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تقويت رفتار سبز در محل کار:
با تکيه بر رويکرد سبز در رهبري تحولآفرين و مديريت منابع انساني
(مورد مطالعه :کارکنان شعبه مرکزي بيمه ميهن)
آراد اسکويي زادهنوزاد
تاریخ دریافت1400/02/09 :
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تاریخ پذیرش1400/03/30 :

چكيده
در سالهاي اخير و در اثر افزايش آسيبهاي وارد شده به محيطزيست ،کشورها به سمت حفظ محيط-
زيست و استفاده بهينه از اين نعمت الهي در حرکت هستند به طوري که شاهد تدوين قوانيني از سوي
کشورها براي سازمانها در راستاي کاهش آسيبهاي محيطزيستي هستيم .يکي از راههاي سبز شدن
سازمانها تقويت رفتار سبز در بين کارکنان ميباشد .در حقيقت کارکنان هسته اصلي فعاليت هر سازماني به
شمار ميروند و رفتار سبز آنان باعث کاهش آلودگي محيطزيستي در سطوح فردي ،گروهي و سازماني
خواهد شد .از اين رو هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مديريت منابع انساني سبز بر رفتار سبز کارکنان با
توجه نقش تعديلگر رهبري تحولآفرين سبز بود که بدين منظور از روش تحقيق توصيفي  -پيمايشي در
اين پژوهش استفاده شد .جامعه آماري پژوهش را شعبه مرکزي بيمه ميهن تشکيل داده بودند که تعداد نمونه
آماري بر اساس فرمول کوکران 127تعيين شد .در اين پژوهش از پرسشنامههاي استاندارد براي سنجش
متغيرهاي پژوهش استفاده شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد که مديريت منابع انساني
سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثير مثبت دارد .عالوه براين رهبري تحول آفرين سبز ميتواند در رابطه بين
مديريت منابع انساني سبز و رفتار سبز کارکنان نقش تعديلگر را ايفا نمايد.
کليد واژهها :رفتار سبز کارکنان ،مديريت منابع انساني سبز ،رهبري تحولآفرين سبز

 1دانشجوی دکتری ،رشته مدیریت دولتی،گرایش مدیریت رفتار سازمانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایرانarad.ari1osk@gmail.com .
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مقدمه
بروز انقالب صنعتي با پيامدهاي مثبت و منفي

نگراني براي محيطزيست که از جمله رفتار سبز افراد
به شمار ميروند ميتواند تحت تاثير انگيزش محيطي
5

همراه بود به طوري که ميتوان افزايش توليدات و

قرار گيرد (احمد و همکاران  .)2:2020 ،به طور مثال

کسب درآمد صنعت توليد از طريق بهرهمندي از منابع

به زعم محققان نتايج سبز پيروان ميتواند از طريق

طبيعي را از پيامدهاي مثبت و گرم شدن جهاني و

عوامل محيطي مثل سبک رهبري سرپرست يا

کاهش منابع طبيعي در اثر استفاده بيرويه از منابع

رفتارهاي نظارتي تحتالشعاع قرار گيرد (کاي و
6
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مذکور را از پيامدهاي منفي آن قلمداد کرد (عباس،1

همکاران  .)2:2020 ،و يا اينکه يک سازمان ميتواند از

 .)2:2020ازاين رو محيطزيست در حال حاضر براي

طريق کارکنان خود و تحريک آنان توسط مديريت

همه از جمله براي سازمانها به عنوان يک مسئله

منابع انساني در راستاي سبز شدن حرکت نمايد

جهاني مطرح شده است (آدريانا و همکاران،2

(فرخي و همکاران .)156:1396 ،بر همين اساس در

 .)124:2020به طوري که جلوگيري از تخريب و

اين مطالعه هدف ،بررسي نقش دو متغير علم رفتار

تالش در راستاي افزايش کيفيت محيطزيست از جمله

سازماني يعني رهبري تحولآفرين سبز و مديريت منابع

چالشهاي پيشروي سازمانها محسوب ميشود

انساني سبز در تقويت رفتار سبز کارکنان در سازمان

(شيائو و همکاران .)1:2020 ،3اخيراً رفتار سبز کارکنان

بيمه ميهن ميباشد .بيمه يکي از صنايعي به شمار مي-

در محل کار در کانون توجه محققان سازماني قرار

رود که ميتواند نقش حمايتي از محيطزيست داشته

گرفته است زيرا شواهد حاکي از آن است که رفتار

باشد در حقيقت اين صنعت سفيد و کمخطر براي

فردي کارکنان ميتواند نقش مهمي را در عملکرد

محيطزيست يکي از معدود صنايعي است که ميتواند

محيطزيستي سازمان ايفا نمايد و باعث بهبود آن شود.

با ارائه بيمهنامههاي محيطزيستي به عنوان پشتيبان به

به رفتارهاي تقويتکننده يا تضعيفکننده پايداري

ايفاي نقش بپردازد (محمدحسين .)1395 ،در واقع

محيطزيست از سوي کارکنان که به صورت داوطلبانه

يکي از صنايعي که ميتواند هم در راستاي سبز شدن

يا غيرداوطلبانه بروز پيدا ميکند و قابل اندازهگيري نيز

فعاليت خود حرکت نمايد (مثل الکترونيکي کردن

ميباشد ،رفتار سبز کارکنان گفته ميشود (شيائو و

بيمهنامهها ،اجراي اتوماسيون اداري براي نامههاي

همکاران .)1:2020 ،به طور کلي ميتوان گفت نظر به

درون سازماني ،کاهش آسيب به محيطزيست از طريق

اينکه هسته اصلي سازمان را کارکنان و تعامالت آنها

کاهش استفاده از ظروف پالستيکي توسط کارکنان،

تشکيل ميدهد بدون شک تغيير رويکرد کارکنان و

استفاده بهينه از سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي و )...

