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چکیده
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مقدمه

محیطزیست رذ

امروزه مدیریت محیطی با تأکید بر رفاظت از محیطزیست

افزایش بازدهی شرکت میباشد( .سینگ 6و همکاران،

به یکی از مهمترین مسائل مشتریان ،سهامداران ،دولتها،

 .)2020مطالعات قبلی نشان میدهند که کارمندان در سطح

کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی ،سازمانها را

و سطوح در سازمان تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد

ملزم به تولید محصوالت و خدمات سازگار با محیطزیست

زیستمحیطی میگذارند .اما نقش کلیدی مدیریت ارشد

کرده است  .یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد

برای تأثیر بر عملکرد زیستمحیطی شرکت ریاتی است

و بقای سازمانها نوآوری است.و رفتار رهبری تحولآفرین

(همان) با توجه به موارد ذکر هشوهش راضر به دنبال بررسی

نقش تأثیرگذار و ریاتی در افزایش نوآوری بین کارکنان

نقش نوآوری سبز ،رهبری تحولآفرین سبز،مدیریت منابع

دارد (میتل 3و دار.)2018 ،

انسانی سبز بر عملکرد محیطی است و با توجه به اینکه

در میان سبکهای رهبری سبک جدید رهبری تحولآفرین

تاکنون هیچ مطالعهای با متغیرهای هشوهش انجام نگرفته

سبز که کمتر در ادبیات سازمان و مدیریت مورد توجه قرار

است این هشوهش ضروری است.

گرفته است به نظر میرسد بیشترین تأثیر را در بروز اینگونه

 .2ادبیات نظری

رفتارها داشته باشد .رهبری تحولگرای سبز را اینگونه

 1.2نوآوری سبز

تعریف کردهاند :سبکی از رهبری است که هیروان خود را

مدتهاسووت که اهمیت آموزش و هرورش نیروی انسووانی

زیستمحیطی تشویق میکند و

ماهر و متخصوص بورای رشود و توسوعة اقتصادی در کنار

آنها را برای عملکرد و رفتار سبز فراتر از انتظار

سووورمایة فیزیکی و منابع طبیعی برای اقتصووواددانان روشوون

برمیانگیزاند (رابرسون و همکاران.)2018 ،4

گردیده است .با ظهووووور اقتصاد اطالعاتی و دانش محور،

رهبری تحولآفرین سبز بر خالف رهبری تحولآفرین

نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصور رقوابتی و راهبوردی

تمرکز میکند و آن محیطزیست

نیووووووز مطرح شوود .ارائة محصوووالت و خدمات متفاوت و

است .بر اساس ادبیات موجود ،رهبری تحولآفرین سبز

متمایز ،کاهش هزینهها ،خالقیووووت و نوووووآوری و افزایش

برای نخستین بار توسط رابرتسون و بارلینگ در سال 2013

رقابتهذیری از مزایای وجود منابع انسوووانی ماهر ،باتجربه،

مطرح شد .آنها رهبری تحولآفرین سبز را ظهور سبکی از

خالق و بانشوووا اسوووت  .با آ از قرن بیسوووت ویک ،در

رهبری تحولآفرین تعریف کردند که در آن محتوای

شرایطی که تهدیدات ناشوی از توسوعة سوریع تمودن بشری

رفتارهای رهبری متمرکز بر تشویق ابتکارات طرفدار

محیطزیسووووت را هود

به

محیطزیست است ( رابرسون 5و همکاران.)2015 ،

محیطزیست ،نهتنها بوووه بخشوووی از سیاست ،بلکه به بخشی

رفاظت از محیطزیست مسئلهای مهم در چند دههی اخیر

از زندگی کاری تبدیل شووده اسووت .از یک سووو نوآوری

بوده است  .هر صنعتی از دستورالعملهای رفاظت از

سبز ف ضایی رقابتی بین شرکتها ایجاد میکند که به طور

محیطزیست استفاده میکند .از اینرو ،سازمانهای دوستدار

مسوووتقیم منافع مالی آن ها را تحت تأثیر قرار میدهد و از

محیطزیست به دنبال یافتن شیوهها و تکنیکهایی برای

سووی دیگور ،در جهوان اموروز ،وجوود انوواپ آلودگیها

کاهش اثرات زیستمحیطی عالوه بر مقابله با مسائل

و بروز مسوووائل متعدد زیسوووتمحیطی ازجمله گرم شووودن

اکثر شرکتهای دوستدار

زم وین ،اف وزایش انتش وار گازه وای گلخانهای و آلودگیها

3 . Mittal
4 . Robertson

5 . Robertson
6 . Singh

برای دستیابی به اهدا

عمومی بر یک هد

اقتصادی میباشند .هد

ضایعات و دورریزی و به طبع آن

قرار داده ،مسووووائول مربو
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برآمده از فعالیت کارخانهها ،سوراخ شدن الیوووووه اوزون،

