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 چكیده 
-محیطی و جو روانشناختی سبز در ايجاد رفتار شهروندی زيستهای زيستمحیطی، نگرشزيستهويت بررسی رابطه بین  با هدف پژوهش حاضر

نفر  212جامعه آماری در اين مطالعه از نوع توصیفی و با روش پیمايشی انجام شده است.  اين مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، .انجام شده است محیطی
، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار هامنظور تحلیل دادهانتخاب شدند.  دسترس در گیریروش نمونه است که به شیراز شهرداریاز کارکنان 

Smart PLS2  مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روايی از روايی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پايايی، آلفای کرونباخ مورد استفاده
 محیطیهای زيستنگرشمحیطی و هويت زيستکه  دهدنشان مینتايج باشد. می 7/0های پژوهش بیشتر از قرار گرفت و ضريب آن برای تمام سازه

 را تأيید کرد. محیطیرفتار شهروندی زيستو جو روانشاختی سبز نتايج پژوهش اثر مثبت و معنادار . تأثیر مثبت و معناداری دارد جو روانشاختی سبزبر 
های نگرشکند، ولی رابطه میان مینگری را میانجی محیطیرفتار شهروندی زيستو ی محیطهويت زيسترابطه میان جو روانشاختی سبز همچنین 

 کند. میگری را میانجی محیطیرفتار شهروندی زيستو محیطی زيست
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the relationship between environmental identity, 

environmental attitudes, and the green psychological climate in creating environmental citizenship 

behavior. This study was applied in a descriptive and surveyed manner. The population of the study 

included 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 findings show that 

environmental identity and environmental attitudes have a positive and significant effect on green 

psychosocial climate. The findings confirmed the positive and significant effect of green psychosocial 

climate and environmental citizenship behavior. The green psychological climate does not mediate the 

relationship between environmental identity and environmental citizenship behavior, but it does 

mediate the relationship between environmental attitudes and environmental citizenship behavior. 
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 مقدمه -1
-محیطی تبديل به يک تهديد جدی در عرصهامروزه مشکالت زيست

اثرات (. 1: 2018و همکاران،  1ده است )پرايدیالمللی شی بین
ها طی چند دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محیطی سازمانزيست

ها به میزان قابل توجهی اگرچه سازمان انديشمندان قرار گرفته است.
زيست نقش دارند، اما آنها توانايی باالبردن پتانسیل در تخريب محیط

و ديلچرت،  2را نیز دارند )وانز زيستخود جهت حفاظت از  محیط
برای بسیاری از محققان و مديران همواره اين سؤال (. 445: 2012

توان کارمندان را در محل کار به شود که چگونه میمطرح می
و همکاران، 3توستی خاراسمحیطی تشويق نمود )رفتارهای زيست

برای زيست ی محیطهای فعال در حوزهبسیاری از سازمان(. 1: 2016
محیطی خود کارمندان را درگیر رفتارهای بهبود عملکرد زيست

ها جزئی از کنند، در حالی که اين فعالیتمحیطی میشهروندی زيست
شرح شغلی رسمی آنها نیست، اما در موفقیت ساختار رسمی حفاظت 

-به اين ترتیب رفتارهای شهروندی زيست زيست نقش دارد.از محیط

و همکاران،  4زيست دارد )ديلیيداری محیطمحیطی نقش مهمی در پا
محیطی به رفتارهای (. رفتارهای شهروندی زيست243: 2009
شود که به صورت اختیاری محیطی فردی و اجتماعی گفته میزيست

زند و به طور مستقیم و صريح توسط سیستم پاداش از کارکنان سر می
ملکرد سازمان شود و در کل عرسمی سازمان مورد قدردانی واقع نمی

توان (. چنین می58: 2017، 5بخشد )رابرتسون و بارلینگرا ارتقا می
محیطی شهروندی شامل سه بعد مهم گفت که رفتارهای زيست

محیطی، مشارکت و های زيستمحیطی، کمکابتکارات زيست
رفتارهای (. 2015و همکاران،  6شود )بويرادمحیطی میتعامالت زيست

تواند تحت تأثیر ترکیبی از ی کارکنان میمحیطشهروندی زيست
ها و ... ايجاد گردد ها، نگرشها، هويتعوامل شامل باورها، ارزش

ای است که اخیراً به محیطی سازههويت زيست (.2013، 7)شیالدی
محیطی مورد در رفتارهای زيست ی مهمکنندهبینیعنوان يک پیش

از طرف (. 59: 2013، 8نتوجه قرار گرفته است )ون در ورف و همکارا
ی درک مشترک کارکنان در جو روانشناختی سبز که نشاندهندهديگر 

ها، فرآيندها و اقدامات سازمان در مورد اصول مورد دستورالعمل
های سبز سازمانی و متأثر از کننده ارزشمحیطی است، منعکسزيست
: 2017و همکاران،  9باشد )دامونتمحیطی میهای زيستنگرش

زيست معموالً به عنوان (. نگرش افراد نسبت به مسائل محیط617
شود محیطی شناخته میيک پیشايند مهم در بروز رفتارهای زيست

اگرچه در ادبیات مديريت به پديده (. 174: 2018و همکاران،  10)دتنبر
محیطی کمتر توجه شده جو روانشناختی سبز و رفتار شهروندی زيست

تواند نقش بسیار مؤثری در ايفای نقش میاست، اما اين متغیرها 
-های اين پژوهش میمسئولیت اجتماعی سازمانی داشته باشد. يافته

                                                           
1- Priadi 

2- Ones 

3- Tosti-Kharas 

4- Daily 

5- Robertson & Barling 

6- Boiral 

7- Shillady 

8  - van der Werff 

9- Dumont 

10- Detenber 

تواند برای پرکردن شکاف موجود در ادبیات رفتار سازمانی و درک 
محیطی، جو روانشناختی سبز و های زيستها و نگرشبهتر هويت

