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 چکیده
یطی کارکنان محزیست، رهبری معنوی و اشتیاق زیستگرا مبتنی بر محیطبا هدف بررسی تأثیر رهبری تحول پژوهش حاضر

این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از جوع توصیفی و با روش  محیطی در ستازمان اججا  شتدا استت بر ایجاد رفتار زیستت

 در گیریروش جموجه است که به جفر از کارکنان شهرداری شیراز 212جامعه آماری در این مطالعه پیمایشی اججا  شدا است  

مورد استتتفادا قرار  Smart PLS2افزار ، روش حداقل مربعات جزئی و جر هامنظور تحلیل دادااجتخاب شتتدجد  به  دستتتر 

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

گرا مبتنی بر رهبری تحولکه  دهدجشان میجتایج باشد  ( می4/0های پژوهش بیشتر از )گرفت و ضتری  آن برای تما  ستازا

و معناداری  مثبتتأثیر  محیطی( بر اشتیاق زیست945/0( و )487/0وی به ترتی  با ضری  مسیر )زیست و رهبری معنمحیط

( 314/0ر )با ضری  مسی را محیطی کارکنانمحیطی و رفتار زیستاشتتیاق زیست جتایج پژوهش اثر مثبت و معنادارگذارد  می

ر گرا مبتنی بدر ستتازمان ارتبام میان رهبری تحولمحیطی همچنین اشتتتیاق زیستتت تأیید کرد  (044/4و ضتتری  معناداری )

حیطی مکند، ولی ارتبام میان رهبری معنوی و رفتار زیستتتگری میمحیطی کارکنان را میاججیزیستتت و رفتار زیستتتمحیط

بری رههای کارگیری ستتب هشتتود که مدیران شتتهرداری با بها پیشتتنهاد میکند  بر استتا  یافتهگری جمیکارکنان را میاججی

ی ارائه محیطی بیشتتتری برایگرا و معنوی بر رفتارهای کارکنان خود کنترل داشتتته باشتتند و در جتیجه اشتتتیاق زیستتتتحول

 وجود بیاورجد  محیطی بهرفتارهای زیست
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 مقدمه
 های ها منجر به چالشدر حال حاضر رفتار انسان