محصووووول و فراینوووود را به عنوان انواپ نوآوری سبز ذکر

کمیووووووابی منووووووابع و افزایش هزینهها و تغییرات کلی در

کرده است (هارت 8و همکاران.)2011 ،

ارزشها و نگرشهای جامعه ،شرکتها را برآن دا شوووووته

 .3رهبری تحولآفرین سبز

اسووووت که توجه به مسائل زیستمحیطی را به عنوان جزء

شکی در آن نی ست که م سئولیت زی ستمحیطی شرکت-

اساسی در تدوین استراتشیهای خوود لحواظ نمایند (محمد

به عنوان تالشهای سووازمانی با هد

رف محیطزیسووت

لو و همکاران.)1396 ،

تعریف شووده اسووت .تحقیقات گذشووته نشووان میدهد که

مقدمة فوق ،نشان میدهد نوآوری سبز و سرمایهِ ای انسانی

اتخاذ شووویوه های سوووازگار با محیطزیسوووت باعث بهبود

دو مقوله مهم در مدیریت امروز سوووازمان ها هسوووتند (در

عملکرد زیسوووتمحیطی میشوووود (راموس 9و همکاران،

بخش هی شینة هشوهش به این دو مو ضوپ به تفصیل هرداخته

.)2000

با هم ،در ادبیات

یووک بخش جووداگووانووه از ادبیووات نشووووان میدهوود کووه

مدیریت مهر و مومهای اخیووور ،اهمیوووت بسووویار بیشوووتری

مسووئولیتهای زیسووتمحیطی شوورکت تأثیر مثبت بر نتایج

هیوووودا میکنند .قرابت این دو مقوله با هم چنان زیاد ا ست

مختلف کارکنان ،ازجمله تعهد سازمانی  ،عدالت سازمانی

کامل ایوووووون دو ،مفهوووووووم را خلق

ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی دارد .با توجه

نمودهاند  .س ورمایة فک وری س وبز »1 ،سرمایة فکری سبز »

به این اثرات گسووترده ،تعج

آور نیسووت که بسوویاری از

به صورت خالصه بر سرمایة انسانی تأکید دارد که آموزش

رهبران ت جاری بزرگ اجرای مجموپ های از شووویوه ها و

کرده و

سوویاسووتهای مسووئولیت زیسووتمحیطی را آ از کردهاند

شووده اسووت) ،اما این دو مقوله در ترکی

که محققان با ترکی

الزم در خ صوص م سائل زی ستمحیطی را ک س

خود را ن سبت به محیطزی ست م سئول میداند .اثر سرمایة

(روبرستون.)2013 ،

مح صوالت سبز اثبات شده ا ست (چنگ2014 ،؛ چوووون،

سازمانی واب سته ا ست .بر این ا ساس تحقیقات روز افزونی

2008؛ 2چنگ ،یانگ و شووو(. 2014 ،مؤسووسووة تحقیقاتی

که اهمیت رهبری را برای مسئولیت زیستمحیطی شرکت

فارستر در تحقیق خود نشان داده اسوت کوه هوم اکنون 60

به رسمیت می شناسد ،هدیدار شده است موجود ادبیات در

درصوود سووازمانها معیارهای سووبز را در فناوریهای جدید

سووو بک رهبری رهبران زیسووووتمحیطی تو جه و عال قه

خود لحاظ میکنند .بی شوووووترین دلیل این ررکت ،کاهش

بسووویاری از محققان را به خود جل

کرده اسوووت  .در این

هزینهها ،فشووارهای قانونی و توقعات خریداران اسووووووووت

میان عالقه خاصی به سبکی از رهبری زیستمحیطی یعنی

(جل 7و همکاران.)2014 ،

رهبری تحولآفرین وجود دارد (روبرسوووتون.)2013 ،

محققان د ستهبندیهای گوناگونی برای نوآوری سبز ارائه

رهبری تحولآفرین در  20سال گذ شته به طور گ ستردهای

دادهاند که از سیا ستگذاری و رهبوووووری سازمان تا ارائه

مورد بررسوووی تمام نظریههای رهبری بوده اسوووت .رهبری

محصووووالت و خدمات و همکاری با را در برمیگیرد.

تحولآفرین از چهار رفتار مثبت هدفمند تشوووکیل شوووده

نوآوری سبز را مش وتمل ب ور فن واوری ،ن ووآوری س وازمانی،

اسووووت-1 :نفوذ آر مانی (یعنی :تمرکز بر رف تار اخالقی و

نووووآوری محصوووول و نووووآوری سیستمی سبز دانستهاند.