د. از طرف ديگر محیطی کارکنان مفید باشرفتارهای شهروندی زيست
زيست ها نقش بسیار مؤثری در حفاظت يا تباهی محیطامروزه سازمان

های و نگرش تأثیر هويت تا است درصدد حاضر مقاله دارند. لذا،
محیطی را بر جو روانشناختی سبز بسنجد. همچنین بررسی زيست

محیطی رابطه میان جو روانشناختی سبز و رفتار شهروندی زيست
 ز ديگر اهداف اين پژوهش است.کارکنان ا

 11محیطیرفتار شهروندی زیست 

محیطی با افزايش توان و پايداری بهبود سالمت عمومی زيست
ها در قرن گذاری سازمانمشیهای مهم خطزيست از چالشمحیط

ها (. کمپین141: 2018و همکاران،  12باشد )کاوااليربیست و يکم می
محیطی هدف ارتقاء رفتارهای زيستهای زيادی در سازمان با و گروه

(. 4: 2018و همکاران،  13در زندگی روزمره ما حضور دارند )چاتلین
محیطی برای محیط کارکنان ضروری است رفتار شهروندی زيست

(. تحقق اهداف پايداری زيست 271: 2018و همکاران،  14)پريانکارا
شکلی محیطی به عنوان محیطی سازمانها. رفتارهای شهروندی زيست

شودکه برای شناسايی و رفتارهای شهروندی سازمانی شناخته می از
محیطی کارکنان در سازمان پديد آمده است بازتعريف رفتارهای زيست

رفتارهای  (. برخی انديشمندان123: 2013، 15)پايلی و بويراد
 دانند؛ محیطی را شامل دو نوع عمده میشهروندی زيست

مانند زمانی  16ی سازمانیمحیطرفتارهای شهروندی زيست .1
 دهند.محیطی سازمان نشان میهای زيستای به فعالیتکه توجه ويژه

مانند زمانی  17محیطی فردیرفتارهای شهروندی زيست .2
 شودمحیطی نشان داده میکه عالقه شخصی به مسائل زيست

رفتار کارمندان برای انجام (. 3: 2016)توستی خاراس و همکاری، 
زيست به عنوان رفتار مندی از محیطهت بهرهيک حرکت اضافی ج

: 2009شود )ديلی و همکاران ، شناخته می محیطیشهروندی زيست
(. اين دسته از رفتارها احتماالً به دلیل عالقه و نگرانی افراد 245

های جانوری و های آينده، ساير گونهنسبت به افراد ديگر، نسل
گیرد ی مورد توجه قرار میها يا آب و هوای جهانگیاهی، اکوسیستم

محیطی به عنوان (. رفتارهای شهروندی زيست772: 2013، 18)لین
-اقدامات اختیاری کارمندان در محیط کار که به دنبال بهبود محیط

-زيست هستند و بطور رسمی و صريح مورد تقدير يا پاداش واقع نمی

ی محیطرفتارهای شهروندی زيست سه اقدام شود.گردد، شناخته می
های محیطی )مشارکت داوطلبانه در فعالیتشامل مشارکت زيست

زيست تشويق داوطلبانه محیطی در محل کار(، کمک به محیطزيست
محیطی( و ابتکارات های زيستو کمک به همکاران درگیر در برنامه

                                                           
11- Environmental Citizenship Behavior 

12- Cavaliere 

13- Chatelain 

14- Priyankara 

15- Paillé & Boiral 

16- Organizational Citizenship Behavior Toward the 

organization 

17- Organizational Citizenship Behavior Toward the 

individual 

18  -  Lin 
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های جديد گذاری شیوهمحیطی )توسعه، پیشنهاد و به اشتراکزيست
: 2019، 1باشد )تانملکرد محیطی( میمحیطی برای بهبود عزيست

نفر از  489( با بررسی 2016(. توستی خاراس و همکاران )685
محیطی و های مختلف نشان دادند که منطق زيستکارمندان سازمان

سازمانی کارکنان چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی منجر به 
-يافته شود. همچنینمحیطی کارکنان میرفتارهای شهروندی زيست

های اين پژوهش به درک نظری عوامل پیچیده و مرتبط با انگیزه 
محیطی داوطلبانه در سازمان کارکنان برای انجام رفتارهای زيست

( در پژوهش خود با استفاده 2018کند. پرايدی و همکاران )کمک می
از تکنیک تحلیل داده و ضريب مسیر نشان دادند که احساس  مالکیت 

کارکنان به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای  و توانمندسازی
محیطی کارکنان تأثیر معناداری دارد. پريانکارا و شهروندی زيست

نفری  313ی ( در پژوهش خود با بررسی يک نمونه2018همکاران )
های تولیدی در کشور سريالنکا نشان دادند که از کارکنان شرکت

محیطی رابطه گروهی زيستی مستقل و جو حمايت رهبری، انگیزه
محیطی دارد. در مستقیم و معناداری با رفتارهای شهروندی زيست

های محیطی، نگرشپژوهش حاضر به بررسی نقش هويت زيست
محیطی کارکنان با توجه به محیطی بر رفتار شهروندی زيستزيست

نقش میانجی جو روانشناختی سبز پرداخته شده است. برای اين منظور 
ها و مدل مفهومی هر کدام از اين متغیرها تشريح و سپس فرضیهابتدا 

  شود.پژوهش ذکر می

 2محیطیهویت زیست 
های اساسی محسوب محیطی از چالشامروزه ايجاد يک هويت زيست

ها با آن مواجه هستند )پريانکارا و همکاران، شود که سازمانمی
-بحث محیطمحیطی از جمله متغیرهای مهم در (. زيست271: 2018

تواند منجر به تخصیص منابع، رضايت از محل باشد که میزيست می
-گیری نگرشکار  يا ز ندگی، حفاظت از محل کار و ترمیم آن، شکل

محیطی گردد محیطی و در نهايت رفتارهای زيستهای زيست
(. در مورد چگونگی تأثیرگذاری 281: 2010و همکاران،  3)هرناندز