زیادی گردیده است. بسیاری از تصمیمات  زیستیمحیط

فردی و اجتماعی افراد تأثیرات منفی بسیاری بر تنوع 

زیستی و اکوسیستم محیطی و سلامتی افراد دارند. با 

توان استفاده از علوم رفتاری، روانشناسی و اقتصاد می

های مختلف را گیری و رفتار افراد در زمینهی تصمیمنحوه

 ر،یاخ یهادر سال .(Byerly et al., 2018) درک نمود

کارکنان را به  یطیمحزیست یرفتارها تیمحققان اهم

ده کررشد  محتوای ادبیات تحقیق این موضوع که موازاتی

و ( Norton et al., 2015) اندشناخته تی، به رسماست

 ای کارکنان را تشویق ها به طور فزایندهامروزه سازمان

محیطی شرکت کنند زیستکنند تا در رفتارهای می

(Kudmore, 2015 .)ست،یزطیمح یروانشناس نهیدر زم 

ده مطرح ش ی که بیشترین بحث در مورد آنمسائل از یکی

ست ا زیستیمحیطدر توسعه رفتارهای  مؤثر عواملتعیین 

 د گذارنبر یکدیگر تأثیر میعوامل  نیچگونه ا اینکه و

(Wu, 2018.)  به صورت  زیستیمحیطنمایش رفتارهای

همچون  های خاصیآمیز نیازمند دانش و مهارتموفقیت

مفهوم رهبری  (.Hawkins et al., 2015) باشدمی رهبری

 زیست عمدتاً بیانگر رهبرانی استگرا مبتنی بر محیطتحول

 محیطیهای زیستدهند تا ایدهکه به کارکنان انگیزه می

در نظر  های عملیاتی خودولیتؤرا به عنوان بخشی از مس

 گرا مبتنی بر محیطبگیرند. رهبران دارای سبک تحول

ی زیستمحیطزیست، کارکنان را برای شرکت در رفتارهای 

نمایند. از سوی دیگر معنویت در محیط کار تشویق می

 کارکنانزیستی محیطرفتارهای  تواند نقش مهمی درمی

همین ترتیب ارضای نیازهای معنوی یک داشته باشد و به

تواند نقش مؤثری در بخشیدن به او میکارمند و الهام

اشته دزیستی محیطراستای رسیدن به اشتیاق و رفتارهای 

توانند چنین رهبرانی که میهم(. Afsar et al., 2016)باشد 

 زیستیمحیطاحساسات پیروان را برانگیزانند، اشتیاق 

 Robertson)آورند زیادی را در کارکنان نیز به وجود می

& Barling, 2013 .) این پژوهش به دنبال پاسخ به این

                                                           
1. Employee Pro-Environmental Behaviour 

تواند اشتیاق کارکنان سؤال است که چگونه رهبری می

محیطی را افزایش دهد و به همین نسبت به مسائل زیست

 محیطی در سطحترتیب منجر به  تقویت رفتارهای زیست

سازمان گردد. اگر چه در ادبیات مدیریت به موضوعات 

انگیزشی و انواع رهبری پرداخته شده است، اما به 

گرا متغیرهای جدیدی این پژوهش یعنی رهبری تحول

محیط زیست، رهبری معنوی، اشتیاق مبتنی بر محیط

محیطی کارکنان در سازمان و رفتارهای زیست یزیست

کمتر پرداخته شده است. به طور کلی سبک رهبری دارای 

 کارکنان زیستی محیطی تأثیرات مختلفی بر رفتارها

 تواند جهتهای منتج از آن میباشد. این پژوهش و یافتهمی

پرکردن خلأ و شکاف فعلی در ادبیات رفتار سازمانی و درک 

زیست، رهبری گرا مبتنی بر محیطبهتر رهبری تحول

و تأثیرات آن بر روی  زیستیمحیطمعنوی و اشتیاق 

 مقاله باشد. لذا،کارکنان مفید زیستی محیطرفتارهای 

گرا مبتنی بر تأثیر رهبری تحول تا است درصدد حاضر

 یزیستمحیطزیست، رهبری معنوی بر ایجاد رفتار محیط

 چنین بررسی تأثیر رهبری در سازمان را بسنجد. هم

زیست و رهبری معنوی بر ایجاد گرا مبتنی بر محیطتحول

در سازمان با توجه به نقش میانجی زیستی محیطرفتار 

کارکنان از دیگر اهداف این پژوهش زیستی محیطاشتیاق 

شود متغیرهای پژوهش است. بدین منظور ابتدا سعی می

 تشریح شود و سپس مدل مفهومی ذکر گردد. 

شامل مجموعه اقدامات  1کارکنانزیستی محیطرفتار 

نشان  ای است که کارکنان در محل کار از خودگسترده

گردد. زیست میدهند و منجر به حفظ منابع و محیطمی

تواند به محیطی کارکنان میچنین رفتارهای زیستهم

شود که به دنبال به عنوان یک اقدام محتاط دیده می

زیست حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب بر روی محیط

کارکنان زیستی محیطرفتارهای  (.Ciocirlan, 2017) است

شود که کارکنان از خود رفتارهایی شناخته می به عنوان

زیست یا  دهند و باعث کاهش آسیب به محیطنشان می

برخی (. Fatoki, 2019)شود حتی نفع رساندن به خود می

 اقدامات"را به عنوان زیستی محیطاندیشمندان رفتارهای 
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اند که کارمندان پذیری تعریف کردهو رفتارهای مقیاس

ار از طریق ارتباطات و مشارکت با حاضر در محیط ک

  "زیست حفاظت نمایندکنند تا از محیطیکدیگر، تلاش می

(Ones et al., 2018 .)زیستی محیطچنین رفتارهای هم

 شود کهکارکنان به عنوان اعمال و رفتارهایی شناخته می

 دهند و در راستای حفاظت از کارکنان انجام می

این رفتارها به عنوان  باشد. در حقیقتزیست میمحیط

شوند که فراتر از ای معرفی میرفتارهای داوطلبانه

های دقیق مرتبط با وظایف شغلی هستند محدوده

(Francoeur et al., 209 .) ی زیستمحیطتمرکز رفتارهای

تواند بسیار متفاوت و تحت تأثیر و فراوانی این رفتارها می

عوامل زیادی از جمله اندازه سازمان و نوع صنعت باشد. 

با محوریت محصولات و عملیات زیستی محیطرفتارهای 

ها و موادی است که در ساخت محصولات مورد شامل روش

 ها بر اساس مطالعهگیرد. مؤسسان شرکتاستفاده قرار می

خود را بر روی منابع یستی زمحیطسازمان ملل رفتارهای 

زیست یا منابع پایدار، استفاده از حساس نسبت به محیط

 های تولید پایدار، منابع محلی و ارزیابی تأمینشیوه

تی زیسمحیطهای کنندگان در سیاست کنندگان و توزیع

  .(Vanderploeg & Lee, 2019)اند خود متمرکز کرده

توان گفت که کارکنان در سازمان به کلی میطوربه

تمایل دارند و بدون تأثیرپذیری از زیستی محیطرفتارهای 

دیگران یا دریافت پاداش از مدیر به نمایش چنین 

زیستی محیطرفتارهایی علاقمند هستند. رفتارهای 

های شناختی بلکه از جنبه کارکنان نه تنها از عوامل و

 Aziz et)پذیرد تأثیر میاحساسات و هیجانات افراد نیز 

al., 2018 .)1بندی دیگر و مطابق با جدول در یک دسته 

 یتوان بر حسب درجهمحیطی را میانواع رفتارهای زیست

. بر بندی نمودکننده طبقهتکرار رفتار و هزینه مالی مصرف

توان رفتار را به دو دسته رفتارهای اساس درجه تکرار می

 بندی نمود. مثلًا رفتاری قسیممکرر و رفتارهای نادر ت

ها به عنوان قراردادن بر روی درها و پنجره چون عایقهم

شود، در حالی که تکرار شناخته مییک رفتار نادر و کم

د. باشکردن لوازم الکترونیکی از رفتارهای مکرر میخاموش

کننده، رفتارها از طرف دیگر بر اساس هزینه مالی مصرف

ود شهزینه و پرهزینه تقسیم میرفتارهای کمی به دو دسته

(Gillis, 2016; Karlin et al., 2014 .) 

های گرا در تمام تئوریسال گذشته، رهبری تحول 02در 

ترین مفهوم تبدیل شده است و رهبری به گسترده

رفتارهای گرا بر اند که رهبری تحولتحقیقات نشان داده

بر  (.Judge & Piccolo, 2004) گذاردزیادی تأثیر می

، رهبران به 1زیستگرا مبتنی بر محیطاساس رهبری تحول

ها را درگیر رفتارهای محیط جای قصد نفوذ در کارکنان، آن

های خودشان عمل کنند تا مطابق با ارزشمی زیستی

ای فتارهنمایند. از طرف دیگر هنگامی که کارکنان مراقب ر

آموزند که به ها میرهبران خود در محیط کار هستند، آن

ازای رفتارهای ارزشمند، انتظار پاداش داشته باشند و 

در سازمان را تکرار نمایند مشابه  رفتارهای محیط زیستی

(Conchie et al., 2012).

