستیمحیطباورهای  ←های سبز مشیخط  172/5  پذیرش 

H5  212/1 زیستیمحیطرفتارهای شهروندی  ← زیستیمحیطباورهای  522/0  پذیرش 

H6 
 ← زیستیمحیطرفتارهای شهروندی  ←گرای سبز رهبری تحول

 زیستیمحیطمیانجی باورهای با اثر
 عدم پذیرش بررسی شروط بررسی شروط

H7 025/1 زیستیمحیطرفتارهای شهروندی  ←های سبز مشیخط  572/2   پذیرش 

H8 
 ← زیستیمحیطرفتارهای شهروندی  ←گرای سبز رهبری تحول

 های سبزمشیمیانجی خطبا اثر
 عدم پذیرش بررسی شروط بررسی شروط
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 )تی ولیو( پژوهشمدل آزمون شده  -3 شکل

 

  بحث

گرای حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول پژوهشاز  هدف

به نقش  توجهبا زیستیمحیطسبز بر رفتار شهروندی 

 های سبز مشیو خط زیستیمحیطمیانجی باورهای 

های تحقیق در راستای فرضیه توجه به یافتهباشد. بامی

 محیطسبز بر باورهای  یگرااول، تأثیر رهبری تحول

گرفت و نتایج نشان داد قرار  تأیید کارکنان مورد زیستی

در  زیستیمحیطگرای سبز بر باورهای که رهبری تحول

به  های مربوطسازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته

(، چن و همکاران 7100فرضیه با نتایج میتال و دهار )این

سویی دارد. ( هم7102بارلینگ ) ( و  رابرتسون و7102)

یزانی که سبک رهبری متوان نتیجه گرفت بهبنابراین می

گرای سبز چرخش پیدا سمت رهبری تحولدر سازمان به

 به محیطتری نسبتکند، کارکنان باورهای مثبتمی

دهد که میکنند. نتایج فرضیه دوم نشانزیست پیدا می

سازمان درهای سبز مشیگرای سبز بر خطرهبری تحول

های باهزار تأثیر مثبت و معناداری دارد که این با یافته

به سبک رهبری در ( همخوانی دارد. بنابراین توجه7101)

 مؤثری جهت اتخاذ عنوان عاملتواند بهسازمان می

 محیطهای سبز و نهایتًا رفتارهای شهروندی مشیخط

رهبران باید به گردد و  میان کارکنان تلقیدر زیستی

 بینیعنوان یک پیشگرای سبز بهسبک رهبری تحول

درسطح  زیستیمحیطی رفتارهای ی مهم در ارائهکننده

های پژوهش با فرضیه سوم یافتهسازمان بنگرند. در رابطه

گرای سبز تأثیر مثبت و داد که رهبری تحولنشان

کارکنان  زیستیمحیطمعناداری با رفتارهای شهروندی 

های پژوهش هادی و در شهرداری شیراز دارد که با یافته

اساس خوانی دارد. بنابراین کارکنان بر( هم7102رسول )

کنند، به سازمان مشاهده مینوع رفتاری که از رهبر

 پیدا  زیست دستبه محیطتری نسبتباورهای صحیح

به رفتارهای ی خود منجرنوبهامر بهکنند و اینمی

گردد. کارکنان میبیشتری در زیستیمحیطشهروندی 

های سبز بر مشیداد خطنتایج فرضیه چهارم نشان

تأثیر مثبت و معناداری دارد که با  زیستیمحیطباورهای 

همسویی  (7100میلار و همکاران ) -هادوکپژوهش 

که مسئولیت اجتماعی  صورتیدارد. سازمان شهرداری در
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زیست احساس کند، طبیعتًا به محیطبیشتری نسبت

  بهتواند منجرشود، میهایی که اتخاذ میمشیخط

 شود.زیست به محیطتری نسبتگیری باورهای مؤثرشکل 

پنجم نشانگر آن بود  فرضیهبا نتایج این پژوهش در رابطه

 محیطبر رفتارهای شهروندی  زیستیمحیطباورهای 

فرضیه با نتایج اینمثبت و معناداری دارد. تأثیر  زیستی

(، تستا و همکاران 7101تزل و گریتلی ) پژوهش

( 7105چن )( و لی و 7100راینری و پایلی ) (،7102)