محیطی مطالعات نسبتاً کمی رفتارهای زيستمحیطی بر هويت زيست
صورت گرفته است. برخی انديشمندان بر اين موضوع تأکید کردند که 

-شدن به عنوان يک فرد دوستدار دوستدار محیطتمايل به شناخته

: 2013، 4محیطی بستگی دارد )الیوتزيست به میزان هويت زيست
شوند، در ناخته میزيست ش(. افرادی که به عنوان دوستدار محیط300

-صورتی که رفتارشان در معرض ديد عموم باشد، رفتارهای زيست

-دهند، در حالی که افراد تخريبمحیطی بیشتری از خود نشان می

-زيست بیشتر احتمال دارد که رفتارهای ضد زيستی محیطکننده

: 2017و همکاران،  5محیطی خصوصی از خود نشان دهند )بريک
فرد خود را به عنوان شخصی معرفی نمايد که به  زمانی که يک (.228

محیطی است زيست عالقمند است، دارای نوعی هويت زيستمحیط
(. وقتی کارکنان با سازمان خود ابراز 11: 2019)يورن و همکاران، 

-محیطی نشان میکنند، تمايل بیشتری به مسائل زيستهويت می

                                                           
1  - Tuan 

2- Environmental Identity 

3- Hernández 

4  - Elliott 

5  - Brick 

-محیطی نیز تأثیر میتدهند و اين امر به نوبه خود بر رفتارهای زيس

(. يک محرک بالقوه 128 :6،2014گذارد )پايلی و مجیا مورلوس
ادراک از وضعیت  محیطی بیانگررفتارهای زيست نشده ازکشف

اجتماعی در ارتباط با چنین رفتارهايی است و اينکه چگونه اين 
و  7محیطی در ارتباط هستند )يورنها با هويت زيستبرداشت

( در پژوهش خود با استفاده از 2009) 8(.گوردون11 :2019همکاران، 
های زياد به اين نتیجه دست يافت که مصاحبه و انجام روش ترکیبی

-باشد و ويژگیمحیطی در میان افراد بسیار متنوع میرفتارهای زيست

محیطی، تجربیات ذهنی، زمینه و تجربیات روزانه ها و هويت زيست
کنند، نقش بسیار مؤثری آن زندگی میافراد جامعه و محیطی که در 

( 2010) 9محیطی دارد. دوين رايت و کاليتوندر ارائه رفتارهای زيست
در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط مستقیم و معناداری بین 

محیطی محیطی و رفتارهای زيستدلبستگی مکانی، هويت زيست
بر اساس ( 2010کارکنان وجود دارد. پژوهش هرناندز و همکاران )

يک نمونه متشکل از زنان و مردان در يک منطقه تحت حفاظت 
محیطی، دلبستگی مکانی زيست به بررسی رابطه هويت زيستمحیط

محیطی با توجه به هنجارهای شخصی و های زيستو نگرش
اجتماعی پرداختند و تالش کردند تا احتمال رفتارهای غیرقانونی در 

د. نتايج اين پژوهش نشان داد که زيست را توضیح دهنبرابر محیط
زيست، کننده در مورد  نقض قوانین محیطبینیترين پیشقوی

محیطی و هنجارهای شخصی است، در حالی که هويت زيست
محیطی دلبستگی مکانی هیچ ارتباط مستقیمی با نقض منابع زيست

محیطی و های زيستمحیطی بر نگرشندارد. هويت زيست
( در 2014و همکاران ) 10کاشیماگذارد. تأثیر میهنجارهای اجتماعی 

محیطی باعث ايجاد هويت زيستپژوهش خود اذعان داشتند که 
شود و هر چقدر محیطی میانگیزه برای رفتارهای شهروندی زيست

-های زيستمحیطی بیشتری باشند، تالشافراد دارای هويت زيست

ين پژوهش گیرد. نتايج امحیطی بیشتری از سوی آنها صورت می
های افراد نهادينه بینیمحیطی در جهاننشان داد که هويت زيست

محیطی شهروندی بیشتری شده است و منجر به رفتارهای زيست
نفر  298( در پژوهش خود در میان 2018افسر و همکاران )گردد. می

های مختلف کسب و کار به اين نتیجه دست يافتند از کارکنان بخش
زيست در سطح سازمان تا حد زيادی به رفتارهای که حفاظت از محیط

های اصلی محیطی کارکنان در سطح فردی وابسته است. يافتهزيست
مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر  دهد کهاين پژوهش نشان می

محیطی کارکنان با اثر میانجی هويت مستقیمی بر رفتارهای زيست
 را مطرح ساخت: توان فرضیه زيررو میاز اينمحیطی دارد. زيست

بر جو روانشناختی سبز تأثیر مثبت و  محیطیهويت زيست :1فرضیه 
 معناداری دارد.

 11محیطیهای زیستنگرش   

                                                           
6  - Paillé & Mejía‐Morelos 

7  -  Uren 

8- Gordon 

9- Devine-Wright & Clayton 

10- Kashima 
11- Environmental attitudes 
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زيست يک مسئله عمومی است و اغلب در کشورهای تخريب محیط
تر است، زيرا سطح آگاهی در اين کشورها نسبت در حال توسعه جدی

اين نیاز ويژه برای بهبود به کشورهای صنعتی کمتر است. بنابر
محیطی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد های زيستنگرش

محیطی بر های زيست(. نگرش376: 2012و همکاران،  1)کارپیودوان
هايی مانند تولید مطلوب تأکید اهمیت پیشرفت جهان از طريق فعالیت

شود د میها و رفتارهايی عمدتاً با اهداف ذاتی ايجاچنین نگرش دارد.
محیطی های زيست(. مسلماً نگرش15: 2016و همکاران،  2)اينانو

شوند. به دلیل موانع محیطی مبدل نمیهمیشه به رفتارهای زيست
محیطی و های زيستروانی خاص يک رابطه ضعیف بین نگرش

