پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز و زمستان 1398
بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار:
نقش میانجی نگرش زیستمحیطی کارکنان
محسن فرهادینژاد
استادیار دانشگاه سمنان
سجاد علیکرمی



دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه سمنان
مرضیه عبدی
کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه ایالم

DOI: 10.22067/pmt.v11i2.74034

نوع مقاله :پژوهشی
چکیده

مطالعات گذشته نشان میدهند زمانی که رهبران ،رهبری تحولآفرین سبز را اجرا میکنند ،بهطور مثبتی مسئولیت زیستمحیطی
شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش
میانجی نگرش زیستمحیطی در سازمان حفاظت محیطزیست استان ایالم در سال  1397انجام گرفت .در این پژوهش  130نفر
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای
رهبری تحولآفرین سبز ،نگرش زیستمحیطی و رفتار سبز استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق مدلسازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  Smartpls2انجام شده است .نتایج حاصل از آزمون مدل نشاندهنده برازش مناسب مدل
میباشد .نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد که رهبری تحولآفرین سبز بر نگرش زیستمحیطی و رفتار سبز تأثیر مثبت و
معناداری دارد ،عالوه بر این ،نقش میانجی نگرش زیستمحیطی در رابطه میان رهبری تحولآفرین سبز و رفتار سبز تأیید
گردید.
کلیدواژهها :رهبری تحولآفرین سبز ،رفتار سبز ،نگرش زیستمحیطی ،محیطزیست.
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مقدمه

تغییرات آب و هوایی جهانی یکی از جدیترین مسائل زیستمحیطی است که بیشترین خطر را برای
سالمت انسان و سیستمهای طبیعی ایجاد میکند ( .)Kura, 2016, p.1محققان و دانشمندان ،شاهد تغییرات
زیستمحیطی شدید مانند افزایش دمای اقیانوسها ،ذوب شدن یخچالها و افزایش آب دریا هستند
( . )Ballantyne, 2012, p. 71همچنین جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است و این افزایش
جمعیت و در نتیجه افزایش مصرف منابع طبیعی تهدیدی جدی برای ذخایر زمین است .این موضوع برای
همه اهمیت دارد و افراد باید مسئولیت خود را برای یافتن روشهای پایدارتری برای منابع طبیعی و
جلوگیری از آسیب رساندن به محیط طبیعی به اشتراک بگذارند ( .)Anwar, 2017, p.1نخستین راه برای
داشتن محیطزیستی پایدار شناسایی عوامل تهدید کنندۀ آن و اقدام برای کاهش تأثیر این عوامل است.
بهطور سنتی فقط تفکر اقتصادی عامل اصلی چنین تغییرات محیطی محسوب میشود ،اما مطالعاتی نظیر
بارنت ) (2001و بونان ) (2008نشان داد عالوه بر عوامل اقتصادی از طریق تمرکز بر اندیشه علمی،
تکنولوژیکی و رفتاری میتوان در محیطزیست تغییر ایجاد کرد ) .(Anwar, 2017, p.1بدون تردید یکی
از بخشهای جامعه که به نظر میرسد میتواند نقش تعیین کنندهای در پایداری زیستمحیطی داشته باشد،
سازمانها هستند .سازمانها بهطور همزمان در برابر جامعه و ذینفعان مسئول هستند .آنها در مداخالت
تکنولوژیک درگیر هستند ،اما معموالً در تضمین پیامدهای زیستمحیطی پایدار شکست میخورند
( .)Gouldson & Sullivan, 2007الزمۀ داشتن محیطزیستی سالم و پایدار این است که سازمانها برای
داشتن کارکنانی که دوستدار محیطزیست هستند باید کارکنان خود را آموزش داده و در آنها انگیزه
ایجاد کنند ).(Russell & McIntosh, 2011

از همین رو ،منابع انسانی سازمان عامل اصلی موفقیت و شکست در تصمیمگیری سیستم مدیریت
زیستمحیطی میباشد ( .)Zibarras & Coan, 2015به همین ترتیب رفتار کارکنان را عامل اصلی موفقیت
سازگاری سازمانها با محیطزیست میدانند ) .(Davis; Leach & Clegg, 2011بنابراین ،نیاز به تشویق
کارکنان به انجام رفتار سبز در محل کار به منظور رسیدگی به تهدید رو به رشد تغییرات آب و هوا وجود
دارد ) .)Paillé & Boiral, 2013در نتیجه در تمام سطوح سازمان کارکنان باید از خود رفتار سبز بروز
دهند و برای موفقیت تالش کنند ( .)Weerarathna & Jayarathns, 2017, p.1096رفتار سبز به رفتارهایی
مانند صرفهجویی در انرژی ،استفاده از منابع بهطور مؤثر ،اجتناب از زباله ،بازیافت و حفظ آب گفته می-
شود ( .)Norton; Zacher & Ashkanasy 2015, pp.103-125; Ones & Dilchert, 2012با توجه به
اهمیت مقوله رفتار سبز در سازمان ما به دنبال عواملی هستیم که بروز این رفتارها در سازمان را تقویت کند.
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با توجه به تعریف رهبری که عبارت است از نفوذ در پیروان به منظور تحقق اهداف سازمانی به نظر می-
رسد یکی از عواملی که میتواند کارکنان را به بروز رفتارهای سبز ترغیب کند رهبری است .د
ر میان سبکهای رهبری سبک جدید رهبری تحولآفرین سبز که کمتر در ادبیات سازمان و مدیریت
مورد توجه قرار گرفته است به نظر میرسد بیشترین تأثیر را در بروز اینگونه رفتارها داشته باشد .رهبری
تحولگرای سبز را اینگونه تعریف کردهاند :سبکی از رهبری است که پیروان خود را برای دستیابی به
اهداف زیستمحیطی تشویق میکند و آنها را برای عملکرد و رفتار سبز فراتر از انتظار برمیانگیزاند
) .(Chen et al., 2015رهبری تحولآفرین سبز بر خالف رهبری تحولآفرین عمومی بر یک هدف تمرکز
میکند و آن محیطزیست است .بر اساس ادبیات موجود ،رهبری تحولآفرین سبز برای نخستین بار توسط
رابرتسون و بارلینگ در سال  2013مطرح شد .آنها رهبری تحولآفرین سبز را ظهور سبکی از رهبری
تحولآفرین تعریف کردند که در آن محتوای رفتارهای رهبری متمرکز بر تشویق ابتکارات طرفدار
محیطزیست است ) .(Robertson & Barling, 2013, p.177یکی از مقولههایی که به نظر میرسد می-
تواند تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان را تسهیل کند نگرش کارکنان است .نگرش
را گرایش عاطفی فرد در زمانی که چیزی را مثبت یا منفی ارزیابی میکند تعریف کردهاند