حرکت به سمت سبز شدن آنها ميتواند به تقويت

و هم ميتواند با تدوين سياستهايي نسبت به حفاظت

عملکرد محيطزيستي سازمان و دستيابي به اهداف

از محيطزيست در برابر افراد و سازمانهاي ديگر اقدام

سبز را براي سازمان تسهيل نمايد .بر همين اساس

نمايد ،صنعت بيمه ميباشد.

شناسايي عواملي که بتواند هويت سبز را در سازمان
ايجاد و تقويت نمايد حائز اهميت است.
محققان بيان ميکنند که بايد در تاثيرگذاري بر

مباني نظري

رفتار سبز کارکنان

رفتار سبز کارکنان عوامل شخصي و عوامل محيطي را

همانطور که در مقدمه نيز بدان اشاره شد امروزه

مورد بررسي قرار داد (تيان و همکاران .)2019 ،4زيرا

تداوم منابع طبيعي رمز پايداري کسب و کار سازمانها

برخي از شواهد حکايت از آن دارد که دانش ،آگاهي و

به شمار ميرود به طوري که وضعيت مالي سازمانها و
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وضعيت پايداري محيطزيستي در اثرکاهش اين منابع

هاي دوستدار محيطزيست با باالترين اثربخشي

(منابعي که فعاليتها بدان وابسته است) تحتالشعاع

کمک نمايد زيرا مديريت منابع انساني ميتواند نگرش،

قرار ميگيرد و باعث افول آنها ميگردد (چوداري،7

دانش ،رفتار و انگيزش محيط مرتبط به کارمند را تحت

 .)1:2019بر همين اساس سازمانها در تالشاند تا با

تاثير قراردهد و آن را اندازهگيري کند (سعيد و

استفاده از خلق رفتارهاي کارکنان سازگار با محيط-

همکاران  .)425:2018 ،از سويي ديگر رهبري در

زيست 8سبب آگاهيبخشي در بين شرکا و افزايش

سازمان نيز ميتواند با انجام اقداماتي باعث تقويت

آگاهي محيطزيستي شوند (تهير و همکاران،9

رفتارسبز کارکنان شود اين اقدامات شامل :پشتيباني از

 .)2:2020به رفتاري که محيط را تحت تاثير مثبت

پيشنهادهاي محيطزيستي کارمندان ،تسهيل مشارکت

يا همان رفتار

پيروان و مشارکت دادن آنها در رفتار سبز ،تقدير

گفته ميشود (اقبال و

کردن از رفتارهاي سبز کارکنان ،ايجاد ارتباطات آزاد و

همکاران .)120:2018 ،12در حقيقت رفتارهايي که به

تفويض اختيارات الزم پيرامون مسائل محيطزيستي و

پايداري محيطزيست کمک مينمايند ،نشانگر رفتار

برگزيدن سازگارترين روش با محيطزيست از سوي

سبز هستند مثل صرفهجويي منابع ،دگرگوني و تبديل

کارکنان و خلق قابليتهاي محيطي در کارکنان

ضايعات به موارد با ارزش و حفاظت از محيطزيست

(فرهادينژاد و همکاران .)36:1398 ،باتوجه به نقش

(جييان و همکاران .)1105:2020 ،13در اين راستا به

مهم مديريت منابع انساني و رهبري در رفتار سبز

زعم اونز و ديلچرت )2012( 14به رفتارهاي کمک-

کارکنان در ادامه به بررسي مفهوم مديريت منابع انساني

کننده يا تضعيفکننده پايداري محيطزيست که مرتبط

سبز و رهبري تحولآفرين سبز پرداخته خواهد شد.

خويش قرار ميدهد رفتار سبز
دوستدار محيطزيست
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سبز کارکنان گفته ميشود (ويردنا و همکاران،15

مديريت منابع انساني سبز

 .)1097:2017افزايش رضايتشغلي و اثربخشي

امروزه وجود رقابت فزاينده در اقتصاد جهاني

رهبران و کارکنان و بهبود عملکرد سازمان و دستيابي

باعث تحول گسترده در فعاليت کسب و کارها شده

آن به اهداف توسعه پايدار از جمله اثراتي است که در

است به طوري که در کنار ارزشآفريني و کارآمدي،

سايه تقويت و ترويج رفتار سبز کارکنان 16محقق مي-

کسب و کارها بايد در قبال محيطزيست نيز مسئوليت-

گردد (سليم و همکاران .)2:2020 ،17از اين رو الزم

پذير باشند (يانگ و همکاران .)364:2019 ،20در اين

است که با تشويق کارکنان براي انجام فعاليتهايي

راستا به نظر ميرسد که در سازمان براي اجراي

همچون استفاده از چاپگر در موافق ضروري ،خاموش

موفقيتآميز راهبردها و رويههاي مديريت سبز در ميان

کردن وسايلي مانند المپ و کامپيوتر در مواقع عدم

انبوهي از امکاناتي که براي دستيابي به مسائل محيط-

استفاده ،کاهش استفاده ازسيستمهاي سرمايشي و

زيستي در اختيار دارد ،مديريت منابع انساني سبز

21

گرمايشي از طريق بستن  /باز کردن پنجرهها و کاهش

نقش مهمتري را ميتواند ايفا نمايد (رن و همکاران،22

هدررفت منابع ،آنها را در رفتارهاي صرفهجويي

 .)2017زيرا «مديريت منابع انساني سبز به عنوان

انرژي درگير نماييم (السرادو و زکريا .)2019 ،18دراين

چارچوب گستردهتري از مسئوليتپذيري اجتماعي

راستا ميتوان به نقش برجسته مديريت منابع انساني و

شرکت در نظر گرفته ميشود» (محمد و همکاران،23

رهبري اشاره کرد :به طور مثال مديريت منابع انساني

 .)2:2020در تعريفي مامپرا« )2013( 24مديريت منابع

ميتواند به سازمان در راستاي ارائه واجراي سياست-

انساني سبز را به عنوان استفاده ازسياستهاي مديريت
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به کارکنان است و قابل اندازهگيري نيز ميباشد ،رفتار