ها بر اين ديدگاه تأکید دارند که رفتارها وجود دارد. برخی نظريه
بینی کنند و محیطی افراد را پیشفتارهای زيستتوانند رها مینگرش

بر عقايد آنها در مورد رابطه انسان و محیط تأثیر بگذارند. هنگامی که 
دوستانه هستند، آنها تمايل به نمايش های نوعافراد دارای نگرش

زيست و سطح بااليی از آگاهی نسبت به رفتارهای تهديدکننده محیط
(. يکی 5: 2018و همکاران،  3رند )گیومحیطی دانیز رفتارهای زيست

ی آن امید به ايجاد تغییرات توانیم بواسطههای ديگری که میاز راه
محیطی از طريق علم های زيسترفتاری داشته باشیم، آموزش نگرش

-و آموزش در سطح مدرسه است. مدرسه به عنوان جايی شناخته می

یطی را آموزش محهای زيستتوان نگرششود که  از طريق آن می
های بعدی حفظ نمود )کارپیودوان و داد و منابع را برای نسل

-گیری نگرش(. موانع بسیاری در مورد شکل376: 2012همکاران، 

شناختی،  تواند شامل موانعمحیطی وجود دارد که میهای زيست
عاطفی، بین فردی و اجتماعی باشد که بر دانش، نگرانی و عمل 

ها (. اگر چه آگاهی2012، 4گذارد )فیگیناثیر میمحیطی افراد تأزيست
يابد، تغییرات محیطی بهبود میهای زيستافزايش يافته و نگرش

محیطی مرتبط با آن دنبال شده است. اگر کمی در رفتارهای زيست
محیطی و افزايش مشارکت در جامعه دارای يک نتیجه ارتقاء زيست

و اقدامات اکولوژيکی  مطلوب باشد، پس رابطه بین آگاهی، نگرش
محیطی نه تنها رفتار زيست(. 2011، 5بسیار اهمیت دارد )کويینتیا

ها، هنجارها و عادات تحت تأثیر عوامل داخلی و فردی مانند نگرش
ها، فناوری و است، بلکه توسط ساير عوامل بیرونی مانند زيرساخت

های محصول تحت تجهیزات، در دسترس بودن محصول و ويژگی
تشويق رفتارهای (. 1508: 2014، 6گیرد )گائو و لیویر قرار میتأث

گذارد محیطی شامل درک چیزهايی است که بر افراد تأثیر میزيست
شده ريزیتئوری رفتار برنامه تا رفتارهای خاصی را به نمايش بگذارند.

-کند. بر اساس تئوری رفتار برنامهبینی میرفتارهای عمدی را پیش

تواند از طريق نگرش شخصی، هنجارهای تار فرد میشده، رفريزی
و  7شده تحت تأثیر قرار گیرد )هیلاجتماعی و کنترل رفتاری درک

( براساس 2001) 8مک کارتی و شروم(. 3984،  2019همکاران، 

                                                           
1  - Karpudewan 

2- Unanue 

3  - Gu 

4- Feygina 

5  - Quintia 

6  - Gao & Liu 

7  - Hill 

8- McCarty and Shrum 

کنند، اما بینی میها رفتار را پیشتئوری خود بیان کردند که نگرش
محیطی رفتارهای زيست زيست همیشه بهطرفداری از محیط نگرش

 تیمانند عوامل جمع عواملی( 2002) 9آجیمن .شودمنجر نمی
( یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،ی)مثال نهاد یعوامل خارج ،یشناخت

ها، ها، نگرشارزش ،یدانش، آگاه زه،ی)مثال انگ یو عوامل داخل
 رمنجر به تأثیرا که  (هاتيها و اولوتیکنترل، مسئول رکزاحساسات، م

شود، شناسايی کردند. ی میطیمحزيست یهاربر رفتا یمنف ايمثبت 
در پژوهش خود به اين نتیجه دست  (2002و همکاران ) 10باتسون

 زيستنسبت به محیط و نگرش یهمدل نیبمستقیمی رابطه يافت که 
( در مطالعه خود 2011) 11کینگوجود دارد.  یطیمحزيست یو رفتارها

محیطی و تعامل بین رفتارهای ارهای زيستها و رفتبه بررسی نگرش
غذايی، رفتارهای خريد و بازيافتی، نگرش نسبت به خريد مواد 

( در 2015هوول و همکاران )محیطی پرداختند. باورهای زيست
شده ريزیپژوهش خود نشان دادند که بر اساس تئوری رفتار برنامه

به ايجاد های اجتماعی منجر همکاری با رهبران افکار در شبکه
محیطی در میان کارمندان و مشتريان نگرش و تغییر رفتارهای زيست

( نشان 2018های پژوهش عزيز و همکاران )يافته شود.ها میشرکت
شده بر روی داد که نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک

و  12نتايج تحقیق ترانگ محیطی تأثیر دارد.قصد رفتارهای زيست
وری نشان داد که سه متغیر سود مشتری، بهره  (2019همکاران )

محیطی های زيستها و نگرشانرژی و خصوصیات سبز بر ارزش
تأثیر مثبت و معناداری دارند که به نوبه خود قصد عملی کردن نیات 

دهد، در حالی محیطی و بازديد از يک هتل سبز را افزايش میزيست
و  13اداری ندارد. هیمحیطی تأثیر چندان معنهای زيستکه ارزش

( با انجام سه آزمايش نشان دادند که کارکنانی که 2019همکاران )
تری نسبت به دارای جايگاه اجتماعی باالتری هستند، نگرش مثبت

دهند و زمانی که محیطی نشان میتبلیغات و ارائه رفتارهای زيست
 مطالبات هنجاری در سازمان بیشتر باشد، میزان اثربخشی رفتارهای

های پژوهش بانوو و يافته محیطی به مراتب بیشتر خواهد بود.زيست
شده، قصد ( حاکی از آن بود که کنترل رفتارهای درک2019) 14ديو