 

 

  

                                                           
1. Environmentally transformational leadership 
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 (6112کننده )گیلیس، هزینه مالی مصرف ی تکرار رفتار ومحیطی را بر حسب درجهانواع رفتارهای زیست -1جدول 

 ی تکرار رفتاردرجه 

 مکرر ندرتبه

ف
صر

ی م
هزینه مال

کننده
 /هزینه کم  

 بدون هزینه

 "نگهداری"

 بافاصله قراردادن یخچال از دیوار -

 هاهای هوا بر روی درها و پنجرهاستفاده از عایق -

 تنظیم باد مناسب لاستیک  -

 "کاهش"

 هامجاز در بزرگراهکاهش سرعت  -

 کردن لوازم الکترونیکیخاموش -

استفاده از ماشین ظرفشویی در زمان پرشدن  -

 کامل گنجایش آن 

 /هزینه بالا 

 نیاز به سرمایه 

 "بهبود بازدهی"

 مصرفرانندگی با وسایل نقلیه کم -

 نصب لوازم با مصرف انرژی بهینه -

 های عایق و محافظ انرژینصب پنجره -

 "اقدامات مشترک "

 محیطیتجمع پیرامون مسائل زیست -

 زیستهای متضاد با محیطکردن کارخانهپلمپ -

زیست به های حفاظت از محیطتشکیل گروه -

 صورت محلی 

آل، گرا شامل چهار رفتار اساسی تأثیر ایدهرهبری تحول

 بخش، تحریک فکری و ملاحظات فردی انگیزه الهام

 توانند بر رفتارهای ها میگردد که هر یک از آنمی

 ,Bass & Riggio) کارکنان تأثیرگذار باشد زیستیمحیط

زیست  گرا مبتنی بر محیطمفهوم رهبری تحول (.2006

هند دعمدتًا بیانگر مدیرانی است که به کارکنان انگیزه می

 را به عنوان بخشی از  زیستیمحیط های تا ایده

های عملیاتی خود در نظر بگیرند. رهبران دارای ولیتؤمس

زیست، کارکنان را برای گرا مبتنی بر محیطسبک تحول

نمایند محیطی تشویق میشرکت در رفتارهای زیست

(Graves et al., 2013 .) هنگامی که انگیزه کارکنان افزایش

محیطی بر اساس و اقدام زیست ها قادر به بیانیابد، آنمی

اشتیاق، تخصص و خودکارآمدی در پرداختن به مسائل 

رابرتسون ( Chen et al., 2014)محیطی خواهند بود زیست

جفت  121( در پژوهش خود با بررسی 0212و بارلینگ )

گرا مبتنی بر پیرو نشان دادند که رهبری تحول -رهبر

در  زیستیمحیطزیست اشتیاق کارکنان و رفتارهای محیط

 های اینیافتهچنین کند. همبینی میمحیط کار را پیش

 گرا مبتنی بردهد که سبک رهبری تحولپژوهش نشان می

هنجارها و رفتارهای رهبری و  تواندزیست میمحیط

زیست را که نقش مهمی در سبزشدن طرفداری از محیط

و همکاران   Gravesمطالعهسازمان دارد، انتقال دهد. 

 گرا مبتنی بر ( نشان داد که رهبری تحول0212)

زیست همبستگی شدیدی با رضایت پیروان از محیط

و همکاران  Haddock-Millarرهبران و انگیزه شغلی دارد. 

اعضای هیأت ( در پژوهش خود نشان دادند که اگر 0212)

 مدیره و سرپرستان از کارکنان در رابطه با مسائل 

حمایت کنند، باورها و اشتیاق بیشتری  زیستیمحیط

 شکل  زیستیمحیطهای نسبت به شرکت در فعالیت

( نیز در مطالعه خود 0214و همکاران ) Karaگیرد. می

 گرا را اتخاذنشان دادند که اگر مدیران سبک رهبری تحول

یابد و کیفیت شرایط کاری در سازمان بهبود می نمایند،

و  Kimنتایج مطالعه زندگی کارکنان افزایش خواهد یافت. 

 محیط زیستی( نشان داد که باورهای 0211همکاران )

گرا مبتنی بر کارکنان تا حدی تأثیرات رهبری تحول

محیطی بر رفتارهای های زیستزیست و سیاستمحیط

ن نتایج ایکند. گری میمیانجیمحیطی کارکنان را زیست

دهد که حمایت رهبری رابطه چنین نشان میپژوهش هم

ا ر زیستیمحیطو رفتارهای  زیستیمحیطبین باورهای 

توان فرضیه اول پژوهش را به رو میاز این .کندتعدیل می

 ت زیر مطرح ساخت:صور

بر  زیستگرا مبتنی بر محیطرهبری تحول :1فرضیه 

محیطی کارکنان تأثیر مثبت و میزان اشتیاق زیست

 معناداری دارد.
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های معنویت در محیط کار به عنوان چارچوبی از ارزش