 / 72آراد اسکويي زادهنوزاد

منابع انساني براي تشويق به استفاده پايدار از منابع در

داشتن رفتار دوستدار محيطزيست در کار را تحت

شرکتهاي کسب و کار و ترويج علت محيطگرايي

تاثير قراردهند .در اين راستا محققان از عاملي مهم در

تعريف ميکند که باعث تقويت روحيه و رضايت

شکلگيري رفتار سبز در کار تحت عنوان رهبري

کارکنان ميگردد» (احمد .)2:2015 ،25در حقيقت مي-

تحولآفرين نام ميبرند (هادي و رسول .)39:2017 ،

توان گفت که مديريت منابع انساني سبز از يک ترکيب

از اين رو در سال  2013بود که مفهوم رهبري تحول-

دوگانه تشکيل شده است به طوري که همزمان هم به

آفرين سبز از سوي رابرتسون و بارلينگ ارائه شد .در

اهداف محيطزيستي و هم به استراتژيهاي منابع

تعريفي از اين سبک آمده است که اين شيوه از رهبري،

انساني توجه ميکند به ديگر سخن اين شيوه از

کانون توجه خود را به سمت مسئوليت محيطزيستي

مديريت منابع انساني از سويي شامل فرهنگ سازماني،

سازمان معطوف کرده است (فرهادينژاد و همکاران،

32
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توانمندسازي کارکنان و کار گروهي که مربوط به

 .)33:1398در واقع به زعم چن و همکاران ()2013

سازماندهي نوين کار يا در ارتباط با راهبردهاي منابع

اين سبک به عنوان سبکي تعريف ميشود که با ترغيب

انساني هستند ،ميباشد و از سويي ديگر شامل همگام-

و انگيزهمند نمودن پيروان نه تنها به دنبال دستيابي به

سازي اهداف محيطزيستي با شيوههايي همچون جبران

اهداف محيطزيستي ميباشد بلکه خواهان دستيابي

خدمات ،استخدام ،ارزيابي عملکرد ،انتخاب و آموزش

به عملکرد محيطزيستي فراتر از انتظار از سوي پيروان

که عناصر تشکيلدهنده مديريت منابع انساني است،

نيز است (ظفر و همکاران.)1059-1060 :2017 ،34

ميباشد (جابور و جابور .)1826-1827 :2016 ،26از

برهمين اساس ميتوان «رهبري تحولآفرين سبز را به

اين رو ميتوان گفت که هدف اين شيوه نوين در

عنوان يک رفتار رهبري که در آن هدف اصلي فراهم

مديريت منابع انساني آن است که بتواند در چهار نقش

کردن چشمانداز روشن ،الهامبخشي ،انگيزش براي

حراست از محيطزيست ،27حفاظت از محيطزيست،28

کارکنان و همچنين پشتيباني از نيازهاي توسعهاي

غيرآالينده 29و سازنده 30مشارکت حداکثري کارکنان را

کارکنان براي دستيابي به اهداف محيطزيستي سازمان

از طريق دادن هويت محيطزيستي به کارکنان جلب

ميباشد ،تعريف کرد» به ديگر سخن ميتوان گفت که

سازد (اوپاتا و آرولراجه .)104:2014 ،31ازاين رو مي-

رهبري تحولآفرين سبز به سازمانها کمک ميکند تا

توان نتيجه گرفت که ايجاد و تقويت مديريت منابع

ضمن ارائه خدمات و يا محصوالت سبز به بازار (از

انساني سبز از طريق استخدام سبز ،آموزش سبز،

طريق کسب دانش جديد توسط کارکنان و ادغام اين

ارزيابي عملکرد سبز و  ...در سازمان به ايجاد و ترويج

دانش با فعاليتهاي مربوط به نوآوري محصول و

رفتار سبز در کارکنان منجر خواهد شد .اما از سويي

فرايند سبز) عملکرد محيطزيستي خود را نيز بهبود

ديگر بايد به نقش تسهيلکنندگي سبکهاي رهبري در

ببخشند (سينق و همکاران.)2:2020 ،35

اجراي کارآمد مديريت منابع انساني سبز نيز اشاره کرد
که در زير تشريح شده است

به طور کلي ميتوان گفت که يک سازمان ميتواند
از طريق کارکنان خود و تحريک آنان توسط مديريت
منابع انساني در راستاي سبز شدن حرکت نمايد

رهبري تحولآفرين سبز

(فرخي و همکاران )156:1396 ،اما به نظر ميرسد اين

شواهد تئوريمحور و شواهد مبتني بر تجربه حاکي

کار به تنهايي نميتواند از کارآمدي الزم برخوردار

از آن است که عوامل فردي و موقعيتي از جمله

باشد .از اين رو براي مديريت سبز دو نوع ابزار مي-

عواملي هستند که ميتوانند گرايش کارکنان به سمت

توان ارائه کرد :سخت و نرم؛ به طوري که از ابزار

تقويت رفتار سبز در محل کار :با تکيه بر رويکرد سبز در رهبري تحوآلفرين و مديريت منابع انساني73 / ...