& .(Eagly

) Chaiken, 1993با توجه به این تعریف و تأثیری که نگرش کارکنان میتواند بر رفتار آنها داشته باشد،
نگرش زیستمحیطی کار کنان به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق در نظر گرفته شده است و نگرش
زیستمحیطی عبارت است از اعتقادات ،تأثیر و میل رفتاری که فرد نسبت به مسائل مربوط به محیطزیست
دارد ) .(Schultz et al., 2007با توجه مطالب فوق هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین
سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیستمحیطی میباشد.
مروری بر ادبیات تحقیق و توسعه فرضیهها
رهبری تحولآفرین سبز

1

شکی در آن نیست که مسئولیت زیستمحیطی شرکت -به عنوان تالشهای سازمانی با هدف حفظ
محیطزیست تعریف شده است ( .)Dahlsrud, 2008تحقیقات گذشته نشان میدهد که اتخاذ شیوههای
سازگار با محیطزیست باعث بهبود عملکرد زیستمحیطی( ،)Boiral et al., 2015عملکرد مالی
( ،)Orlitzky et al., 2003و شهرت ( )Brammer & Pavelin, 2006شرکت است .عالوه بر این ،یک
________________________________________________________________
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بخش جداگانه از ادبیات نشان میدهد که مسئولیتهای زیستمحیطی شرکت تأثیر مثبت بر نتایج مختلف
کارکنان ،ازجمله تعهد سازمانی ( ،)Erdogan et al., 2015عدالت سازمانی ادراک شده ( Erdogan et al.,

 )2015و رفتارهای شهروندی سازمانی ( )Rupp et al., 2013دارد.
با توجه به این اثرات گسترده ،تعجبآور نیست که بسیاری از رهبران تجاری بزرگ اجرای مجموعهای از
شیوهها و سیاستهای مسئولیت زیستمحیطی را آغاز کردهاند ( .)Robertson & Barling, 2015با این
حال موفقیت این ابتکارات تا حدودی به رهبران سازمانی وابسته است .بر این اساس تحقیقات روز افزونی
که اهمیت رهبری را برای مسئولیت زیستمحیطی شرکت به رسمیت میشناسد ،پدیدار شده است
( .)Ramus & Steger 2000; Robertson & Barling, 2013; Boiral et al., 2015در ادبیات موجود
سبک رهبری رهبران زیستمحیطی توجه و عالقه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است ( & Egri

 .)Herman, 2000; Ng & Burke 2010در این میان عالقه خاصی به سبکی از رهبری زیستمحیطی یعنی
رهبری تحولآفرین وجود دارد ( .)Robertson, 2017رهبری تحولآفرین در  20سال گذشته بهطور
گستردهای مورد بررسی تمام نظریههای رهبری بوده است ( .)Barling, 2014رهبری تحولآفرین از چهار
رفتار مثبت هدفمند تشکیل شده است-1 :نفوذ آرمانی (یعنی :تمرکز بر رفتار اخالقی و تشویق آن)-2 ،
انگیزه الهامبخش (یعنی افزایش انگیزه کارکنان ،اشتیاق و خوش بینی)-3 ،تحریک ذهنی (بهطور مثال
تشویق و اجازه دادن به کارکنان برای فکر کردن به خود در راههای جدید) و  -4توجه و مالحظات فردی
(مانند نشان دادن نگرانی در مورد نیازهای فردی افراد) ).(Bass & riggio, 2006
یکی از نوآوریهای ایجاد شده در مفهوم سنتی از رهبری تحولآفرین که تمرکز آن بر روی تأثیرگذاری
بر حوزههای مختلف بود ،حرکت به سمت تمرکز در مسیری است که مجموعهای یکسان از رفتارهای
تحولآفرین در تأثیرگذاری بر یک هدف خاص مورد بررسی قرار گیرند

( & Barling, Loughlin

eg: Mittal & ; Mullen & Kelloway, 2009; Graves, Sarkis & Zhu, 2013;Kelloway, 2002