سازمانی تعریف شده است که در فرهنگ یک سازمان قابل 

باشد و باعث ارتقاء و تعالی کارکنان در طی مشاهده می

انی نوعی گردد. در واقع معنویت سازمفرآیند کار می

احساس وحدت و یکپارچگی در میان کارکنان به وجود 

ها احساس شادی و رضایت بالایی ای که آنآورد، به گونهمی

 همواره 1رهبری معنوی(. Hudso, 2014)خواهند داشت 

احساسات و درک بالایی نسبت به معنویت شخصی، 

هدفمندی در محیط کار، ارتباط با اجتماع و بهزیستی 

یک رهبر معنوی به  (.Crossman, 2010) معنوی را دارند

کند تا تبدیل به افراد کاملی گردند و با کارکنان کمک می

ایجاد ارتباط معنوی با خود، جامعه و سایر کارکنان به 

های معنادار باشند. بنابراین رهبری م فعالیتدنبال انجا

تواند کارکنان را به سمت اهداف و معانی بالاتر معنوی می

ترغیب نماید. از طرف دیگر رهبران معنوی، پیروان خود را 

کره  های جامعه،گرفتن نگرانیکنند تا با در نظرتشویق می

 (.Hudso, 2014)از خود فکر کنند  زمین و طبیعت فراتر

های سازمانی، فرآیندها و تواند ارزشرهبری معنوی می

ها و آرزوهای فردی کارکنان ادغام ها را با ارزشسیستم

ها کمک کند تا با سازمان سازگاری بیشتری نماید و به آن

یک رهبر معنوی (. Pandey & Gupta, 2008)داشته باشند 

ده رکند تا پیروان اهداف بیشتری از زندگی را برآوتلاش می

 سازند و به دنبال معناداری در محیط کار، تعالی، 

چنین رهبری معنوی به دوستی و وحدت باشند. همنوع

تواند هماهنگی بیشتری بین معنویت طور بالقوه می

سازمانی، معنویت شخصی، تعالی و احساس جمعی ایجاد 

(. رهبری معنوی در محیط کار دارای Karakas, 2010کند )

چندوجهی و پیچیده است و یک تعریف قابل ساختاری 

توان گفت کلی میطورقبول از مفهوم آن وجود ندارد، اما به

تواند یک که رهبری معنوی نوعی رهبری است که می

محیط کار معنادار را برای کارکنان به وجود آورد 

(Schutte, 2016 .)ری معنوی در محیط به طور کلی رهب

رش یک عقیده یا دین خاص کار مربوط به شناخت و پذی

نیست، بلکه در مورد احساس تعلق و وحدت در محیط کار 

                                                           
1. Spiritual Leadership 

ها است تا یکدیگر را به عنوان بین رهبران و پیروان آن

تواند یک موجودات معنوی درک نمایند. رهبری معنوی می

احساس عمیق از هدفمندی را در محیط کار القاء نماید و 

هبران خود در سطح فردی بیانگر نحوه تعامل کارمندان با ر

 (. نتایج پژوهش کادمورHassan et al., 2016است )

( نشان داد که رهبری سازمانی تأثیر مستقیم و 0210)

 کارکنان دارد.  زیستیمحیطمعناداری بر رفتارهای 

چنین نتایج این پژوهش بیانگر این بود که رفتارهای هم

های کارکنان متأثر از رهبری و فعالیتزیستی محیط

( در پژوهش خود نشان داد 0210) Kayaسازمانی است. 

که بین رهبری معنوی و ارتباطات کارکنان با سایر 

همکاران در محل کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

تواند رفتارهای شهروندی سازمانی را و رهبری معنوی می

نیز در  (0214) تقویت نماید. رضاپور اقدم و همکاران

خود نشان دادند که رهبری معنوی با رفتار پژوهش 

 شهروندی سازمانی کارکنان به طور قابل توجهی رابطه

مثبت و معناداری دارد. در حقیقت نتایج این پژوهش نشان 

تواند انگیزه ذاتی را برای تفکر در داد که رهبری معنوی می

زیست را برای آیندگان مورد طبیعت و محافظت از محیط

 ( دریافتند که0214) Latif & Aziz بهبود بخشد.

به طور قابل توجهی با  تواندگرایی در سازمان میمعنوی 

ی مثبت و معناداری کارکنان رابطه زیستیمحیطرفتارهای 

ا تواند این رابطه رداشته باشد و تعاملات میان کارکنان می

( نشان 0211) Fatokiنتایج پژوهش گری نماید. میانجی

داد که در میان کارکنان هتل میان رفتار رهبری، حمایت 

 زیستیمحیطنهادی و معنویت در محیط کار با رفتارهای 

 رو از اینکارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 چنین مطرح ساخت: توان فرضیه دوم پژوهش را اینمی

 زیستیمحیط بر میزان اشتیاق  رهبری معنوی :6فرضیه 

 کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

علم رفتاری و  مهم در هایچالشی از یکدر طی زمان 

وده ها بتأثیرگذاری بر رفتار انسانتوانایی ، روانشناختی

 0محیطی(. اشتیاق زیست2015Van Der Linden ,است )

شود که نتیجه آن به عنوان یک احساس مثبت تعریف می

2. Environmental passion 
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 زیستیمحیطاین است که فرد به مشارکت در رفتارهای 

(. Robertson & Barling, 2013کند )تمایل پیدا می

چون انگیزش درونی برای درگیر هم محیط زیستیاشتیاق 

نقش بسیار  محیط زیستیکردن کارمندان در رفتارهای 

(. در صورتی که در Turaga et al., 2010مهمی دارد )

محیط سازمان فرهنگ معنوی بالایی وجود داشته باشد، 

ود و شتقویت می زیستیمحیطاشتیاق کارکنان نسبت به 

 Madsenشود )تعدیل می زیستیمحیطاین رابطه با آگاهی 

& Ulhøi, 2001چون احساس (. احساسات مثبت هم

 زیستیمحیطخوشبختی و شادی بر روی میزان اشتیاق 

 ی خودگذارد و میزان اشتیاق به نوبهکارکنان تأثیر می

‐Lipsنماید )کارکنان را تقویت می زیستیمحیطرفتارهای 

Wiersma, 2003.)  زیستیمحیطهنجارهای توصیفی 

و رفتارهای  زیستیمحیطتواند میزان اشتیاق رهبران می

ه بینی نماید و به میزانی کرا در سازمان پیشزیستی محیط

ان شور و اشتیاق نش زیستیمحیطرهبران نسبت به مسائل 

بیشتری را از خود  زیستیمحیطدهند، کارکنان رفتارهای 

(. معمولاً Robertson & Barling, 2013نشان خواهند داد )