سخت که به منظور مشارکت دادن کارکنان در رفتار

ايجاد ،تقويت و سازماندهي ميکند و رهبري تحول-

سبز از طريق تدوين استانداردها استفاده ميشود ،تحت

آفرين سبز با الهامبخشي و انگيزش خود ميتواند

عنوان شيوه مديريت منابع انساني سبز ياد ميشود و از

فرايند رفتار سبز کارکنان در محل کار را تسهيل نمايد.

ابزار نرم که براي تحريک رفتار سبز در کارکنان از
طريق انتقال هنجارهاي حفاظت محيطزيستي به آنان

مطالعات پيشين در داخل و خارج از کشور

استفاده ميشود ،تحت عنوان رهبري تحولآفرين سبز

نظر به اينکه در اين پژوهش به دنبال تقويت رفتار

ياد ميگردد (جيان و همکاران .)1106:2020 ،36از اين

سبز کارکنان از طريق رويکرد سبز در رهبري سازمان و

رو ميتوان گفت که مديريت منابع انساني سبز با

مديريت منابع انساني هستيم در اين راستا در جدول

تدوين ،اتخاذ و اجراي سياستهاي سبز توانايي و

( )1به شرح تعدادي از مهمترين مطالعات انجام شده

مهارت کارکنان را براي داشتن رفتار سبز در محل کار

پيرامون هدف پژوهش پرداخته شده است.

جدول  :1تشريح برخي از مهمترين پژوهشهاي انجام شده پيرامون هدف پژوهش
محقق  /سال

ژانگ و همکاران
()2019

38

چگونگي اثرگذاري رهبري تحولآفرين سبز
بر خالقيت سبز :تعامل فرايند خالق به
عنوان ميانجي و استراتژي نوآوري سبز به
عنوان تعديلکننده

مديريت منابع انساني سبز چگونه ميتواند
رفتار کارکنان سبز را در چين تقويت نمايد:
يک چشمانداز مدل پذيرش تکنولوژي

رضايي و همکاران
()1399

فرهادينژاد
همکاران
()1398

بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني سبز
بر توسعه سازماني پايدار

و

بررسي تاثير رهبري تحولآفرين سبز بر
رفتارهاي سبز در محل کار :نقش ميانجي
نگرش زيستمحيطي کارکنان

تحليل  298پرسشنامه در اين پژوهش نشان ميدهد که در رابطه بين
رهبري تحولآفرين سبز و خالقيت سبز تعامل فرايند خالق ميتواند
نقش ميانجي را ايفا نمايد .همچنين خالقيت سبز تحت تاثير مثبت
رهبري تحولآفرين سبز قرار دارد و در نهايت رابطه بين رهبري تحول-
آفرين سبز و خالقيت سبز با تکيه بر نقش ميانجي تعامل فرايند خالق
توسط متغير استراتژي نوآوري سبز تعديل ميگردد به طوري که
افزايش متغير تعديلکننده باعث تقويت رابطه مذکور ميگردد.
تحليل  145پرسشنامه در اين پژوهش نشان داد که به جز متغير پاداش
که منحصراً بر رفتارهاي سبز خارج شغلي تاثير مثبت ميگذارد ساير
متغيرهاي مورد سنجش دراين پژوهش شامل مشارکت مدير ،چرخه
زندگي کارکنان ،توانمندسازي کارکنان و تعليم و تربيت بر هر دو رفتار
سبز (داخل و خارج شغلي) تاثير مثبت دارند .همچنين تجزيه و تحليل
اين پژوهش حاکي از آن بود که در رابطه بين مشارکت مدير ،تعليم و
تربيت و چرخه زندگي کارکنان بر رفتار سبز کارکنان ،نيازهاي اطالعاتي
ميتواند نقش ميانجي را ايفا نمايد
نتايج در بخش کيفي به اين صورت است که پس از مصاحبه و استفاده
از روش گراندد تئوري تعداد  9مقوله و  35مفهوم براي ابعاد مديريت
منابع انساني سبز و  1مقوله و  4مفهوم براي توسعه سازماني پايدار
شناسايي شده است .در ارتباط با بخش کمي نيز ميتوان گفت که نتايج
حاکي از آن بود که ابعاد مديريت منابع انساني سبز :آموزش نيروي
انساني سبز به ميزان 0/802؛ مديريت ايمني و بهداشت سبز به ميزان
0/728؛ مديريت انضباط سبز به ميزان 0/724؛ برنامهريزي منابع انساني
سبز به ميزان 0/657؛ مديريت پاداش سبز به ميزان 0/619؛ تجزيه و
تحليل و طراحي شغل سبز به ميزان 0/552؛ استخدام سبز به ميزان
0/479؛ ارزيابي عملکرد سبز به ميزان  0/461و انتخاب سبز به ميزان
 0/413بر توسعه سازماني پايدار تاثير مثبت و معناداري دارند
تحليل پرسشنامهها در اين پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش
مطلوبي برخوردار است و همچنين رهبري تحولآفرين سبز تاثير مثبت
و معناداري بر دو متغير نگرش زيستمحيطي و رفتار سبز دارد همچنين
نتايج اين پژوهش نشان داده است که در رابطه بين رهبري تحولآفرين
سبز و رفتار سبز ،نگرش زيستمحيطي ميتواند به عنوان يک متغير
ميانجي نقشآفريني نمايد همچنين نگرش زيستمحيطي بر رفتار سبز
تاثير مثبت و معناداري دارد

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

ژانگ و همکاران
()2020

37

عنوان

نتايج پژوهش

 / 74آراد اسکويي زادهنوزاد

باعنايت به موارد مطرح شده فرضيههاي زير قابل

پژوهش حاضر از روش نمونهگيري تصادفي ساده

ارائه است:

استفاده شد بدين معنا که تمامي پرسنل جامعه آماري

 -رهبري تحول آفرين سبز ميتواند رابطه بين مديريت

مذکور از احتمال يکساني براي عضويت در نمونه

منابع انساني سبز و رفتار سبز کارکنان را تعديل

آماري برخوردار بودند .ابزار مورد استفاده در اين

نمايد.