 .)Dhar, 2016بررسی نتایج رهبری تحولآفرین با هدف خاص برای نخستین بار توسط بارلینگ و
رابرتسون در سال  2002به رسمیت شناخته شد .در برخی تحقیقات بهطور مستقیم و غیر مستقیم پیامدهای
رهبری تحولآفرین را برای ایمنی مورد بررسی قرار دادهاند که از آن به عنوان رهبری تحولآفرین خاص
ایمنی یاد میشود (.)Mullen, Kelloway & Teed 2011; Conchie & Donald, 2009
بعدها ،بوچامپ و همکاران ( )2010در تحقیق خود سبک رهبری تحولآفرین آموزشی که مخصوص
هدف تعلیم و تربیت (یعنی تعیین رفتارهای رهبری تحولآفرین در کالس درس) بود را معرفی کردند
) .(Beauchamp et al., 2010در ادامه مورتون و همکاران ( ،)2011تئوری رهبری تحولآفرین را با
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تمرکز بر فرزند پروری را مفهومپردازی کردند و مقیاسی را برای اندازهگیری این سبک در والدین معرفی
کردند ) .(Morton et al., 2011اخیراً محققان به منظور گسترش تمرکز رهبری بر یک هدف خاص یعنی
پایداری زیستمحیطی سبکی جدیدی از رهبری تحولآفرین یعنی رهبری تحولآفرین خاص
محیطزیست را مفهومپردازی کردهاند ،همچنین پیشنهاد میکنند با تصویب رفتارهای رهبری تحولآفرین
عمومی برای رهبری تحولآفرین در محیطهای خاص ،رهبران میتوانند پیروان خود را به منظور درگیر
شدن در فعالیتهای زیستمحیطی تشویق کنند ) .(Robertson & Barling, 2013, p.177بر اساس ادبیات
موجود ،رهبری تحولآفرین سبز برای نخستین بار توسط رابرتسون و بارلینگ در سال  2013مطرح شد.
رهبری تحولآفرین سبز را سبکی از رهبری تحولآفرین که بر مسئولیتهای زیستمحیطی سازمان تمرکز
دارد تعریف میکنند ( .(Robrtson, 2018تحقیقات گذشته نشان داده است که رهبران میتوانند زیردستان
خود را ترغیب کنند تا رفتارهای طرفدار محیطزیست را با تمرکز بر چهار رفتار رهبری تحولآفرین به
منظور تحقق مسئولیت زیستمحیطی شرکت انجام دهند .در بازنمایی بعد نفوذ آرمانی ،رهبری
تحولآفرین خاص محیطزیست هدایت یک تعهد اخالقی به یک سیاره پایدار زیستمحیطی (خیر جمعی)
را نشان می دهد ،در انجام این کار رهبران باید تالش کنند به عنوان الگو برای پیروان عمل کنند .رهبران با
انگیزه الهامبخش  ،پیروان خود را از طریق ایجاد اشتیاق و خوش بینی به درگیر شدن در فعالیتهای
زیستمحیطی تشویق میکنند .رهبر ان با تحریک ذهنی ،پیروان خود را به فکر کردن درباره مسائل
زیستمحیطی از راههای مختلف تشویق میکنند ،مسائل زیستمحیطی خود و سازمانشان را مورد سؤال
قرار میدهند و مسائل زیستمحیطی را به نحوی نوآورانه مطرح میکنند .درنهایت رهبرانی که توجه
ویژهای به پیروان خود دارند ،روابط نزدیکی با پیروان خود برقرار میکنند که از این طریق میتوانند
ارزشهای زیستمحیطی خود را بیان کنند ،رفتارهای زیستمحیطی خود را مد نظر قرار دهند و سؤاالتی
را در مورد پیشفرضها و اولویتهای زیستمحیطی مطرح کنند

(Robertson & Barling, 2013,

) .p.177تحقیق در مورد رهبری تحولآفرین عمومی و رهبری تحولآفرین خاص محیطزیست بهطور
جداگانه نشان داده است که هردو نوع رهبری در زمینه پایداری زیستمحیطی سازمانی نقش دارند .برای
مثال چندین تحقیق تجربی رهبری تحولآفرین عمومی را با رهبری تحولآفرین زیستمحیطی

( & Egri

 )Herman, 2000; Gilstrap & Gilstrap, 2012و عملکرد زیستمحیطی فردی و سازمانی ( del Brío,

 )Ng & Burke, 2010; Junquera & Ordiz, 2008مرتبط کردهاند .رهبری تحولآفرین خاص
محیطزیست از سوی دیگر بهطور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق انگیزههای مستقل کارکنان و شوروشوق
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محیطی آنها) با رفتارهای زیستمحیطی کارکنان مرتبط است ( .)Graves et al., 2013اگرچه در هدف
از این تحقیق برداشتن گام مهمی در جهت اینکه چگونه رهبران میتوانند مسئولیتهای زیستمحیطی را
ایجاد کرده و به آن شکل دهند .اعتبار یافتههای تحقیقات در حوزه رهبری تحولآفرین خاص
محیطزیست به دلیل روش اندازهگیری آن همواره مورد سؤال بوده است .در تحقیقات مربوط به رهبری
تحولآفرین سبز محققان از متغیرهای موجود رهبری تحولآفرین استفاده کردهاند .در پژوهش حاضر با
بررسی نویسندگان از تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده است ،درنهایت پرسشنامهای
استاندارد شامل  6مؤلفه که در تحقیقات چن و چانگ ( ،)2013ظفر و همکاران ( ،)2017چن و همکاران
( )2014و میتال و دهار ( )2016مورد استفاده قرار گرفته بود استفاده شد.
رفتار سبز 1کارکنان

پژوهشها در زمینۀ رفتار سبز در محل کار و در خانه ،بهطورمعمول آن را به عنوان رفتاری داوطلبانه
مفهومپردازی میکنند ( .)Norton et al., 2015, p.2برخی دیگر از روانشناسان رفتارهای سبز را غیر
داوطلبانه میدانند ،آنها رفتارهای سبز را مرتبط با شغل میدانند و در یک طبقهبندی عملکرد مبتنی بر
رفتار سبز پنج دستهبندی را ارائه میدهند-1 :کارپایدار-2 ،حفظ منابع-3 ،ترغیب کردن دیگران -4 ،ابتکار
عمل-5 ،اجتناب از آسیب (.)Ones & Dilchert, 2012
رفتارهای سبز (یا رفتار طرفدار محیطزیست) رفتارهایی هستند که تأثیر مثبت بر محیطزیست دارند
) .)Unsworth; Dmitrieva & Adriasola, 2013همچنین رفتار ذهنی که نقش مهمی در کاهش اثرات
منفی اقدامات انسانی بر محیطزیست ایفا میکند ،رفتار سبز نامیده میشود ).(Stern, 2000, pp.407-424

اگرچه تحقیقات در رابطه با رفتار سبز چندین دهه است شروع شده است ،اما عالقه به بررسی چنین
رفتارهایی در محیط کار نسبتاً جدید است