تشوووویق آن)- 2 ،انگیزه الهام بخش (یعنی افزایش انگیزه

تسوووونگ نوووووآوری فناورانووووه ،نوووووآوری در موووودیریت،

کارکنان ،ا شتیاق و خوشبینی)-3 ،تحریک ذهنی (به طور

7 . GGEI.
8 . Hart

9 . Ramus
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فکری سبز بر نوآوری سبز ،عملکرد محصول سبز و تولید
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مثال تشوووویق و اجازه دادن به کارکنان برای فکر کردن به

جداگانه نشوووان داده اسوووت که هردو نوپ رهبری در زمینه

خود در راه های جد ید) و - 4تو جه و مالر ظات فردی

هایداری زیسوووتمحیطی سوووازمانی نقش دارند .برای مثال

) مانند نشوووان دادن نگرانی در مورد نیازهای فردی افراد)

چنوودین تحقیق تجربی رهبری تحولآفرین عمومی را بووا

(ریگو باس .)2013 ،10یکی از نوآوریهای ایجاد شده در

رهبری تحولآفرین زیسوووتمحیطی ،سوووازمانی و فردی

مفهوم سوونتی از رهبری تحولآفرین که تمرکز آن بر روی

زیستمحیطی عملکرد و را مرتبط کردهاند.

تأثیرگذاری بر روزه های مختلف بود ،ررکت به سووومت
تمرکز در مسیری است که مجموعهای یکسان از رفتارهای

 .4مدیریت منابع انسانی سبز

خاص مورد

میتوان گفت واژه سوووبز ریشوووه در مبارث بازاریابی

بررسوووی قرار گرفته اسوووت (راک و همکاران.)2013 ،11

اکولوییک دارد در روزۀ مبارث مدیریت سبز ،اقدامات

تحقیقات گذشوووته نشوووان داده اسوووت که رهبران میتوانند

مدیریت منابع انسانی ،تحت عنوان مدیریت منابع انسانی

تحولآفرین در تأثیر گذاری بر یک هد

زیردسووو تان خود را تر ی

کن ند تا رف تار های طر فدار

سبز به وجود آمده است.