پژوهش پرسشنامه بود .پرسشنامه پژوهش از دو

 مديريت منابع انساني سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثيرمثبت دارد.

قسمت تشکيل شده بود بخش اول مربوط به اطالعات
عمومي که شامل نوع جنسيت ،ميزان سن ،سطح
تحصيالت و سابق کار بود و بخش دوم شامل سواالت
تخصصي براي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه بود.
براي سنجش مديريت منابع انساني سبز از پرسشنامه
مندرج در پژوهش کيم و همکاران ( )2019با  6سوال؛
براي سنجش رهبري تحولآفرين سبز از پرسشنامه

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

مندرج در پژوهش ژو و همکاران ( )2018با  6سوال و
براي سنجش رفتار سبز کارکنان از پرسشنامه مندرج در
نمودار  :1مدل مفهومي پژوهش
(منبع :برگرفته و اقتباس شده از کيم و همکاران)2019( 39؛
ژو و همکاران)2018( 40؛ گريوز و همکاران))2013( 41

روش پژوهش

پژوهش گريوز و همکاران ( )2013با  13سوال استفاده
گرديد .سواالت پرسشنامه به صورت طيف ليکرت (از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) تنظيم و دربين نمونه
آماري توزيع شد .از حيث روايي و پايايي از آزمون

همانطور که در مقدمه پژوهش نيز اشاره شد اين

روايي همگرا و واگرا و آزمون آلفاي کرونباخ در اين

پژوهش در راستاي تقويت رفتار سبز کارکنان با تکيه

پژوهش استفاده شده است که نتايج آن در قسمت

بر نقش دو متغير مديريت منابع انساني سبز و رهبري

تجزيه و تحليل دادهها و در قالب جداول ( )4و ()5

تحولآفرين سبز ميباشد لذا اين پژوهش يک پژوهش

تشريح شده است .همچنين در اين پژوهش از تکنيک

کاربردي و توصيفي  -پيمايشي ميباشد .جامعه آماري

معادالت ساختاري به کمک نرمافزار اسمارت پيالاس

پژوهش را تمامي پرسنل محترم شعبه مرکزي بيمه

براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است

ميهن تشکيل دادهاند .از آنجايي که تعداد کل جامعه
آماري پژوهش  200نفر ميباشد بر اساس فرمول
کوکران تعداد  127نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب
شدند .اما براي اطمينان از دستيابي به تعداد نمونه
آماري محاسبه شده براساس هماهنگيهاي صورت
گرفته با مديران سازمان بيمه ميهن تعداد 187
پرسشنامه در بين کارکنان شعبه مرکزي بيمه ميهن
توزيع شد که در نهايت با بررسيهاي انجام شده تعداد
 170پرسشنامه قابليت تجزيه و تحليل داشت در
ارتباط با انتخاب نمونه آماري ميتوان گفت که در

تجزيه و تحليل دادهها

الف) اطالعات جمعيتشناختي
نتايج مربوط به اطالعات جمعيتشناختي در
جدول ( )2تشريح شده است.
همانطور که مالحظه ميگردد در ارتباط با جنسيت
بيشترين تعداد مربوط به جنسيت مرد؛ در خصوص
ميزان سن بيشترين تعداد مربوط به بازه سني 31-40
سال؛ در ارتباط با سطح تحصيالت بيشترين تعداد
مربوط به ليسانس و در خصوص سابقه کاري بيشترين
تعداد مربوط به طبقه تا 15سال ميباشد.

تقويت رفتار سبز در محل کار :با تکيه بر رويکرد سبز در رهبري تحوآلفرين و مديريت منابع انساني75 / ...
جدول  :2تشريح اطالعات جمعيتشناختي مربوط به نمونه

منبع :يافتههاي پژوهشگر

آماري مورد مطالعه
طبقهبندي

نوع

درصد

تعداد

با توجه به نتايج آزمون کولموگروف اسميرنف که

مرد

105

61/8

زن

65

38/2

170

100/00

تا  30سال

35

20/6

 31-40سال

96

56/5

 41سال و بيشتر

39

22/9

نرمال بودن دادهها و حجم نمونه آماري حساسيت

170

100/00

ندارد استفاده شده است .دراين راستا و براي سنجش

تا فوق ديپلم

-

-

فرضيههايپژوهش در نرمافزار اسمارت پيالاس مي-

سطح

ليسانس

113

66/5

تحصيالت

فوق ليسانس

47

27/6

دکتري

10

5/9

170

100/00

تا  15سال

87

51/2

 16-20سال

60

35/3

 21سال و بيشتر

23

13/5

170

100/00

جنسيت
جمع کل
ميزان سن
جمع کل

سابقه کار
جمع کل

منبع :يافتههاي پژوهشگر

بودن مقادير به دست آمده نميتوان توزيع دادههاي
جمعآوري شده را نرمال فرض کرد بر همين اساس در
اين پژوهش از نرمافزار اسمارت پيالاس که نسبت به

بايست مدلهاي اندازهگيري ،ساختاري و مدل به
صورت کلي (اندازهگيري ،ساختاري) مورد ارزيابي
قرار بگيرد که نتايج آن به شرح زير ميباشد.
 )1ارزيابي مدل اندازهگيري
منظور از مدل اندازهگيري رابطه بين سنجهها و
متغيرهاي مکنون خود ميباشد .براي ارزيابي مدل
اندازهگيري از دو معيار پايايي و روايي استفاده شده
است در قسمت معيار پايايي از پايايي ترکيبي ،ضريب

ب) آمار استنباطي

آلفاي کرونباخ و بار عاملي استفاده شده است و براي

قبل از سنجش فرضيههاي پژوهش الزم است

معيار روايي از روايي همگرا (ميانگين واريانس

نسبت به تعيين وضعيت نرمال بودن دادههاي پژوهش

استخراج شده)و روايي واگرا (آزمون بارهاي عرضي)

اقدام شود که براي اين منظور از آزمون کولموگروف

استفاده شده است .نتايج مربوط به ارزيابي مدل اندازه-

اسميرنف استفاده شده است که نتايج مربوط به آن در

گيري در جداول ( )4و ( )5تشريح شده است.