(.)Norton; Zacher; Parker & Ashkanasy, 2017, p.3

رفتارهای سبز رفتارهایی هستند که در پایداری محیطزیست نقش مهمی ایفا میکنند ،بهگونهای که اخیراً
بسیاری از محققان ( (eg: Kim et al., 2014;Norton et al., 2015بر ضرورت بررسی این رفتارها تأکید
بسیاری کردهاند .رفتارهای سبز در محل کار شامل رفتارهایی مانند خاموش کردن چراغ هنگام خروج از
دفتر کار (یعنی صرفهجویی در انرژی) ،استفاده از امکانات کنفرانس تلفنی به جای سفر به جلسات (یعنی
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استفاده مؤثر از منابع) و رفتارهای دیگر مانند اجتناب از ایجاد زباله و از همه مهمتر حفظ آب میباشند
( .)Norton et al., 2017, p.3بهطورکلی رفتارهای سبز دو نوعاند:
-1رفتارهای سبز ضروری :همانطور که ) (Schmit et al., 2012اشاره میکنند شرکتها با معرفی مشاغل
و وظایف سبز به دنبال بهبود عملکرد زیستمحیطی خود هستند .همچنین محققان گزارش دادهاند که بین
 13تا  29درصد از رفتارهای سبز شناسایی شده در ایاالتمتحده و نمونههای اروپایی بخشی از وظایف
شغلی مورد نیاز برای شغل است ) .(Ones & Dilchert, 2012, p.453رفتار سبز ضروری در واقع
رفتارهایی هستند که در مسئولیتهای شغلی باید تعریف شوند ،این شامل پیوستن به سیاستهای سازمان
در حوزه محیطزیست ،تغییر روش کار بهگونهای که کمترین ضرر را به محیطزیست وارد کنند و ایجاد
محصوالت و فرآیندهای پایدار میباشد (.)Norton et al., 2015, pp.322-348

-2رفتارهای سبز داوطلبانه :کارکنان همچنین میتوانند از رفتارهای سبز ضروری تعیین شده در شغل فراتر
بروند .رفتار سبز داوطلبانه به عنوان ابتکارات شخصی که بیش از انتظارات زیستمحیطی سازمانی است
تعریف شده است .این نوع رفتارها شامل :اولویت دادن به منافع زیستمحیطی ،ایجاد برنامهها و سیاست-
های زیستمحیطی و تشویق دیگران به انجام این رفتارها میباشد (. Norton et al., 2015, pp.322-348
)

رهبری تحولآفرین سبز و رفتارهای سبز کارکنان

در سالهای اخیر محققان سازمانی به مفهوم رفتار سبز در کار توجه زیادی کردهاند

(eg: Norton et al.,

) .2012, 2015; Sharma, 2014احتماالً توجه به رفتار سبز در محل کار به دلیل نیاز به کارکنانی جهت
استفاده هوشمندانه و مسئوالنه از منابع ،حفاظت از محیطزیست و از بین بردن سمومی که در محل کار به
مردم ضربه میزند است ( .)Alfred & Adam, 2009, p.18رفتار سبز در محل کار به عنوان یک مجموعه
وسیع از فعالیتهای مسئوالنه محیطزیست تعریف شده است ،مانند یادگیری بیشتر در مورد محیطزیست،
ایجاد و استفاده از ایدهها برای کاهش اثرات زیستمحیطی شرکت ،ایجاد فرآیندهای سبز و محصوالت،
بازیافت و استفاده مجدد ،و بررسی شیوههایی

که به محیطزیست آسیب میرسانند & (Graves, Sarkis

) .Zhu, 2013, p.81شواهد تجربی و تئوری نشان میدهد که متغیرهای فردی و موقعیتی میتوانند بر این
احتمال که کارکنان در رفتار سبز در محل کار شرکت میکنند تأثیر بگذارند .بهعنوانمثال ،محققان
پیشنهاد کردهاند که رهبری تحولآفرین نقش مهمی در ارتقاء رفتار سبز در محل کار دارد
.)al., 2013, pp.81-91; Robertson & Barling, 2013, pp.176-194

( Graves et
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بر این اساس ،رهبری تحولآفرین خاص محیطزیست را "رفتار رهبرانی که پیروان را برای دستیابی به
اهداف زیستمحیطی برمیانگیزانند و الهامبخشیدن به پیروان برای انجام اموری فراتر از سطح مورد انتظار
در عملکرد زیستمحیطی " تعریف نمودهاند ) .(Chen & Chang, 2013, p.109با توجه به تئوری رهبری
تحول آفرین سبز ،زمانی که رهبران رفتار سبز را در کارها از خود نشان میدهند ،پیروان چنین رفتارهایی را
تقلید میکنند ،زیرا رهبران با به اشتراک گذاشتن ارزشهای زیستمحیطی خود بهطور واضح اهمیت
پایداری زیستمحیطی را نشان میدهند ،و همچنین با ایجاد و استفاده از ایدههایی حامی محیطزیست به
عنوان الگوهای نقش برای پیروان خود عمل میکنند ( .)Bass, 1988;1995رهبر همچنین با ایجاد کردن
شرایطی مانند دادن آزادی به کارکنان برای انتخاب شیوهای سازگار با محیطزیست ،حمایت از طرحهای
زیستمحیطی کارکنان ،ایجاد شایستگیهای محیطی در اعضای سازمان ،ترویج ارتباطات آزاد در زمینه
مسائل زیستمحیطی ،کمک به پیروان برای مشارکت در رفتار سبز ،قدردانی کردن از رفتارهای
زیستمحیطی کارکنان و مشارکت دادن پیروان در رفتارهای دوستدار محیطزیست

()Ramus, 2002

زمینه را برای افزایش رفتارهای سبز کارکنان فراهم میآورد.
نگرش زیستمحیطی 1به عنوان میانجی

نگرش را گرایشهای روانشناختی فردی تعریف کردهاند که بر مبنای آن فردی چیزی را مثبت یا منفی
ارزیابی میکند ) .(Fishbein & iAjzen, 1975همچنین نگرش زیستمحیطی را به عنوان یکی از
تأثیرگذارترین عوامل بر رفتار زیستمحیطی معرفی کردهاند ) .(Stern, 2000در مطالعهای تأثیر نگرش
زیستمحیطی بر رفتارهای زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد بهترین پیشبینی کننده
رفتارهای زیستمحیطی افراد نگرش آنها نسبت به محیطزیست است