که مشخص است رفتارهای ما همخوانی دارد. همانطور

صورتی که ارزش از ارزش و هنجارهای ماست و درتهبرگرف

و باورهای کارکنان در راستای حفاظت و مراقبت از 

 زیستیمحیطزیست باشد، رفتارهای شهروندی محیط

نتایج آزمون فرضیه ششم  گرفت.بیشتری شکل خواهد

کارکنان در رابطه بین  زیستیمحیطداد که باورهای نشان

 محیطگرای سبز و رفتارهای شهروندی رهبری تحول

کند. نتایج فرضیه فو  گری ایفا نمینقش میانجی زیستی

( 7100)کارا ( 7101های کیم و همکاران )نتایج پژوهشبا

اساس آن مشخص گردید که باورهای همخوانی ندارد و بر

کارکنان شهرداری شیراز، در رابطه بین  زیستیمحیط

 محیط گرای سبز و رفتارهای شهروندیرهبری تحول

های این یافته کند.کارکنان نقش میانجی ایفا نمی زیستی

 م بیانگر آن بود که پژوهش در رابطه با فرضیه هفت

 زیستیمحیطهای سبز بر رفتارهای شهروندی مشیخط

زاوالونی و تأثیر مثبت و معناداری دارد که با پژوهش 

( 7102) چو (،7101کیم و همکاران ) (،7101همکاران )

( 7102و همکاران ) تان(، 7102نستا و همکاران ) و

بر های یک سازمان متمرکز مشیخط . اگرهمخوانی دارد

ارهای شهروندی سازمانی سبزگرایی باشد، متقابلًا رفت

ین هنر رهبران گیرد و اآن سازمان شکل میبیشتری در

ای عمل گونهها بهمشیاتخاذ خطسازمانی است که در

 یافته و مشی افزایشکنند که میزان پذیرش آن خط

بیشتری شکل  زیستیمحیطنتیجه رفتارهای شهروندی در

های تحقیق در راستای فرضیه به یافته توجهبابگیرد. 

گرای سبز بر رفتارهای هشتم رابطه بین رهبری تحول

توجه به متغیر میانجی کارکنان با زیستیمحیطشهروندی 

گرفت. فرضیه فو  نیز  تأیید قرار نهای سبز موردمشیخط

ت و گرفبار دراین پژوهش موردبررسی قراربرای اولین

های سبز در مشیکه خطنتیجه مشخص گردید در

گری بین دو تواند نقش میانجیشهرداری شیراز نمی

گرای سبز و رفتارهای شهروندی متغیر رهبری تحول

برای  تنهاپژوهش نهنیا یهاافتهایفا کند. ی زیستیمحیط

مسئولان مدیران و برای بلکه  دانشگاهی، محققان

طور به هاسازمان. تهای سراسر کشور مفید اسشهرداری

تأثیر فشارهای بیرونی برای استقرار  فرآیندها  تحت یکل

طرف زیست هستند و ازهای  متناسب با محیطو فناوری

زیست های محیطتوجه به دغدغهادیگر رهبران سازمانی ب

دنبال سبک رهبری مناسبی در راستای تحقق اهداف به

پایدار هستند، سعهزیست و توسازمان ضمن حفظ محیط

های رهبری مؤثر که سبککند بنابراین  چنین اقتضا می

انتخاب و اعمال گردد.  کارکنان زیستیمحیطبر رفتارهای 

ها این راستا بسیاری از مدیران و رهبران سازماندر

توجه هستند و خود بیسازمان زیستیمحیطبه آثار نسبت

 . جویی چندانی ندارنددر راستای مصرف منابع صرفه

یراز با درنظر شود شهرداری شکلی پیشنهاد میطور به

ست، آثار تخریبی زیزمینه محیط گرفتن تمهیداتی در

گیری از ممکن کاهش دهد و با بهرهسازمان را تا حد

 زیستیمحیطگرای سبز، باورهای رهبری تحول سبک

های کارکنان را بهبود ببخشد. اگر مدیران شهرداری سبک

دنبال اتخاذ بکار بگیرند و بهگرای سبز را رهبری تحول

-محیطنتیجه باورهای  های سبز باشند، درمشیخط

ی رفتارهای بیشتری در ذهن کارکنان برای ارائه زیستی

این ترتیب شهرداری وجود خواهد آمد و بهبه محیطزیستی

جامعه مطرح تر و مفیدتر درعنوان یک سازمان مطلوببه

 پیشنهاد  آتیهای خواهد شد. همچنین به پژوهش

 این پژوهش صرفًا از توجه به اینکه درشود که بامی

های مقطعی استفاده شده است؛ بنابراین، تحقیقات داده

علی آینده باید یک تحلیل طولی برای رسیدگی به اثرات 

نظر بگیرند. دوم، این مطالعه صرفاً از در شدهو تعدیل

دارای  کهشهر شیراز در کارکنان شهردارینمونه خاصی از 

ت و محققان گرفته اسفرهنگ یکسانی هستند، صورت



 73-36، 0011، تابستـان 27،  شماره 6دوره                            فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی       

 

 

 
 

ها، کشورها و ادارات نیز را در شهر آینده باید این روابط

شود سوم به محققان آتی پیشنهاد می دیگر تأیید کنند.

دستوری،  های رهبری همچون رهبریتأثیر سایر سبک

  رهبری کاریزماتیک، رهبری تفویضی و انواع خط

در  زیستیمحیطهای اجرایی را بر رفتار شهروندی مشی

 دهند.های مختلف را موردبررسی قرارسازمان
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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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