کارمندان نسبت به مسائل اجتماعی و سازمانی اشتیاق 

تشویق کارمندان برای کسب منافع بالایی دارند. رهبران با 

ی ها برابخشیدن به آنجمعی به جای منافع فردی و با الهام

 محیطتوانند اشتیاق های والاتر میدستیابی به هدف

(. به Liu et al., 2011فزایش دهند )کارکنان را ازیستی 

 محیطبینی و تشویق رفتارهای طور کلی درک، پیش

های انگیزشی پویاییتا حد زیادی به درک زیستی 

(. Steg et al., 2016رفتارهای افراد بستگی دارد )

Agyeman &Kollmuss  (0220 اذعان داشتند که )

 محیطتواند اشتیاق ارتباطات و همکاری در محیط کار می

 چنین نتایج اینو تعلق عاطفی را افزایش دهد. همزیستی 

پژوهش نشان داد کارکنانی که فاقد دانش و آگاهی در مورد 

هستند، نابودی زیست محیطدلایل و تأثیرات تخریب 

کنند و اشتیاق ی مهمی قلمداد نمیلهأزیست را مسمحیط

Van Der Linden (0210 )چندانی ندارند. زیستی محیط

 از نوعناشی  افراد رفتار کهدر پژوهش خود نشان داد 

 محیطو رفتارهای  کنندهایی است که دریافت میپاداش

افراد به طور مستقیم متأثر از وضعیت روانی و  زیستی

باشد. در این پژوهش مشخص ها میاشتیاق درونی آن

گردید افرادی که دارای احساسات خوبی هستند و از سوی 

شوند، اشتیاق بیشتری سایر افراد مورد قدردانی واقع می

 Afsarدهند. از خود نشان می زیستیمحیطبرای رفتارهای 

ی خود نشان دادند که ( در مطالعه0212و همکاران )

محیطی بر رفتارهای انگیزش درونی و اشتیاق زیست

و  Stegافراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.  زیستیمحیط

امر تأکید کردند ( در پژوهش خود بر این 0212همکاران )

که در صورتی که اشتیاق درونی افراد برانگیخته شود، در 

اد بیشتری را در افر زیستیمحیطتوان رفتارهای نتیجه می

نه گوتوان فرضیات پژوهش را اینرو مینهادینه نمود. از این

 مطرح ساخت:

بر میزان رفتارهای  زیستیمحیطاشتیاق  :3فرضیه 

 کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. زیستیمحیط

در رابطه بین رهبری  زیستیمحیطاشتیاق  :4فرضیه 

 تیزیسمحیطزیست و رفتارهای گرا مبتنی بر محیطتحول

 گری دارد.کارکنان نقش میانجی

در رابطه بین رهبری  زیستیمحیطاشتیاق  :5فرضیه 

 کارکنان نقش  زیستیمحیطمعنوی و رفتارهای 

 گری دارد.میانجی

 مدل مفهومی پژوهش

ی روابط بین کنندهدر واقع مدل مفهومی هر پژوهش بیان

گرا متغیرها است. در این پژوهش متغیرهای رهبری تحول

زیست و رهبری معنوی به عنوان مبتنی بر محیط

متغیر  و زیستیمحیطمتغیرهای مستقل نسبت به اشتیاق 

ته متغیر میانجی در نظر گرف به عنوان زیستیمحیطاشتیاق 

وان به عن زیستیمحیطچنین متغیر اشتیاق شده است. هم

 ستیزیمحیطمتغیر مستقل برای متغیر وابسته رفتارهای 

کارکنان در نظر گرفته شده است. مدل مفهومی پژوهش را 

 .قابل مشاهده است 1در شکل 
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(، ژو و همکاران 6112(، می و همکاران )6112(، فاتوکی )6112مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از پژوهش کیم و همکاران ) -1شکل 

 ((6112(، افسر و همکاران )6112)

 

 

 هامواد و روش
جا که هدف پژوهش تعیین میزان تأثیرات میان از آن

پژوهش حاضر از نوع کاربردی، از نظر متغیرها است، پس 

نحوه گردآوری دادها توصیفی و از نوع پیمایشی و به صورت 

مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان تک

ها به آوری دادهباشد و روش جمعشهرداری شیراز می

دسترس است، به این صورت که به گیری درصورت نمونه

 کارکنان انتخاب شدند.نسبت مشخصی از جمعیت کل 

برای تعیین حجم نمونه بهینه فرمول کوکران برای جوامع 

نامحدود به کارگرفته که در آن حداکثر خطای قابل قبول 

در نظر گرفته  012/2، واریانس 10/2، سطح اطمینان 24/2

برای بدست آمد.   010شد که در نتیجه حجم نمونه 

سؤالی بر اساس مقیاس  22ها از پرسشنامه گردآوری داده

ای لیکرت استفاده شد. ترتیبی و طیف پنج دسته

قسمت تشکیل شده است.  دوپرسشنامه این تحقیق، از 

 باشد ومی شامل سؤالات جمعیت شناختیقسمت اول، 

الات اصلی پرسشنامه است که بر ؤقسمت دوم، شـامل سـ

 د که روایی و پایایی آناناساس فرضیات تحقیق مطرح شده

گرا رهبری تحولبعد ) 8 شاملپرسشنامه  تأیید گردید.