محیطی و هنجارهای اجتماعی اقدام، اقدامات پايدار، نگرش زيست
محیطی کارکنان دارند در حالی که تأثیر مستقیمی بر روی رفتار زيست

قدرت عادت و شرايط موقعیتی تأثیر غیرمستقیمی بر نیاز اطالعاتی، 
توان فرضیه رو، میاز اين محیطی در محل کار دارد.رفتارهای زيست

 : دوم پژوهش را اينچنین مطرح ساخت
بر جو روانشناختی سبز در  محیطیهای زيستنگرش :2فرضیه 

 .سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد

 15 جو روانشناختی سبز  

زمینه غالب در تأثیرگذاری بر نشناختی سبز به عنوان يک پیشجو روا
نگرش و رفتار فرد در زمینه روانشناسی سازمانی و محیطی در نظر 

                                                           
9- Kollmuss & Agyeman 

10- Batson 

11  - King 

12  - Trang 

13  -  He 

14  - Banwo & Du 

15- Loneliness at work 
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(. جو روانشناختی 997: 2017و همکاران،  1شود )نورتونگرفته می
هايی های سازمانی، رويهسبز به برداشت و تفسیر کارکنان از سیاست

-کنند و رويهه رهنمودهای ضمنی تبديل میها را بکه اين سیاست

و  2شوند، اشاره دارد )اسنايدرهايی که مورد پاداش و حمايت واقع می
هايی که از طريق اين مفهوم برای سازمان (.363: 2013همکاران، 

 زيست به اهدافهای سازگار با محیطترکیب طیف وسیعی از سیاست
(. همچنین جو 438: 0142، 3شود )چویرسند، اعمال میپايدار می

ها و روانشناختی سبز به درک و تفسیر کارکنان از قوانین، سیاست
کند ها توجه میهای سازمانی در خصوص سبز سازی شرکتاستراتژی

(. به طور کلی جو روانشناختی سبز 3206: 2018و همکاران،  4)ژوی
بیانگر درک سطح فردی از محیط کار است. جو روانشناختی سبز يک 

رفتارهای  ی آنفرآيند اجتماعی و روانشناختی است که بواسطه
، 5گیرد )برکمحیطی کارکنان در محیط کار تحت تأثیر قرار میزيست
(. درک فردی از جو روانشناختی سبز در سطح سازمان 325: 2002

شود تا شاخصی از ادراک مشترک بدست آيد )نورتون، حاصل می
زيست اذعان محیطی ان حوزه(. در مجموع روانشناس105: 2017
تواند بر جو روانشناختی سبز تأثیر ای میاند که عوامل زمینهداشته

کننده بینیبگذارند. جو روانشناختی سبز نسبت به جو سازمانی پیش
محیطی است، زيرا جو روانشناختی و قدرتمندتری برای رفتار زيست

از اينکه بتوانند بر رفتار هر دو در سطح فردی هستند و کارمندان قبل 
اساس جو روانشناختی سبز عمل کنند، محیط کار عینی خود را درک 

( در 2010) 7(. بیسواس2008و همکاران ،  6کنند )جیمزو تفسیر می
ی خود در کشور هندوستان نشان داد که عوامل مختلفی مطالعه

همچون درک کارکنان از محیط شغلی يا جو روانشناختی بر نگرش 
گذارد و متغیرهای رضايت شغلی ن نسبت به شغلشان تأثیر میکارمندا

و تعهد شغلی به عنوان متغیر میانجی بین جو روانشناختی و نیت ترک 
نمايد. نورتون و همکاران شغل کارکنان و اثربخشی سازمانی عمل می

کارمند در طی  74( در پژوهش خود با دريافت نظرسنجی از 2017)
محیطی کارکنان و نیت رفتارهای زيستروز کاری رابطه بین  10

گر جو روانشناختی سبز احتمال بروز چنین رفتارهايی را با نقش تعديل
-های زيستمورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد که استراتژی

محیطی کارکنان و جو محیطی سازمانی با رفتارهای زيست
انشناختی به روانشناختی سبز رابطه مثبت و معناداری دارد و جو رو

-محیطی و رفتارهای زيستنوبه خود رابطه بین مقاصد رفتاری زيست

و همکاران  8کند. نتايج پژوهش خانمحیطی کارمندان را تعديل می
-( نشان داد که بین رهبری اخالقی و رفتار شهروندی زيست2019)

محیطی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد. عالوه بر اين جو 
بز در رابطه بین رهبری اخالقی سرپرستان و رفتار روانشناختی س

کند. همچنین در گری ايفا میمحیطی نقش میانجیشهروندی زيست
ی رهبری تواند رابطهاين پژوهش مشخص گرديد که جنسیت می

                                                           
1- Norton 

2  - Schneider 
3- Chou 

4- Zhou 

5- Burke 

6- James 

7- Biswas 

8- Khan 

و  9محیطی تعديل نمايد. داساخالقی را با رفتار شهروندی زيست
سنجی نشان دادند پاسخ از يک نظر 294( با بررسی 2019همکاران )

محیطی محیطی شرکتی بر رفتارهای زيستکه استراتژی زيست
گذارند و جو روانشناختی سبز در اين رابطه نقش کارکنان تأثیر می

-توان فرضیات پژوهش را میرو، میکند. از اينگری ايفا میمیانجی

 : توان اينگونه مطرح ساخت
-رهای شهروندی زيستجو روانشناختی سبز بر میزان رفتا :3فرضیه 

 محیطی تأثیر منفی و معناداری دارد.
محیطی و جو روانشناختی سبز، در رابطه بین هويت زيست :4فرضیه 

 :5فرضیه  گری دارد.محیطی شهروندی نقش میانجیرفتارهای زيست
محیطی و های زيستجو روانشناختی سبز، در رابطه بین نگرش

مدل  گری دارد.یانجیمحیطی شهروندی نقش مرفتارهای زيست
دهنده روابط بین متغیرها است. در اين تحقیق مفهومی پژوهش نشان
محیطی به عنوان های زيستمحیطی و نگرشمتغیرهای هويت زيست

متغیرهای مستقل نسبت به جو روانشناختی سبز و متغیر جو 
روانشناختی سبز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. 