جدول ( )3تشريح شده است.

در آزمون بارهاي عرضي مقدار بار مربوط به يک

جدول  :3نتايج مربوط به آزمون کولموگروف اسميرنف
نام متغير

مقدار حاصل

مقدار قابل

شده

قبول

مديريت منابع انساني سبز

0/000

رهبري تحولآفرين سبز

0/000

رفتار سبز کارکنان

0/001

سنجه در ارتباط با متغير مکنون خودش بايد بزرگتر از
ساير متغيرهاي مکنون براي همان سنجه باشد (هير و
همکاران .)139:1398 ،با عنايت به نتايج به دست آمده
ميتوان گفت که مدل اندازهگيري از برازش مناسبي

< 0/05

برخوردار است .بنابراين در ادامه به ارزيابي مدل
ساختاري پرداخته خواهد شد.

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

جمع کل

شرح آن در جدول ( )3آمده است و غير قابل قبول

 / 76آراد اسکويي زادهنوزاد

جدول  :4محاسبه بارعاملي ،پايايي ترکيبي ،آلفاي کرونباخ و متوسط واريانس استخراج شده
نام متغير

مديريت منابع انساني سبز

رهبري تحول آفرين سبز

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

رفتار سبز کارکنان

سواالت

بارعاملي

پايايي ترکيبي

آلفاي کرونباخ

ميانگين واريانس

<0/4

<0/7

<0/7

<0/4

Q1

0/811

Q2

0/610

Q3

0/748

Q4

0/807

Q5

0/737

Q21

0/844

Q22

0/776

Q23

0/740

Q24

0/731

Q25

0/753

Q8

0/842

Q9

0/573

Q10

0/657

Q11

0/707

Q12

0/790

Q13

0/667

Q14

0/699

Q15

0/762

Q16

0/723

Q17

0/853

Q18

0/833

Q19

0/581

0/861567

0/878858

0/930811

0/801096

0/828101

0/917840

0/556868

0/592668

0/532484

منبع :يافتههاي پژوهشگر
 )2ارزيابي مدل ساختاري

معناداري براي روابط و فرضيههاي پژوهش قابل قبول

براي ارزيابي مدل ساختاري از دو معيار ضريب

ميباشد .اين نتايج در قسمت سنجش فرضيهها نشان

معناداري  tو ضريب تعيين استفاده شده است .ضريب

داده شده است .در ارتباط با ضريب تعيين نيز ميتوان

معناداري نشاندهنده معنادار بودن روابط يا فرضيهها

گفت که عدد به دست آمده براي رفتار سبز کارکنان

ميباشد و ضريب تعيين نشاندهنده ميزان تغييرات

 0/722364ميباشد که با توجه به مقادير ذکر شده

متغير وابسته توسط متغير مستقل است و سه عدد

براي ضريب تعيين ميتوان آن را قابل توجه دانست.

0/19؛  0/33و  0/67که به ترتيب نشاندهنده ضعيف،

لذا به طور کلي ميتوان نتيجه گرفت که مدل ساختاري

متوسط و قابل توجه است براي اين شاخص ارائه شده

نيز با توجه به قابل قبول بودن مقادير به دست آمده از

است (محسنين و اسفيداني .)150-151 :1396 ،الزم به

برازش مطلوبي برخودار است .لذا در قسمت زير به

ذکر است که بر اساس نتايج به دست آمده ضريب

برازش کلي مدل پرداخته شده است.
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جدول  :5نتايج مربوط به روايي واگر
-0.4575
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0.8113
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-0.3046

0.315

0.6102

Q2

-0.5181

0.4671

0.7483

Q3

-0.4472

0.5661

0.8066

Q4

-0.5694

0.6316

0.7371

Q5

-0.6468

0.8421

0.5981

Q8

-0.3818

0.5729

0.4681

Q9

-0.5108

0.657

0.425

Q10

-0.6961

0.7073

0.495

Q11

-0.6989

0.7901

0.5801

Q12

-0.5931

0.6672

0.6305

Q13

-0.6667

0.6986

0.4862

Q14

-0.5397

0.7616

0.3989

Q15

-0.4487

0.7227

0.3772

Q16

-0.6356

0.8533

0.592

Q17

-0.5703

0.8334

0.5498

Q18

-0.3258

0.5815

0.4843

Q19

0.844

-0.6566

-0.5356

Q21

0.7761

-0.5301

-0.4339

Q22

0.7401

-0.5686

-0.4833

Q23

0.7305

-0.555

-0.4805

Q24

0.7532

-0.6806

-0.4806

Q25

منبع :يافتههاي پژوهشگر
 )3ارزيابي کلي مدل
دراين پژوهش براي ارزيابي کلي مدل ازشاخص

اندازهگيري ،ساختاري و کلي در قسمت زير به سنجش
فرضيههاي پژوهش پرداخته شده است.