 زیست، رهبری معنوی، اشتیاق مبتنی بر محیط

اشد. بمی (کارکنان زیستیمحیطو رفتارهای  زیستیمحیط

 توسط برخی از اساتید کنترل شد.  اعتبار سؤالاتروایی و 

گیری، منظور بررسی پایایی و روایی مدل اندازهچنین بههم

طور که مشاهده استفاده شد. همان Smart-PLS افزاراز نرم

 ( برای تمام 0 شود ضریب آلفای کرونباخ )جدولمی

باشد که در سطح می 7/2های پژوهش بیشتر از سازه

 های پژوهش دارد.و نشان از اعتبار سنجهمطلوب است 
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 های سنجشنتایج پایایی و منابع مقیاس -6جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوال های سنجشمنبع مقیاس متغیرهای پژوهش

 Zhou et al., (2018) 2 701/2 تزیسگرا مبتنی بر محیطرهبری تحول

 Fry et al., (2005) 7 400/2 رهبری معنوی

 Barling (2013)  Robertson 12 427/2  & محیطیاشتیاق زیست

 Saeed et al., (2019) 7 780/2 محیطی کارکنانرفتارهای زیست

 نتایج

شناختی نمونه مورد جمعیت های، ویژگی2 در جدول

شود، طور که مشاهده میبررسی ارائه شده است. همان

پاسخگویان درصد  22/41پاسخگویان مرد و  % 0/02

 04/80متأهل بودند. تحصیلات کارشناسی ارشد با حدود 

بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته است و  درصد

سال بوده  28تا  00بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی 

 است.

 
 نمونه مورد بررسی شناختیهای جمعیتویژگی -3جدول 

های جمعیت ویژگی

 شناختی
 درصد فراوانی فراوانی

 

ویژگی های جمعیت 

 شناختی
 درصد فراوانی فراوانی

 جنسیت
وضعیت  4/82 12 زن

 تأهل

 21/14 21 مجرد

 22/41 172 متأهل 0/02 111 مرد

 

 

 سن

08-14 11 12/4 

 

 

 تحصیلات

 81/1 2 دیپلم و زیردیپلم

 08/7 12 فوق دیپلم 02/82 42 28-00

 22/81 47 کارشناسی 48/20 72 88-20

 04/80 12 کارشناسی ارشد 20/11 08 08-80

 71/8 12 دکتری 22/2 7 00+

 

 

 بررسی برازش مدل بیرونی

پذیرد. در در دو مرحله صورت می PLSیابی مدل

گیری )مدل بیرونی( از طریق اول، مدل اندازهمرحله

های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد تحلیل

گیرد و در مرحله دوم، مدل ساختاری )مدل بررسی قرار می

ی برآورد مسیر بین متغیرها بررسی وسیلهدرونی( به 

گیری از دو نوع روایی بزار اندازهشود. جهت تأیید روایی امی

ارزیابی استفاده شده است؛ روایی محتوا و روایی همگرا. 

خبرگان حاصل شد و  توسط نظرسنجی از روایی محتوا

چنین در این هم نتایج آن در زیر قابل مشاهده است.

پژوهش، جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار )ضریب 

ست، امرکب( استفاده شده  آلفای کرونباخ و ضریب پایایی

ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این تحقیق از 

 تر است. ( بیش7/2حداقل مقدار )
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 نتایج کلی پژوهش -4جدول

 شاخص سازه
ضریب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی
(Alpha>0.7 ) 

واریانس میانگین 

 استخراجی

((AVE>0.5 

 بارعاملی

(4/1>) 

مقدار 

 (<22/1تی)

گرا رهبری تحول

 مبتنی بر 

 زیستمحیط

ETL1 

701/2 708/2 

 

070/2 

 

701/2 28/0 

ETL2 840/2 12/8 

ETL3 070/2 22/0 

ETL4 202/2 17/4 

ETL5 722/2 20/1 

ETL6 418/2 28/7 

 رهبری معنوی

SL1 

400/2 418/2 082/2 

480/2 07/2 

SL2 012/2 77/2 

SL3 270/2 21/8 

SL4 722/2 41/0 

SL5 020/2 20/7 

SL6 714/2 00/2 

SL7 212/2 78/7 

 اشتیاق 

 یزیستمحیط

CB1 

427/2 482/2 210/2 

227/2 41/2 

CB2 480/2 80/2 

CB3 782/2 00/7 

CB4 102/2 21/7 

CB5 704/2 28/2 

CB6 708/2 10/2 

CB7 210/2 24/7 

CB8 802/2 00/1 

CB9 822/2 20/2 

CB10 714/2 78/0 

 رفتارهای 

 زیستیمحیط

 کارکنان

PEB1 

780/2 484/2 282/2 

227/2 42/2 

PEB2 802/2 70/2 

PEB3 784/2 12/8 

PEB4 200/2 07/1 

PEB5 722/2 20/2 

PEB6 212/2 70/0 

PEB7 710/2 21/8 
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، پایایی 7/2آلفای کرونباخ  مقدار مناسب برای کهجائیاز آن

ی آماره و 8/2، بار عاملی، AVE ،0/2و برای  7/2ترکیبی 

که شود مشاهده می 2که مطابق جدول  است، 12/1تی، 

 .دار هستندتمام بارهای عاملی در این سطح اطمینان معنی

 برآورد در آشکاری رهایمتغ بیضر که معناست بدان نیا

در  و برخوردارند لازمی یتوانا از خود به مربوط پنهان ریمتغ

دهنده این است که روایی سازه مدل مورد نشان نتیجه

مامی ها تیافتهمطابق با است و علاوه بر این،  قبول واقع شده

)آلفای کرونباخ؛ پایایی ترکیبی؛ میانگین  این معیارها

در مورد متغیرهای مکنون نیز  واریانس استخراج شده(

توان مناسب بودن اند که میمقدار مناسب اتخاذ نموده

وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید 

 ساخت.