غیر جو روانشناختی سبز به عنوان متغیر مستقل برای همچنین مت
محیطی در نظر گرفته شده متغیر وابسته رفتارهای شهروندی زيست
 قابل مشاهده است. 1است. مدل مفهومی پژوهش را در شکل 

                                                           
9- Das 
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 ((2019(، بانوو و دیو )2017همكاران ) (،  نورتون و2016مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از پژوهش توستی خاراس ) -1شكل 

   
 ش انجام تحقیقرو -2

از آنجا که هدف پژوهش تعییین روابیط مییان متغیرهیا اسیت، پیس 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی، از نظر نحوه گردآوری دادها توصییفی 
و از نوع همبستگی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعیه 

آوری باشید و روش جمیعشیراز می آماری پژوهش کارکنان شهرداری
دسترس است، به اين صورت کیه بیه گیری درها به صورت نمونهداده

بیرای تعییین  نسبت مشخصی از جمعیت کل کارکنان انتخاب شیدند.
حجم نمونه بهینه فرمول کیوکران بیه کارگرفتیه کیه در آن حیداکثر 

 در 593/0، واريیانس 95/0، سیطح اطمینیان 08/0خطای قابل قبول 
بیرای بدسیت آمید.   212نظر گرفته شد که در نتیجیه حجیم نمونیه 

سؤالی بر اساس مقیاس ترتیبی  28ها از پرسشنامه بسته گردآوری داده
 دوپرسشنامه اين تحقیق، از و طیف پنج دسته ای لیکرت استفاده شد. 

شیامل سیؤاالت جمعییت قسمت تشیکیل شیده اسیت. قسیمت اول، 

االت اصیلی پرسشینامه ؤقسمت دوم، شییامل سیی باشد ومی شناختی
د که روايی و پايیايی اناست که بر اساس فرضیات تحقیق مطرح شده

محیطیی، زيسیتهويیت بعید ) 4شیامل پرسشینامه  أيید گرديد.آن ت
رفتیار شیهروندی ، جیو روانشیناختی سیبز، محیطیهای زيستنگرش
توسط برخی از اساتید کنتیرل شید.  باشد. سؤاالتمی (محیطیزيست

 افزار گیری، از نرمهمچنین به منظور بررسی پايايی و روايی مدل اندازه
Smart-PLS  شیود ضیريب انطور که مشاهده میاستفاده شد. هم

 7/0های پیژوهش بیشیتر از ( برای تمام سازه1آلفای کرونباخ )جدول
هیای باشد که در سطح مطلیوب اسیت و نشیان از اعتبیار سینجهمی

 پژوهش دارد.

 

 

 های سنجشنتایج پایایی و منابع مقیاس -1جدول 

 های سنجشمنبع مقیاس متغیرهای پژوهش
تعداد 

 سوال
 ی کرونباخضریب آلفا

Whitmarsh &  O’Neill (2010) 4 /0 محیطیزيستهويت  745 

Blok et al (2015) 5 /0 محیطیهای زيستنگرش 865 

Norton (2017) 9 /0 جو روانشناختی سبز 841 

et al (2016)Kharas -Tosti 10 /0 محیطیرفتار شهروندی زيست 954 

 

 نتایج  -3
 

 

ختی نمونه مورد بررسی ارائه شده شناجمعیت هایويژگی ،2در جدول
پاسخگويان مرد و  % 2/56شود، است. همانطور که مشاهده می

پاسخگويان متأهل بودند. تحصیالت کارشناسی ارشد با  60/81%

بیشتر فراوانی را در میان پاسخگويان داشته است و  % 28/45حدود 
 سال بوده است. 34تا  25بیشترين فراوانی مربوط به طبقه سنی 

 

 نمونه مورد بررسی شناختیهای جمعیتویژگی -2جدول 

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

 جنسیت
 8/43 93 زن

 وضعیت تأهل
 39/18 39 مجرد

 60/81 173 متأهل 2/56 119 مرد

 سن

24-18 19 96/8 

 تحصیالت

 41/1 3 ديپلم و زيرديپلم

 54/7 16 فوق ديپلم 56/40 86 34-25

 03/41 87 کارشناسی 84/35 76 44-35

 28/45 96 کارشناسی ارشد 32/11 24 54-45

 71/4 10 دکتری 30/3 7 55+

-های زيستنگرش

 محیطی
 

-هويت زيست

 محیطی
 

 جو روانشناختی
 سبز

H1 

H2 

رفتارهای 
-شهروندی زيست

 محیطی 
H3 

H4 

 

H5 



 2607-2597 ، صفحه1399، سال   تابستان ل، فصدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

2603 
 

 بررسی برازش مدل بیرونی 
اول، میدل پیذيرد. در مرحلیهدر دو مرحله صورت می PLSيابی مدل
 های روايی و پايايی و ( از طريق تحلیلگیری )مدل بیرونیاندازه

گیرد و در مرحله دوم، مدل تحلیل عاملی تأيیدی مورد بررسی قرار می

وسیله برآورد مسییر بیین متغیرهیا بررسیی ساختاری )مدل درونی( به
 شود. می

. ضرایب بار عاملی3جدول

 

مؤيد اين مطلب است که 45/0بارهای عاملی برابر يا بیشتر از 
گیری های آن از واريانس خطای اندازهواريانس بین سازه و شاخص

گیری قابل قبول یشتر بوده و پايايی در مورد آن مدل اندازهآن سازه ب
مشخص است،  3است. در مدل تحقیق حاضر، همانگونه که در جدول 

بیشتر است که  45/0تمامی اعداد ضرايب بارهای عاملی سؤاالت از 
اش درحد قابل ها با سازه مربوطهبدان معنی است که واريانس شاخص