نيکويي برازش استفاده شده است .اين شاخص از
طريق جذر حاصلضرب ميانگين ضريب تعيين و

جدول  :6نتايج مربوط به ارزيابي کلي مدل

مقادير اشتراکي به دست ميآيد و سه عدد 0/36؛ 0/25

نام متغير

ضريب تعيين

مقادير اشتراکي

و  0/01که به ترتيب نشاندهنده قوي ،متوسط و

مديريت منابع انساني سبز

-

0/556868

رهبري تحولآفرين سبز

-

0/592668

رفتار سبز کارکنان

0/722364

0/532484

ضعيف بودن ميباشد براي اين شاخص ارائه شده
است (محسنين و اسفيداني .)155:1396 ،نتايج مربوط
به ارزيابي کلي مدل در جدول ( )6تشريح شده است.
با توجه به مقادير ذکر شده براي شاخص نيکويي
برازش ميتوان گفت که مدل کلي از برازش قوي
برخوردار است .لذا با توجه به مطلوب بودن مدل

منبع :يافتههاي پژوهشگر
= GOF = √0. 56067333 ∗ 0. 722364
√0. 40501023 = 0/63640414

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

رهبری تحول آفرین سبز

رفتارسبز کارکنان

مدیریت منابع انسانی سبز
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فرضيههاي پژوهش به شرح زير ميباشد:

براي سنجش فرضيههاي پژوهش ميبايست مدل

 -رهبري تحول آفرين سبز ميتواند رابطه بين

پژوهش به صورت ضرايب معناداري و ضرايب

مديريت منابع انساني سبز و رفتار سبز کارکنان را

استاندارد مورد بررسي قرار گيرد که نتايج سنجش

تعديل نمايد.

فرضيهها در شکلهاي ( )1و ( )2و جدول ( )7تشريح

 -مديريت منابع انساني سبز بر رفتار سبز کارکنان

شده است.

تاثير مثبت دارد.

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

شکل  :1نتايج مربوط به سنجش فرضيههاي پژوهش در حالت ضرايب معناداري

شکل  :2نتايج مربوط به سنجش فرضيههاي پژوهش در حالت ضرايب استاندارد
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جدول  :7نتايج مربوط به سنجش فرضيههاي پژوهش
فرضيه
رهبري تحولآفرين سبز ميتواند رابطه بين مديريت منابع انساني سبز و رفتار
سبز کارکنان را تعديل نمايد.
مديريت منابع انساني سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثير مثبت دارد.

ضريب معناداري

ضريب استاندارد

3/460

0/196

7/397

0/312

منبع :يافتههاي پژوهشگر
نتيجهگيري و پيشنهادات

را با آنها منطبق سازند .از اين رو وجود رهبري

و اتخاذ تدابيري براي حفاظت از آن يکي از چالش-

انساني سبز و رفتار سبز کارکنان را تسهيل نمايد .در

هايي است که همه انسانها به طور عام و سازمانها و

راستاي انطباق نتايج حاصل از سنجش اين فرضيه با

فعالن عرصه کسب و کار به طور خاص با آن مواجه

تحقيقات انجام شده ميتوان گفت که از آنجايي که در

هستند .در واقع اين مسئله به قدري مهم و حياتي مي-

بررسيهاي انجام شده تحقيقي مبني بر نقش تعديل-

باشد که ميتوان بقاي سازمانها را در گروي حرکت

کنندگي رهبري تحولآفرين سبز يافت نشد لذا نمي-

آنها به سمت سبز شدن دانست .در اين راستا شواهد

توان به صورت مستقيم مقايسهاي بين نتايج اين فرضيه

حکايت از آن دارد که منابع انساني سازمانها ميتوانند

و پيشينه پژوهش انجام داد .اما به صورت غيرمستقيم

با حرکت به سمت سبز کردن رفتار خود باعث سبز

ميتوان گفت در پژوهشي که توسط ژانگ و همکاران

شدن سازمان شوند .بر همين اساس اين پژوهش در

( )2020انجام پذيرفت برخي از نتايج حاکي از آن بود

راستاي بررسي نقش مديريت منابع انساني سبز و

که رهبري تحولآفرين سبز بر خالقيت سبز تاثير مثبت

رهبري تحولآفرين سبز در تقويت رفتارسبز کارکنان

دارد .اگر خالقيت سبز را به عنوان يک نوع رفتار سبز

انجام شد .فرضيه اول پژوهش عبارت است از اينکه

در سازمان تلقي نماييم آنگاه ميتوانيم نتايج اين فرضيه

رهبري تحولآفرين سبز ميتواند رابطه بين مديريت

را با نتايج ژانگ و همکاران منطبق بدانيم .از سويي

منابع انساني سبز و رفتار سبز کارکنان را تعديل نمايد.