& (Schlegelmilch, Bohlen

) Diamantopoulos, 1996و همچنین نگرش زیستمحیطی را به عنوان پیششرط برای رفتار
زیستمحیطی معرفی کردهاند ) .(Eilam & Trop, 2012, p. 2212محققان ارزیابی مثبت افراد از
محیطزیست را یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای زیستمحیطی از افراد معرفی کردهاند
) .(Kaiser et al., 2003موضوع نگرش به محیطزیست به حدی مهم است که اگر کسی دارای نگرش
زیستمحیطی مثبت باشد ،محصوالتی که آسیب کمتری به محیطزیست میزنند برای او دارای اولویت
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است حتی اگر قیمت آنها بیشتر باشد ) .(Chen et al., 2015در تحقیقی یک متاآنالیز از رابطه بین
نگرشها و رفتارهای زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت

))Hines, Hungerford & Tomera,1987

.آنها قصد عمل را عنوان یک عامل تعیین کننده در رفتار زیستمحیطی مورد بررسی قرار دادند ،نتایج
تحقیق آنها نشان داد نگرش زیستمحیطی بهطور قابل توجهی به رفتار زیستمحیطی منجر میشود ،این
تحقیق توسط محققان دیگر ( ،)eg Bamberg & Moser, 2007تکرار شد و نتایج مشابهی به دست آمد به
صورتی که این نتایج منجر شد نگرش زیستمحیطی به عنوان گامی در راه به دست آوردن رفتار
زیستمحیطی درک شود .تحقیقات گذشته در زمینه فرآیندهای نفوذ در نگرش نشان میدهد که نگرش-
های قوی در طول زمان پایدارتر هستند و تأثیر بیشتری بر رفتار دارند نسبت به نگرشهای ضعیف
( .)Krosnick & Petty, 1995همه این تفاسیر نشان میدهد که در صورتی که رهبران سازمان بتوانند
نگرش زیستمحیطی را درون افراد سازمان ایجاد کنند احتمال بروز رفتارهای سبز از سوی آنها در سطح
باالیی خواهد بود .سطوح مختلف سازمانی دارای نگرشهای زیستمحیطی مختلفی هستند

( Anwar,

:)2017, p.14

 .1در سطح بنگاه ،نگرش محیطی با فشار خارجی ،قوانین و مقررات ،استانداردها و شیوههای
رسمی ،انتظارات مشتری از خواستههای آنها و فرهنگ پذیرفته شده در بازار تحقق مییابد.
 .2در سطح سازمانی نگرش شامل استراتژیها ،فعالیتها و هنجارهای سیاسی زیستمحیطی
شرکت است و کارکنانی که در چنین فعالیتهایی شرکت دارند باید پاداش دهند.
 .3در سطح رهبری ،رهبرانی که نگرش زیستمحیطی دارند ،حمایت بیشتری از پیروان خود دارند،
آنها را برای این رفتارها تشویق میکنند .بنابراین ،پیروان آنها نیز نسبت به محیطزیست نظر
مثبت دارند.
 .4در سطح تیم ،اگر اعضای موجود نگرش مثبتی نسبت به محیطزیست و هنجارهای گروه داشته
باشند ،عضو جدیدی که وارد این گروه میشود نیز نگرش مثبتی نسبت به این رفتارها دارند.
 .5در سطح کارکنان ،هنگامیکه کارکنان نگرانیهای زیستمحیطی دارند ،آنها نگرش مثبت
نسبت به محیطزیست دارند ،بدین معنی است که بهطور ذاتی انگیزهای برای شرکت در چنین
فعالیتهایی دارند و شخصیت آنها درگیر فعالیتهای زیستمحیطی است.
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش ادبیات تحقیق ،فرضیات تحقیق به صورت زیر نگاشته شده:
رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
رهبری تحولآفرین سبز بر نگرش زیستمحیطی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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رهبری تحولآفرین سبز با میانجیگری نگرش زیستمحیطی بر رفتارهای سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نگرش زیستمحیطی کارکنان بر رفتارهای سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مروری بر تحقیقات انجام شده

ظفر و همکاران ( ،)2017در تحقیقی به بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر عملکرد سبز با نقش
میانجی ذهنیت سبز و خودکارامدی سبز پرداختند .در این تحقیق محققان رهبری تحولآفرین سبز را به
عنوان عاملی حیاتی برای عملکرد سبز معرفی کردند .نتایج تحقیق نشاندهنده همبستگی مثبت و قوی بین
رهبری تحولآفرین سبز با عملکرد سبز بود .همچنین نقش میانجی ذهنیت سبز و خودکارآمدی سبز در
ارتباط میان رهبری تحولآفرین سبز با عملکرد سبز مورد تأیید قرار گرفت .میتال و دهار ) ،(2016در
تحقیقی به بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر خالقیت سبز با نقش میانجی هویت سازمانی سبز
پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد رهبری تحولآفرین سبز بهطور قابل توجهی خالقیت سبز کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین نقش میانجی هویت سازمانی سبز در این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
عامل دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود نقش تعدیلگر تعهد به منابع در تأثیر هویت
سازمانی سبز بر خالقیت سبز بود که نتایج نشان از تأیید شدن اثر تعدیلگر تعهد به منابع داشت .کورا
( )2016در تحقیق به بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین خاص محیطزیست ،نگرانی زیستمحیطی و
رفتار سبز در محل کار پرداخت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد رهبری تحولآفرین منجر به بروز
رفتارهای سبز از سوی کارکنان میشود .همچنین نقش میانجی نگرانی زیستمحیطی در تأثیر رهبری
تحولآفرین خاص محیطزیست بر رفتارهای سبز مورد تأیید قرار گرفت .بدین صورت که رهبران سبز با
آگاه کردن کارکنان از مسائل زیستمحیطی منجر به بروز رفتارهای سبز از سوی آنها میشوند.
مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مبانی نظری تحقیق و تحقیقات انجام شده در گذشته مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل 1
ترسیم شده است .در این مدل رهبری تحولآفرین سبز به عنوان متغیر مستقل ،رفتارهای سبز کارکنان به
عنوان متغیر وابسته و نگرش زیستمحیطی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدهاند.
نگرش زیست محیطی
کارکنان
رفتارهای سبز کارکنان