 ب بودن اين معیار دارد. همچنین سؤاالتی قبول بوده و نشان از مناس
 

 

 

 

که بار عاملی آنها کمتر از میزان مطلوب بود، حذف گرديد. برای تأيید 
گیری از دو نوع روايی ارزيابی استفاده شد، روايی روايی ابزار اندازه

محتوا و روايی همگرا. روايی محتوا با استفاده از نظرات خبرگان 
ن پژوهش، برای تعیین پايايی پرسشنامه از بدست آمد. همچنین در اي

دو معیار )ضريب آلفای کرونباخ و ضريب پايايی مرکب( استفاده شد. 
ضرايب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در اين تحقیق از حداقل مقدار 

، نتايج پايانی و روايی همگرای ابزار 4تر است. در جدول ( بیش7/0)
 شود.سنجش به طور کامل آورده می

 ضرایب پایایی و روایی همگرا .4جدول

 برازش مدل بیرونی

 لعنوان در مد
 های مكنونمتغیر

ضریب آلفای 

 (0.7<)  کرونباخ

 ضریب پایایی

 ( 0.7<)  ترکیبی
 

 میانگین واریانس

 )0.5<) استخراجی

Environmental Identity 0/ محیطیهويت زيست 745 /0 812 /0 574 

Environmental Attitudes 0/ محیطیهای زيستنگرش 865 /0 922 /0 615 

Green Psychological Climate 0/ جو روانشناختی سبز 841 /0 915 /0 606 

Environmental Citizenship 

Behavior 
0/ محیطیرفتارهای شهروندی زيست 954 /0 981 /0 549 

های نرم افزار در جیدول بر اساس مطالب عنوان شده و نتايج خروجی
گیییری از روايییی )محتییوا، همگییرا( و پايییايی مناسییب زه، ابییزار انییدا4

برخوردارند. مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش 
های پژوهش توان به بررسی فرضیهاست. با استفاده از مدل درونی می

های پژوهش اين است که ضرايب مسیر پرداخت. مالک تأيید فرضیه
-نتايج بررسی فرضیه 5باشد. در جدول  96/1باالتر از  t مثبت و آماره

  .ها ارائه شده است

 

 . نتایج برازش مدل درونی5جدول 

 بار عاملی شاخص سازه بار عاملی شاخص سازه

 محیطیزيستهويت 

EI1 0.55 

 محیطیرفتار شهروندی زيست

ECB1 0.65 
EI2 0.64 ECB2 0.42 

EI3 0.78 ECB3 0.62 

EI4 0.67 
ECB4 0.69 

ECB5 0.81 

 جو روانشناختی سبز

G1 0.62 ECB6 0.87 
G2 0.49 ECB7 0.51 

G3 0.57 ECB8 0.70 

G4 0.54 ECB9 0.82 

G5 0.81 ECB10 0.63 

G6 0.77 

 محیطیهای زيستشنگر

EA1 0.46 

G7 0.59 EA2 0.59 

G8 0.64 EA3 0.84 

G9 0.53 EA4 0.76 

Factor loadings values (> 0.45) EA5 0.78 

H 
رضریب مسی مسیر  نتایج آماره تی 

H1  357/6 561/0 جو روانشناختی سبز  ← محیطیزيستهويت پذيرش 

H2 689/0 جو روانشناختی سبز   ← محیطیهای زيستنگرش  757/7  پذيرش 

H3 455/0 محیطیرفتار شهروندی زيست    ← ناختی سبزجو روانش  003/4  پذيرش 

H4  بررسی شروط جو روانشناختی سبز با اثر میانجی  ← محیطیرفتار شهروندی زيست  ← محیطیزيستهويت 
بررسی 
 شروط

 پذيرشعدم 

H5 
تی جو روانشناخ با اثر میانجی  ← محیطیرفتار شهروندی زيست  ← محیطیهای زيستنگرش

 سبز
 بررسی شروط

بررسی 
 شروط

پذيرش 
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 برازش مدل کلی 
شود و با گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

شود. سه مقدار تأيید برازش آن، بررسی برازش در يک مدل کامل می
عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برای اين  به 36/0و  25/0، 01/0

مدل کلی  GOF میزان 6ت. با توجه به جدول اسمعیار معرفی شده 
 دهنده برازش قوی مدل است. است که نشان 43/0برابر با 

 

 . برازش مدل کلی6جدول

-رفتار شهروندی زیست

 محیطی
 جو روانشناختی سبز

-های زیستنگرش

 محیطی
 هاسازه محیطیزیستهویت 

57/0 44/0 53/0 54/0 Communal

ities 

366/0 342/0 - - R Square 

 GOF 0/43 برازش قوی =  

 
است. اعداد نوشته ارائه شده  3و 2مدل مفهومی آزمون شده در شکل 

شده بر روی خطوط در واقع ضرايب بتا حاصیل از معادلیه رگرسییون 
میان متغیرها است که همان ضريب مسییر اسیت و اعیداد درون هیر 

زای مربوط بیه متغیرهیای پنهیان درون R2يره نشان دهنده مقدار دا

هیر  tمدل است. جهت معنادار بودن ضريب مسیر الزم است تا مقدار 
 بیشتر باشد. 96/1مسیر از عدد 

 
 ضرایب مسیر و بارهای عاملی(مدل آزمون شده پژوهش ) -2شكل 

 
 مدل آزمون شده پژوهش )تی ولیو(  -3شكل 
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  یریگجهینت -4

زيست به يک گفتمان بسیار مهم و های اخیر حفاظت از محیطدر دهه
و مسئولیت ايجاد يک سازمان  ها تبديل شده استاساسی در سازمان
ی تمامی اعضای سازمان از زيست بر عهدهمحیطمبتنی بر اصول 

باشد. بنابراين رهبران عالی گرفته تا کارکنان سطوح عملیاتی می
هت دستیابی به چنین اهدافی منوط به ارائه موفقیت سازمان در ج