 بررسی برازش مدل درونی

ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش  مدل درونی نشانگر

 توان به بررسی است. با استفاده از مدل درونی می

های های پژوهش پرداخت. ملاک تأیید فرضیهفرضیه

بالاتر از  tپژوهش این است که ضرایب مسیر مثبت و آماره 

ها ارائه شده نتایج بررسی فرضیه 0باشد. در جدول  1/ 12

 .است

 
 نتایج برازش مدل درونی -5جدول 

 

 برازش مدل پژوهش

شدت اثرگذاری است،  بیانگر که مسیر ضرایب 0در شکل 

 دهنده ضریبنشان مسیرها روی اعداد .است شده مشخص

 بیانگر پنهان های متغیرهایفلش روی اعداد مسیر و

دار در مدل آزمون شده ابتدا معنی .است عاملی بارهای

ارزیابی  10/2بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح 

شود که تمام بارهای مشاهده می 0شد که مطابق شکل 

 یعامل باردار هستند )عاملی در این سطح اطمینان معنی

. (باشندیم 8/2 از الاتربدر حد قابل قبول  رهایمتغ هیکل

 tمقدار تمامی مقادیر آماره  2چنین مطابق با  شکل هم

 .باشدیم دییتأ مورد و است( 12/1) مطلوب زانیم از بالاتر

 

H نتایج آماره تی ضریب مسیر مسیر 

1H 211/2 248/2 محیطیاشتیاق زیست  ←زیست گرا مبتنی بر محیطرهبری تحول  پذیرش 

2H  112/0 071/2 محیطیاشتیاق زیست ←رهبری معنوی پذیرش 

3H 222/7 212/2 محیطی کارکنانرفتارهای زیست  ←محیطی اشتیاق زیست پذیرش 

4H 
 محیطی کارکنانرفتارهای زیست  ←زیست گرا مبتنی بر محیطرهبری تحول

 محیطیبا اثر میانجی  اشتیاق زیست ←
 پذیرش  بررسی شروط بررسی شروط

5H 
با اثر میانجی اشتیاق  ←محیطی کارکنانرفتارهای زیست ←رهبری معنوی 

 محیطیزیست
 پذیرش عدم بررسی شروط بررسی شروط
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 ضرایب مسیر و بارهای عاملی(مدل آزمون شده پژوهش ) -6 شکل

 

 
 مدل آزمون شده پژوهش )تی ولیو( -3 شکل

 

 بحث
بر اســاس بروزترین اخبار و اطلاعات ســازمان بهداشــت 

 رد هاانسان سلامتزیست و به ویژه جهانی، سلامت محیط

ــرایط ــهرکی و  دارد قرار خطرناک و بحرانی ش )رفیعی ش

ــمی،  ــی تأثیر پژوهش از  هدف (.1214قاس ــر بررس حاض

زیست، رهبری معنوی و محیطگرا مبتنی بر رهبری تحول

 ییستزکارکنان بر ایجاد رفتار محیط زیستیمحیطاشتیاق 

ـــازمـان می ـــد. با توجه به یافتهدر س های تحقیق در باش
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ـــیه اول، تأثیر رهبری تحول ـــتای فرض گرا مبتنی بر راس

ید کارکنان مورد تأیزیستی محیطزیست بر اشتیاق محیط

 گرا مبتنیرهبری تحولقرار گرفت و نتایج نشـــان داد که 

مان در ساززیستی محیطزیست بر میزان اشتیاق بر محیط

توان گفت تـأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر می

جر تواند منزیست میگرا مبتنی بر محیطکه رهبری تحول

ــتی محیطبه رفتارهای  کارکنان گردد که این با نتایج زیس

Robertson & Barling (0212هم ) .ــویی دارد بنابراین س

ـــبک رهبری در می توان نتیجـه گرفـت بـه میزانی که س

ت زیسگرا مبتنی بر محیطسازمان به سمت رهبری تحول

کند، کارکنان اشـتیاق بیشتری نسبت به چرخش پیدا می

کنند. نتایج فرضیه دوم زیسـت پیدا میموضـوعات محیط

ـــان می ـــتیــاق نش دهــد کــه رهبری معنوی بر میزان اش

ـــتی محیط کـارکنان در میان کارکنان تأثیر مثبت و زیس

Fatoki (0211 ،)های معنـاداری دارد کـه این بـا یـافتـه

Latif & Aziz (0214 )( و 0214) رضاپور اقدم و همکاران

های این محققان نیز نشــانگر رابطه همخوانی دارد و یافته

ـــد. بنابراین توجه به معنویات و ایفای نقش اخیر می بـاش

تواند به عنوان عامل مؤثری معنوی در سازمان میرهبری 

ـــتیاق  ـــتی محیطجهـت ایجـاد اش کارکنان و نهایتاً زیس

در کارکنان تلقی گردد و رهبران زیســتی محیطرفتارهای 

ــه عنوان یــک  ـــبــک رهــبــری معنوی ب ــه س ــایــد ب ب

ی زیستمحیطی رفتارهای ی مهم در ارائهکنندهبینیپیش

ـــوم یافته در کارکنان بنگرند. در رابطه ـــیه س ی هابا فرض

یر کارکنان تأثزیستی محیطپژوهش نشان داد که اشتیاق 

کارکنان در زیســـتی محیطمثبت و معناداری با رفتارهای 

ـــیراز دارد که با یافته ـــهرداری ش و  Stegهای پژوهش ش

( همسویی 0210) Van Der Linden ( و0212همکاران )

اری اشـــتیاق ثرگذهای حاضـــر نیز بیانگر ادارد و پژوهش

ـــتی محیط ـــتی محیطبر رفتـارهـای زیس ـــایر زیس در س

و  Afsarچنین نتایج پژوهش هم های دولتی است.سازمان

ـــتیــاق  نیز بیــانگر این بود( 0212همکــاران ) کــه اش

بت افراد تأثیر مثزیستی محیطبر رفتارهای زیستی محیط

ـــاس میزان  و معنــاداری دارد. بنــابراین کــارکنــان بر اس

کنند، به های ســازمانی کســب میاز محرک اشــتیاقی که

ی کنند و این نیروی انگیزشی بالاتری دست پیدا میانگیزه

ی بیشــترزیســتی محیطی خود منجر به رفتارهای به نوبه

ـــهرداری باید در کـارکنـان می گردد. در نتیجه مدیران ش

 در کارکنان حساسزیستی محیطنسبت به ایجاد اشتیاق 

ی را محیططریق بتوانند رفتارهای زیستباشـند تا به این 

 در کارکنان خود نهادینه نمایند. 