رهبری تحول آفرین سبز
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف :کاربردی؛ از نظر راهبرد :پیمایشی؛ از نظر شیوه پژوهش :کمی ،از
نظر افق زمانی :تک مقطعی و از نظر شیوه جمعآوری داده :پرسشنامه است و درصدد توصیف و
تبیین تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر رفتار سبز با توجه به نقش میانجی نگرش زیستمحیطی
کارکنان میباشد .جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان محافظت محیطزیست استان ایالم
میباشد که تعداد آنها  200نفر هستند .برای حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  130نفر و بر
اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .پس از انجام مطالعهای مقدماتی روی بخش
کوچکی از جامعه آماری شامل  30نفر از کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست ایالم و تعیین انحراف
معیار ،با فرض محدود بودن جامعه و با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان  95درصد و دقت
 0/05برابر  130نفر تعیین گردید .برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز از  3پرسشنامه استاندارد رهبری
تحولآفرین سبز چن و چانگ ( ،)2013نگرش زیستمحیطی بامبرگ ( )2003و رفتار سبز کارکنان اولسن
و همکاران ( )2013استفاده شده است .درجه اهمیت هرکدام از سؤاالت این پرسشنامهها بر اساس طیف
پنج گزینهای لیکرت که ارزش عددی گزینههای آن از عدد  1کامالً مخالف تا عدد  5کامالً موافق می-
باشد .در این تحقیق جهت انجام آزمونهای آمار توصیفی از نرمافزار  spss20و برای بررسی فرضیههای
پژوهش از نرمافزار  Smart Pls2استفاده شده است .پرسشنامهها شامل دو بخش بودند بخش اول مربوط
به اطالعات جمعیت شناختی و بخش دوم شامل سؤاالت اصلی پرسشنامهها بود .سؤاالت توسط برخی از
اساتید و آرای خبرگان کنترل شد؛ همچنین جهت سنجش روایی از روایی همگرا و روایی واگرا توسط
نرمافزار بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار
گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سازههای پژوهش بیشتر از  0/7میباشد (جدول )2که نشان از
پایایی قابل قبول عوامل تحقیق دارد .همچنین در این تحقیق به منظور بررسی اینکه آیا حجم نمونه انتخاب
شده برای تحلیل عاملی کافی است یا نه آزمون کفایت نمونهبرداری کیزر-مییر-الکین ( )KMOانجام
شد .همچنین برای اینکه مشخص شود که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست از آزمون
کرویت بارتلت استفاده شد .نتایج در جدول  1ذکر شده است.
مقدار  KMOباید بیشتر از  0/6باشد .در پژوهش حاضر اندازه آن برابر 0/913میباشد که میزان قابل قبولی
است .همچنین از آزمون بارتلت نیز به میزان  1509/938برای فراهم کردن یک مبنای معقول برای تحلیل
عاملی استفاده شد.
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جدول( :)1نتایج آزمونهای کفایت حجم نمونهگیری
آزمون کفایت نمونهبرداری کیزر-مییر-الکین ()KMO

0/913

آزمون کرویت بارتلت و تقریب کای اسکوئر

1509/938

درجه آزادی

171

سطح معناداری

.000

تجزیه و تحلیل دادهها
وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری

همانطور که در بخش قبل بیان شد در مجموع  130از کارکنان اداره کل محیطزیست استان ایالم در
تکمیل پرسشنامه مشارکت کردند .از این افراد  87درصد مرد و  13درصد زن بودند .از نظر سنی 44
درصد در بازه سنی  20تا  30سال 36 ،درصد بازه سنی  30تا  40سال و مابقی باالتر از  40سال سن داشتند.
بررسی وضعیت تحصیلی آنها نشان داد 31 ،درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوقدیپلم و  69درصد
مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر دارند .همچنین نمونه آماری از لحاظ سابقه کار مورد بررسی قرار گرفتند
که  33درصد بین  5تا  10سال سابقه داشتند و  67درصد باالتر از  10سال سابقه کار داشتند.
آزمون مدل مفهومی پژوهش

در پژوهش حاضر ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک
نرمافزار  Smart-PLS2استفاده شده است .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) بهوسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی
میشود .بارهای عاملی متغیرها در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول ( :)2شاخصهای و بارهای عاملی
سازه

رهبری تحولآفرین سبز

سؤاالت

بارعاملی

سؤال 1

0/75

سؤال 2

0/79

سؤال 3

0/79

سؤال 4

0/75

سؤال 5

0/68

سؤال 6

0/71
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ادامه جدول ( )2از صفحه قبل:

نگرش زیستمحیطی

رفتارهای سبز کارکنان

سؤال 1

0/85

سؤال 2

0/85

سؤال 3

0/72

سؤال 4

0/64

سؤال 5

0/80

سؤال 6

0/78

سؤال 7

0/82

سؤال 8

0/73

سؤال 1

0/82

سؤال 2

0/78

سؤال 3

0/83

سؤال 4

0/81

سؤال 5

0/78

سؤال 6

0/76

)Factor loadings values (> 0.45

بارهای عاملی برابر یا بیشتر از 0/45مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از
واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .در
مدل تحقیق حاضر ،همانگونه که در جدول  1مشخص است ،تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت
از  0/45بیشتر است که بدان معنی است که واریانس شاخصها با سازه مربوطهاش درحد قابل قبول بوده و
نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
روایی و پایایی

جهت تأیید روایی ابزار اندازهگیری از دو نوع روایی ارزیابی استفاده شده ،روایی محتوا ،روایی همگرا.
روایی محتوا توسط نظرسنجی از خبرگان حاصل شد و نتایج آن در زیر قابل مشاهده است .همچنین در
این پژوهش ،جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب)
استفاده شده است ،ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این تحقیق از حداقل مقدار ( )0/7بیشتر
است .در جدول  3نتایج پایایی و روایی همگرا ابزار سنجش بهطور کامل آورده شده است.
براساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجیهای نرمافزار در جداول 3و  4نشاندهنده این است
که ،ابزار اندازهگیری از روایی (محتوا ،همگرا و واگرا) و پایایی مناسب برخوردار هستند .برای بررسی
روایی واگرا ،میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها ،به وسیله
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ماتریس فورنل الرکر نشان داده میشود .در این روش تنها متغیرهای پنهان درجه اول در ماتریس وارد
میشوند .جدول  3نتایج این بررسی را نشان میدهد.
جدول ( :)3پایایی و روایی همگرا
برازش مدل بیرونی