باشد. بنابراين درک محیطی شهروندی در سازمان میرفتارهای زيست
رفتار شهروندی سازمانی و شناسايی عوامل مؤثر بر آن بسیار اهمیت 

محیطی، زيستبررسی رابطه بین هويت  پژوهش حاضراز  هدفدارد. 
بز در ايجاد رفتار محیطی و جو روانشناختی سهای زيستنگرش

های تحقیق در محیطی است. با توجه به يافتهشهروندی زيست
محیطی و جو روانشناختی زيستراستای فرضیه اول رابطه بین هويت 

محیطی زيستسبز مورد تأيید قرار گرفت و نتايج نشان داد که هويت 
 بر میزان جو روانشناختی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع

محیطی باالتری داشته باشند و دوست هرچه کارمند هويت زيست
زيست بشناسد، بدارد تا ديگران او را به عنوان يک فرد دوستدار محیط

تالش بیشتری برای ايجاد جو روانشناختی سبز درون سازمان خواهد 
-( و  ويت2017داشت که اين با نتايج پژوهش بريک و همکاران )

وانی دارد. در صورتی که کارکنان با مسائل ( همخ2010مارش اونیل )
محیطی سازمان ابراز هويت کنند و تالش داشته باشند تا زيست

-محیطی ايجاد نمايند، در نتیجه میراستا با مسائل زيستسازمانی هم

-توان گفت که نوعی جو ذهنی و روانی در درون سازمان شکل می

زيست از محیطگیرد که بر اساس آن تمام همت کارکنان حفاظت 
-های زيستدهد که نگرشخواهد بود. نتايج فرضیه دوم نشان می

محیطی بر میزان جو روانشناختی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد که 
( و هانسال و همکاران 2012های هارتمن و آپاالزا ايبانز )اين با يافته

داری ( نیز همخوانی دارد. بنابراين در صورتی که کارکنان شهر2008)
محیطی قدرتمندی باشند، در نتیجه های زيستنگرششیراز دارای 

های افراد نوعی جو روانشناختی سبز در میان افراد مجموع نگرش
های آنها بوجود خواهد آورد و از آنجا که رفتار افراد تحت تأثیر نگرش

هايی را به سمت ها جو حاکم بر چنین سازمانباشد، بنابراين نگرشمی
های پژوهش دهد. در رابطه با فرضیه سوم يافتهايی سوق میسبزگر

نشان داد که جو روانشناختی سبز رابطه مثبت و معناداری با رفتار 
محیطی کارکنان در شهرداری شیراز دارد که با شهروندی زيست

سويی دارد. در واقع نتايج اين ( هم2018پژوهش زاينتارا و زاموجکا )

دهد زمانی که میان کارکنان ضیه نشان میپژوهش در راستای اين فر
جو روانشناختی سبز وجود داشته باشد، در نتیجه احتمال اينکه 

محیطی بیشتری از کارکنان سر بزند، رفتارهای شهروندی زيست
توان نتیجه گرفت از آنجا که اکثر باالتر خواهد بود. بنابراين می

اند، بنابراين آگاهی هکارکنان اين مطالعه دارای تحصیالت تکمیلی بود
محیطی بیشتر است و به اين ترتیب جو آنها نسبت به مسائل زيست

حاکم و رفتارهای آنها نیز متأثر از اين موضوع خواهد بود. نتايج آزمون 
فرضیه چهارم نشان داد که جو روانشناختی سبز، در رابطه بین هويت 

گری یمحیطی نقش میانجمحیطی و رفتار شهروندی زيستزيست
کند. با توجه به اينکه فرضیه فوق برای اولین بار در اين ايفا نمی

تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، جو روانشناختی سبز نقش 
محیطی و رفتار شهروندی زيستگری بین دو متغیر هويت میانجی
های تحقیق در راستای کند. با توجه به يافتهمحیطی را ايفا نمیزيست

محیطی بر رفتار شهروندی های زيسترابطه بین نگرش فرضیه پنجم
محیطی با توجه به متغیر میانجی جو روانشناختی سبز مورد زيست

محققان بلکه برای نه تنها  پژوهش نيا یها افتهتأيید قرار گرفت. ي
های دولتی و فعال در حوزه سازمان مديران و متخصصانبرای 

ئوالن شهرداری برای حفظ مس ی. به طور کلها مفید استشهرداری
دهند، اما اين امر زيست و گسترش آن اقدامات زيادی انجام میمحیط

زمانی مؤثر خواهد بود که يک فرهنگ درون سازمانی قدرتمند از 
چنین مسائلی حمايت نمايد. بدين ترتیب اگر بتوانیم کارکنانی پرورش 

یعتاً زيست خود ابراز هويت کند، طبدهیم که با طبیعت و محیط
هايی درون اين کارکنان شکل خواهد گرفت که منجر به نگرش
گردد. از طرف ديگر زيست میگیری فرهنگ متناسب با محیطشکل

گیرد که مديران محیطی شکل میزمانی رفتارهای شهروندی زيست
محیطی بتوانند جو روانی و ذهنی کارکنان را به سمت مسائل زيست

شود مسئوالن شهرداری شیراز نهاد میپیش لیدل نیبه همسوق دهند. 
محیطی بیشتری در محیط کار نشان از کارکنانی که رفتارهای زيست

محیطی در میان اين دهند، قدردانی نمايند تا به نوعی هويت زيستمی
کارکنان شکل بگیرد و نوع نگرش کارکنان به سازمان بر اساس توجه 

شود مچنین پیشنهاد میزيست باشد. هبه منافع آيندگان و حفظ محیط
گیری ای و بسترهای شکلکه مسئوالن شهرداری عوامل زمینه

محیطی را شناسايی نمايند تا رفتارهای رفتارهای شهروندی زيست
  محیطی بیشتری از سوی کارکنان نشان داده شود.شهروندی زيست
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