ـــتیاق  ـــان داد که اش ـــیـه چهـارم نش نتـایج آزمون فرض

ـــتی محیط گرا کـارکنـان در رابطه بین رهبری تحولزیس

ان محیطی کارکنزیست و رفتارهای زیستمبتنی بر محیط

ـــیه فوق با پژوهش گری ایفـا مینقش میـانجی کند. فرض

Kim ( هم0211و همکاران ) ـــاس آن خوانی دارد و بر اس

ـــتیاق  ـــخص گردیـد که اش ـــتی محیطمش کارکنان زیس

 گرا مبتنی برشهرداری شیراز، در رابطه بین رهبری تحول

کارکنان نقش زیســـتی محیطزیســـت و رفتارهای محیط

های تحقیق در کنـد. بـا توجـه بـه یافتهمیـانجی ایفـا می

ـــیــه پنجم رابطــه بین رهبری معنوی بر  ـــتــای فرض راس

کارکنان با توجه به متغیر میانجی زیستی محیطرفتارهای 

کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت. زیســـتی محیطاشـــتیاق 

ـــیــه فوق نیز  برای اولین بــار در این پژوهش مورد  فرض

بررسی قرار گرفت و در نتیجه مشخص گردید که اشتیاق 

تواند نقش کارکنان شــهرداری شــیراز نمیزیســتی طمحی

گری بین دو متغیر رهبری معنوی و رفتــارهــای میــانجی

نه  پژوهش نیا یها افتهکارکنان ایفا کند. یزیستی محیط

ـــمــدیران و برای محققــان بلکــه برای  تنهــا ولــان ؤمس

به طور  هاسازمان. های سراسر کشور مفید استشهرداری

ـــارهای بیرونی برای ارائهتحت تأثیر  یکل  ی رفتارهایفش

یت ولؤزیست هستند و از طرف دیگر مسمتناسب با محیط

های کند که سبکها چنین اقتضــاء میاجتماعی سـازمان

اعمال  محیطی کارکنانرهبری مؤثر بر رفتارهای زیســـت

ها گردد. در این راستا بسیاری از مدیران و رهبران سازمان

د توجه هستنحیطی سازمان خود بیمنسبت به آثار زیست

ــرفه ــرف منابع ص ــتای مص جویی چندانی ندارند. و در راس

مدیران باید بدانند که اگر یک ســازمان به مســائل توسعه 

پایدار و منافع آیندگان توجه نماید، میزان شــهرت بالاتری 

ـــب خواهـد نمود کـه این امر به نوبه تواند ی خود میکس
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ـــیار مؤثری در تأمی ـــازمانی در آینده عامل بس ن منافع س

شـود شـهرداری شیراز با باشـد. به طور کلی پیشـنهاد می

ـــت، آثــار درنظر گرفتن تمهیــداتی در زمینــه محیط زیس

ـــازمــان را تــا حــد ممکن کــاهش دهــد و بــا  تخریبی س

گرا های رهبری معنوی و رهبری تحولگیری از سبکبهره

را  نمحیطی کارکنازیست، اشتیاق زیستمبتنی بر محیط

های رهبری بهبود ببخشــد. اگر مدیران شــهرداری ســبک

گرا و معنوی را بکـار بگیرنـد و بتواننـد بر رفتارهای تحول

ــتیاق رهبرانه ــند، در نتیجه اش ــته باش ی خود کنترل داش

ی بیشــتری از ســوی کارکنان برای ارائهزیســتی محیط

ـــتی محیطرفتـارهـای  به وجود خواهد آمد و به این زیس

ر تر و مفیدتداری به عنوان یک سازمان مطلوبترتیب شهر

 های آتیچنین به پژوهشدر جامعه مطرح خواهد شد. هم

شود که با توجه به اینکه در این پژوهش صرفاً پیشنهاد می

های مقطعی استفاده شده است؛ بنابراین، تحقیقات از داده

ــیدگی به اثرات علی  آینده باید یک تحلیل طولی برای رس

و تعدیل شـــده در نظر بگیرند. دوم، این مطالعه صـــرفاً از 

ــیراز که  کارکنان شــهردارینمونه خاصــی از  در شــهر ش

ــت و  ــورت گرفته اس ــتند، ص ــانی هس دارای فرهنگ یکس

ـــهرمحققان آینده باید ای ـــورها و ن روابط را در ش ها، کش

 سوم به محققان آتی پیشنهاد ادارات نیز دیگر تأیید کنند.

ــبکمی ــایر س ــود تأثیر س چون رهبری های رهبری همش

منصــفانه، رهبری کاریزماتیک، رهبری تفویضــی و ... را بر 

ای هکارکنان در سازمانزیستی محیطروی اشتیاق و رفتار 

 ار دهند.مختلف را مورد بررسی قر

 

 سپاسگزاری
ـــیله بر خود لازم می دانیم تا از کادر مدیریتی و بـدین وس

کلیه عوامل اجرایی شـهرداری شــیراز و اســاتید بزرگواری 

های لازم که در تهیه و تدوین این پژوهش علمی همکاری

 اند، کمال تشکر و سپاسگزاری را به عمل آوریم.را داشته
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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. 
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