ضریب پایایی

ضریب آلفای

ترکیبی
) (Alpha>0.7

کرونباخ
)(Alpha>0.7

عنوان در مدل

میانگین واریانس
استخراجی
((AVE>0.5

رهبری تحولآفرین سبز

0/84

0/88

0/561169

نگرش زیستمحیطی

0/90

0/92

0/607959

رفتار سبز

0/88

0/91

0/643300

جدول ( :)4روایی واگرا
3

2

0/800

1

0/74

-1رهبری تحولآفرین سبز

0/774

0/71

 -2نگرش زیستمحیطی

0/73

0/67

-3رفتار سبز

برای محاسبه این ماتریس مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتریس
قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی قرار گرفتهاند باید
بیشتر باشد.
برازش مدل کلی

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش در
یک مدل کامل میشود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این
معیار معرفی شده است.
جدول ( :)4برازش مدل کلی
رفتار سبز

نگرش زیستمحیطی

رهبری تحولآفرین سبز

0/64

0/60

0/56

0/58

0/52

-

 0/57برازش قوی =

سازهها

Communalities
R Square

GOF
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مدل مفهومی آزمون شده در نمودار 2و 3ارائه شده است .اعداد نوشته شده بر روی خطوط در واقع
ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضریب مسیر است و اعداد درون هر
دایره نشاندهنده مقدار  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای مدل است .جهت معنادار بودن ضریب
مسیر الزم است تا مقدار  tهر مسیر از عدد  1/96بیشتر باشد.

شکل :2مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل :3مدل در حالت ضرایب استاندارد
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با توجه به خروجی مدلها در نرمافزار  Smart pls2نتایج آزمون فرضیهها در جدول  5آورده شده است .به
منظور بررسی نقش متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول 5
آورده شده است.
جدول( :)5نتایج آزمون فرضیات
H

مسیر

ضریب مسیر

آماره
تی

نتایج

H1

رهبری تحولآفرین سبز ← نگرش زیستمحیطی← رفتار سبز

0/673

9/986

✓پذیرش

H2

رهبری تحولآفرین سبز ← رفتار سبز

0/302

3/375

✓پذیرش

H3

رهبری تحولآفرین سبز ← نگرش زیستمحیطی

0/721

/075
14

✓ پذیرش

H4

نگرش زیستمحیطی← رفتار سبز

0/520

5/941

✓ پذیرش

با توجه به نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش ،تمامی فرضیهها مورد تأیید قرار گرفتند.
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر سبک رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با توجه به
نقش میانجی نگرش زیستمحیطی بود .بدین منظور برای آزمون مدل مفهومی تحقیق فرضیههایی طراحی
شد .تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آزمون
حکایت از تأثیر مستقیم و مثبت رهبری تحولآفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان داشت .نتایج این فرضیه
نشان میدهد در صورتی که سازمانها خود را در برابر محیطزیست مسئول بدانند و رهبران آنها برنامه-
های مناسبی برای استفاده درست از منابع محیطزیستی و همچنین برای کاهش فعالیتهای تهدید کننده
محیطزیست داشته باشند ،میتوان رفتار سبز فراتر از انتظاری از کارکنان آنان مشاهده کرد .همچنین به
نقش مهم رهبری تحولآفرین سبز است اشاره میکند که میتوانند کارکنان را به بروز رفتارهای سبز
ترغیب کند .وجود رهبری تحولآفرین سبز میتواند بهطور بالقوه نقش مهمی را در یک سناریوی
زیستمحیطی در سازمان برای بروز رفتارهای سبز از سوی کارکنان ایفا کند ).(Sanyal, 2017, p.5
مدیران سازمانها باید بدانند ،ازآنجاکه رهبران تحولآفرین سبز کارکنان را ترغیب میکنند که به راههای
جدید و نوآورانه فکر کنند و همچنین ارتباط نزدیکی با کارکنان برقرار میکنند میتوانند سازمانها را در
دستیابی به اهداف زیستمحیطی به موفقیت برساند .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات (; Sanyal, 2017