ديگر در پژوهشي که توسط فرهادينژاد و همکاران

نتايج سنجش اين فرضيه نشان از صحت اين فرضيه

( )1398انجام گرفت برخي از نتايج نشان داد که

دارد به طوري که رهبري تحولآفرين سبز ميتواند

رهبري تحولآفرين سبز بر رفتار سبز تاثير مثبت دارد

تاثير مديريت منابع انساني سبز بر رفتار سبز کارکنان را

برهمين اساس ميتوان نتايج اين پژوهش را نيز با نتايج

به ميزان ( )0/196افزايش دهد .در راستاي تبيين اين

سنجش فرضيه مذکور منطبق دانست .فرضيه دوم

نتيجه ميتوان گفت که مديريت منابع انساني سبز از

پژوهش عبارت است از اينکه مديريت منابع انساني

طريق استخدام ،انتخاب ،آموزش و  ...ميتواند شالکه

سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثير مثبت دارد .نتايج

اصلي داشتن رفتار سبز در کارکنان را خلق و تقويت

سنجش اين فرضيه نشان داد که مديريت منابع انساني

نمايد اما رهبري تحولآفرين سبز ميتواند با الهام-

سبز بر رفتار سبز کارکنان را به ميزان ( )0/312تاثير

بخشي ،انگيزه دادن به پيروان ،الگو پيروان قرار گرفتن

معنادار مثبت دارد .در راستاي تبيين اين نتيجه ميتوان

و ...به عنوان يک عامل مکملي به سياستها و اقدامات

گفت که ايجاد ،تقويت و ترويج رفتار سبز در کارکنان

مديريت منابع انساني سبز کمک نمايد .زيرا پيروان در

به عوامل مختلفي نيازمند است که مجموع اين عوامل

تالشاند تا با الگوگيري از رهبران سازمان رفتار خود

بستري را براي سبز شدن رفتار کارکنان در سازمان

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

همانطور که در اين پژوهش بيان شد محيطزيست

تحولآفرين سبز ميتواند رابطه بين مديريت منابع

 / 80آراد اسکويي زادهنوزاد

ايجاد ميکند .اين مجموعه عوامل را ميتوان در

 -به مديران سازمان بيمه ميهن پيشنهاد ميگردد با

مديريت منابع انساني سبز جستجو کرد .مديريت منابع

الکترونيکي کردن تمامي فرايندهاي مربوط به بيمه

انساني سبز با اقدامات خود نظير استخدام سبز نسبت

نسبت به کاهش مصرف کاغذ و تسريع انجام امور

به گزينش و انتخاب افرادي اقدام مينمايد که تمايل

مربوطه اقدام نمايند.

به محيطزيست و جلوگيري از تخريب آن دارند.

 -به مديران سازمان بيمه ميهن پيشنهاد ميگردد در

همچنين مديريت منابع انساني سبز از طريق آموزش

جهت افزايش انگيزه کارکنان نسبت به حفظ و

سبز ،ارزيابي عملکرد سبز ،پاداش سبز و  ...ميتواند

حراست از محيطزيست ،پاداشهاي مالي و غيرمالي

نسبت به تقويت و رفع نقاط ضعف کارکنان نسبت به

را براي رفتار سبز کارکنان در نظر بگيرند.

داشتن رفتار سبز از حيث دانش ،آگاهي ،مهارت،

 -به مديران سازمان بيمه ميهن پيشنهاد ميگردد با

چگونگي مشارکت در رفتار سبز و  ...اقدام نمايد .بر

برگزاري دروههاي آموزشي نسبت به افزايش آگاهي

همين اساس ميتوان گفت که مديريت منابع انساني

کارکنان در ارتباط با محيطزيست و چگونگي

سبز يک نقش تعيينکنندهاي در سبز شدن رفتارکارکنان

حفاظت ازآن اقدام نمايند.

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

و به تبع آن سبز شدن سازمان ايفا مينمايد .در راستاي
انطباق نتايج حاصل از سنجش اين فرضيه با تحقيقات

فهرست منابع

انجام شده ميتوان گفت که در پژوهشي که ژانگ و

رضايي ،بابک .زرگر ،سيدمحمد .همتيان ،هادي.

همکاران ( )2019انجام دادند برخي از نتايج نشان داد

( .)1399بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني سبز

که برخي از شيوههاي مديريت منابع انساني سبز
همچون مشارکت مدير ،چرخه زندگي کارکنان،

بر توسعه سازماني پايدار ،فصلنامه علمي آموزش
علوم دريايي ،شماره بيستم ،صفحات93-108

توانمندسازي کارکنان و تعليم و تربيت بر هر دو رفتار

فرخي ،مجتبي .نصراصفهاني ،علي .صفري ،علي.

سبز (داخل و خارج شغلي) تاثير مثبت دارند و پاداش

( .)1396ارائه چهارچوب مديريت منابع انساني سبز

بر رفتار سبز خارج شغلي تاثير مثبت دارد از اين رو
نتايج سنجش اين فرضيه را ميتوان با نتايج پژوهش
مذکور منطبق دانست .در راستاي نتايج به دست آمده
پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:

در صنعت فوالد ،فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع
انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع) ،سال نهم،
شماره چهارم ،صفحات 153-179
فرهادينژاد ،محسن .عليکرمي ،سجاد .عبدي ،مرضيه.

 -به مديران سازمان بيمه ميهن پيشنهاد ميگردد با

( .)1398بررسي تاثير رهبري تحولآفرين سبز بر

پيادهسازي مديريت منابع انساني سبز و رهبري

رفتارهاي سبز در محل کار :نقش ميانجي نگرش

تحولآفرين سبز و حمايت از سياست و اقدامات آن-

زيستمحيطي کارکنان ،پژوهشنامه مديريت تحول،

ها ضمن حرکت در راستاي مسئوليت اجتماعي خود

سال يازدهم ،شماره بيست ودوم ،صفحات 29-52

پيرامون محيطزيست نسبت به نوآوري در تهيه انواع

محسنين .شهريار ،اسفيداني .محمدرحيم (،)1396

بيمه نامههاي محيطزيستي نيز اقدام نمايند.
 به مديران سازمان بيمه ميهن پيشنهاد ميگردد باقراردادن معيار سبز در فرايند ارزيابي عملکرد
کارکنان نسبت به تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان
در راستاي سبز شدن اقدام نمايند.

«معادالت ساختاري مبتني بر رويکرد حداقل مربعات
جزيي به کمک نرمافزار

Smart-PLS

(آموزشي و

کاربردي)» ،انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر
محمدحسين .فرزانه .)1395 ( .بررسي نقش شرکت-
هاي بيمه درصيانت از محيطزيست به عنوان ميراث
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