 )Graves et al., 2013;Kura, 2016سازگار است .در فرضیه دوم تحقیق تأثیر رهبری تحولآفرین سبز بر
نگرش زیستمحیطی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد رهبری تحولآفرین سبز تأثیر
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مثبت و معنادار بر نگرش زیستمحیطی کارکنان دارد .رهبران تحولآفرین سبز باید بهگونهای رفتار کنند
که از یک سو نگرش زیستمحیطی خود را به کارکنان نشان دهند و از سوی دیگر بر نگرش آنان به
محیطزیست تأثیر مثبت بگذارند .همانگونه که رهبری را فرآیند نفوذ در افراد به منظور ترغیب آنها برای
تحقق اهداف تعریف کردهاند ،رهبران تحولآفرین با نگرش زیستمحیطی خود تالش میکنند نگرش
افراد در خصوص محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهند و از این طریق بروز رفتارهای سبز از جانب پیروان
را تقویت کنند .با توجه به نتایج حاصل از تحقیق نگرش زیستمحیطی کارکنان عاملی است که رهبران
تحولآفرین از طریق آن میتوانند راحتتر بروز رفتارهای سبز افراد را تقویت کنند .به عبارت دیگر می-
توان گفت نگرش سبز کارکنان پل محکمی برای تأثیرگذاری رهبران بر پیروان در زمینه رفتارهای سبز
میباشد .در فرضیه دیگر تحقیق حاضر تأثیر نگرش زیستمحیطی بر رفتارهای سبز کارکنان مورد بررسی
قرا گرفت که نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار نگرش زیستمحیطی بر رفتار سبز بود .نگرش را
مجموعهای از اعتقادات که باعث میشود فرد اعمالش در راستای اعتقاداتش تنظیم کند تعریف کردهاند
( .)Schwartz, 1992همچنین نگرش زیستمحیطی را قضاوت عقالنی مردم نسبت به ارزش حفاظت از
محیطزیست تعریف کردهاند ( .)Lee, 2009مطالعات مختلفی به آزمون تأثیر نگرش زیستمحیطی بر رفتار
سبز پرداختهاند .برای مثال بالدرجان و کاتز ( )1988ارتباط مثبتی بین نگرش زیستمحیطی با رفتار
زیستمحیطی را شناسایی کردند ،آنها نشان دادند زمانی که افراد نگرش مثبت به محیطزیست دارند
رفتارهایی دوستدار محیطزیست از خود نشان میدهند .ویگل ( )1983در تحقیق خود نشان داد که
احساسات و نگرشها در مورد مسائل خاص ،شخص را به رفتار صحیح نسبت به این اهداف سوق میدهد.
همچنین گلدبرگ و همکاران ( ،) 2018در تحقیقی به این نتیجه رسیدند نگرش افراد بهطور قابل توجهی
رفتار زیستمحیطی از طرف آنها را پیشبینی میکند ،به عبارتی دیگر هرچه افراد نگرش مثبتتری نسبت
به محیطزیست داشته باشند احتمال نمایش رفتارهای زیستمحیطی از سوی آنها بیشتر است .مجموعه این
شواهد نشان میدهد که در صورتی که در سازمان رهبرانی با عالقه به محیطزیست وجود داشته باشند می-
توانند با ایجاد نگرش مثبت در پیروان زمینه را برای بروز رفتارهای سبز فراهم کنند .هدف از این تحقیق
ارائه یک سبک رهبری جدید با عنوان رهبری تحولآفرین سبز بود بهگونهای که عملکرد سازمانها را در
عصری که محیطزیست با خطر مواجه شده است در این حوزه بهبود ببخشیم .به همین منظور تالش شد
متغیرهایی انتخاب شود که سازمانها با آشنایی با آنها بتوانند به راحتی عملکرد سبز خود را بهبود بخشند.
تمام فرضیه های که برای آزمون مدل تحقیق طراحی شده بودند مورد تأیید قرار گرفتند ،بنابراین به نظر
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میرسد سازمانها میتوانند با پرورش رهبری سبز و اثرگذاری بر نگرشهای زیستمحیطی کارکنان از
طریق آن ،عالوه بر ترغیب افراد به نمایش رفتارهای سبز عملکرد سبز سازمان را نیز به سطح باالیی برسانند.
به منظور توسعه سبک رهبری تحولآفرین سبز ،سازمانها میتوانند مقرراتی تدوین کنند که مدیران را به
نمایش سبک رهبری سبز تشویق کند (مانند طراحی برنامههای پاداش ویژه) .در عرصۀ دولتی،
سیاستگذاران باید تالش کنند سیاستهایی اتخاذ کنند که در چارچوب آن مدیران سازمانها سبک
رهبری سبز را آموزش ببیند و از این طریق بر نگرش و رفتار سبز کارکنان تأثیر بگذارند .با توجه به نتایج
تحقیق ،سازمانها برای داشتن کارکنانی که رفتارهای سبز از خود بروز دهند در مرحله اول نیاز است
رهبران خود را در زمینه مسائل زیستمحیطی آگاه کرده و آموزشهای الزم را برای آنان به عمل آورند.
پیشنهاد میشود در این دورهها از کارشناسان مربوط به مسائل زیستمحیطی استفاده شود تا آموزشها در
مسیر درست انجام شود .زمانی که رهبران نسبت به مسائل زیستمحیطی آگاه شوند برای کمک به
پایداری هرچه بیشتر محیطزیست ترغیب میشوند و تالش میکنند که نفوذ خود در پیروان را بر مبنای
حفاظت از محیطزیست قرار دهند و نگاه پیروان به محیطزیست را به سمت حفاظت از آن تغییر میدهند
که درنهایت به بروز رفتارهای سبز منجر میشود .در صورتی که سازمانها بتوانند رفتارهای سبز کارکنان
خود را از طریق طراحی برنامههای رهبری تحولآفرین سبز ،تقویت کنند میتوانند محیطی سازگار با
محیطزیست داشته باشند که به کاهش اثرات منفی بر محیطزیست و در نتیجه داشتن محیطزیستی سالم
منجر شود .رفتارهای سبز کارکنان میتواند بهطور قابل توجهی هزینههای زیستمحیطی را در مرحله اول
برای سازمان و در سطح کالن برای جامعه کاهش دهند .شکلگیری رفتارهای سبز در سازمان پیامدهای
مختلفی برای سازمان ها به همراه خواهد داشت مانند مزیت رقابتی ،صرفهجویی در هزینهها و رضایت
درونی کارکنان .در پایان الزم به ذکر است دانستن اینکه رفتار سبز چیست کافی نیست و سازمانها باید
تدابیری برای این رفتارها بیندیشند ،بهطور مثال سازمانها میتوانند آزمونهایی طراحی کنند که در هنگام
جذب و استخدام افراد آنهایی که گرایش بیشتری به رفتار سبز دارند شناسایی و جذب کنند .همچنین
سازمانها میتوانند مدلی شامل مجموعه رفتارها و شایستگیهای سبز طراحی کرده و در بخشهای
مختلف سازمان قرار دهند تا همواره در معرض دید افراد باشند .درنهایت پیشنهاد میشود سازمانها برای
تقویت رفتارهای سبز معیاری را به فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان قرار داده و از کارکنانی که رفتار سبز
از خود نمایش میدهند به روش های مختلف تقدیر شود تا از این طریق کارکنان به انجام رفتارهای سبز
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 همچنین سازمانها میتوانند کارگاههایی را در حوزه آموزش برخورد با محیطزیست برای.ترغیب شوند
.کارکنان برگزار کرده تا از این طریق نگرش و رفتار آنان را در حوزه رفتار سبز تحت تأثیر قرار دهند
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