محیطزیست را با تمرکز بر چهار رفتار رهبری تحولآفرین

آموزش کارکنان کمک میکند تا شیوههای زیستمحیطی

بهمنظور تحقق مسوووئولیت زیسوووتمحیطی شووورکت انجام

جدید را درک کنند و کارکنان توانمند تمایل به درگیری

ده ند .در بازن مایی ب عد نفوذ آرمانی ،رهبری تحولآفرین

در ف عال یت های زیسووووتمحیطی دار ند ،همچنین هاداش

خاص محیطزیسوووت هدایت یک تع هد اخالقی به یک

میتوا ند کارک نان را به عنوان مسوووئول زیسوووت-محیطی

سیاره هایدار زی ستمحیطی (خیر جمعی) را ن شان میدهد،

تحریک کند .عشووووه بر این ،رنویک و همکاران()2013

در ان جام این کار رهبران با ید تالش کن ند به عنوان الگو

عنوواصوووری از چشووومانووداز منووابع انسووووانی و موودیریووت

برای هیروان عمل کنند .رهبران با انگیزه الهامبخش ،هیروان

زیسوووتمحیطی را طبقهبندی میکنند .نخسوووت ،مدیریت

خود را از طریق ایجاد ا شتیاق و خوشبینی به درگیر شدن

منابع انسووانی سووبز در رابطه با توسووعة تواناییهای سووبز در

در فعالیتهای زیسوووتمحیطی تشوووویق میکنند .رهبران با

اسووتخدام ،انتخا  ،آموزش و توسووعه رهبری سووبز فعالیت

تحریک ذهنی ،هیروان خود را به فکر کردن درباره مسوائل

میکند .دوم؛ مدیریت منابع انسانی سبز با انگیزش کارکنان

زی ستمحیطی از راههای مختلف ت شویق میکنند ،م سائل

سبز بهو سیله ارزیابی و هاداش دهی عملکرد کارکنان سبز

زیسوووتمحیطی خود و سوووازمانشوووان را مورد سوووؤال قرار

مواجه اسووت و سوووم اینکه مدیریت منابع انسووانی سووبز با

میدهند و مسوووائل زیسوووتمحیطی را به نحوی نوآورانه

تحریک مشووارکت و توانمندسووازی کارکنان و ایجاد یک

مطرح میکن ند .درن ها یت رهبرانی که تو جه ویشهای به

فرهنگ سازمانی سازگار با محیطزیست ارتبا دارد .یکی

هیروان خود دارنود ،روابط نزدیکی بوا هیروان خود برقرار

از مهمترین نقشهای مدیریت منابع انسووانی سووبز کمک به

میکنند که از این طریق میتوانند ارزشهای زیستمحیطی

سوووازمان در جهت ایجاد و عملی نمودن تفکر سوووبز ،در

خود را بیان کنند ،رفتارهای زیسوتمحیطی خود را مد نظر

کارکنان اسووت ( .در سووازمانهای سووبز یکی از مهمترین

قرار د هنوود و سووووؤاال تی را در مورد ه یش فرضهووا و

نقشها برای ایجاد تفکر سووبز بین کارکنان سووازمان ،نقش

اولو یت های زیسووووتمحیطی مطرح کن ند ( بارلی نگ و

مدیران و کارشوووناسوووان منابع انسوووانی اسوووت که میباید

همکوواران ..)2013 ،تحقیق در مورد رهبری تحولآفرین

کارکنان را به افرادی متعهد به مسائل زیستمحیطی تبدیل

عمومی و رهبری تحولآفرین خاص محیطزیسووت به طور

کند (فرخی و همکاران.)1396 ،

10 . riggio & Bass

11 . Rupp
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مدیر یت م نابع انسووووانی سوووبز) ، (Green HRMبه

اسوووتفاده مؤثر از منابع ،کاهش ضوووایعات و کاهش آلوده

فعالیتهایی اشاره دارد که دربرگیرنده توسعه ،هیاده سازی

سازی محیط کار میباشند .

و نگهدا شت مداوم سی ستمی ا ست که منجر به سبز شدن

از سوی دیگر ،کارکنان ساده ،متخ صص و متبحر همگی

)(Greenکارکنان سوووازمان میگردد .این ویشگی یکی

تمایل دارند در سازمانی استخدام شوند که نسبت به محیط

دیگر از جنبههای مدیریت منابع انسانی است که میبای ست

هیرامون خود رسوووواس بوده و بووه آن ارترام میگووذارد.

کارک نان نر مال و معمولی را به کارک نانی سوووبز ت بد یل

اصووو طالر واا بووه ا ین نوپ از سووووازمووانهوواGreen " ،

محیطی

 "organizationsمی گو ینوود .سووووازمووانهووای سوووبز،

سازمان دست یابند و درنهایت بتوانند سهم قابل توجهی در

سازمانهایی هستند که از طریق مدیران و کارشناسان منابع

تدوام محیطی داشووته باشووند .محیط سووازمانی دربرگیرنده

ان سانی مرارل اجتماعی شدن سبز را بهخوبی برای تمامی

س ویاسووتها ،فعالیتها و س ویسووتمهایی اسووت که کارکنان

کارک نان ه یاده و اجرا کرده و آن ها را نسووو بت به محیط

سووازمان را جهت نفع شووخصووی ،اجتماعی ،محیط طبیعی و

متع هد نمودها ند و درن ها یت به دسووو تاورد مهمی ه مان ند

کس وکار ،راهنمای نموده و آنها را در مسیر سبز هدایت

"یکسان شدن ارزشهای سبز" بین سازمان و کارکنان نائل

مین ما ید ،به طوری که آن ها بتوان ند به ا هدا

مینماید .هد

 GHRMایجاد ،تقویت و رف ب صیرت

آمدهاند .

بوجود آمده در کارکنان سووازمان اسووت به طوریکه بتوانند

به طور کلیGHRM ،اشووواره به این موضووووپ دارد که

بیشترین سهم را در هر یک از نقشهای زیر داشته باشند:

میبای ست منابع انسانی را به گونهای باز طراری یا مهندسی
مجدد نمود که ن سبت به قوانین ،سیا ستها ،منابع ،صحیح

راف محیطزیست

م صر

طرفدار رف منابع طبیعی

طریق موجبات مصووور

آلودن نکردن محیطزیست

آلودگی محیطزیسووت را فراهم آورند .به عبارت دیگر ،به

تأکید مدیریت منابع انسووانی سووبز بر فلسووفه ،خطمشووی و
فعالیتهایی اسووت که سووازمان به منظور مدیریت محیط از
آنها هیروی میکند.
کارکنانی که تحت تأثیر مدیریت منابع انسوووانی سوووبز قرار
میگیر ند و مرا رل اجت ماعی شوووودن سوووبز "Green
"Socializationرا طی مینمایند تحت عنوان کارکنان
یقه سوووبز " "Green-Collarشوووناخته میشووووند .این
کارکنان ،افرادی هسووتند که نسووبت به محیط هیرامون خود
رسووواس و متع هد بوده و خود را عضوووو فعالی از جامعه
موویدانوونوود .کووارکوونووانووی کووه دانووش مووحوویووطووی
""Environmental knowledgeمناسووبی داشووته و
نسبت به آن رساس باشند دارای هیامدهای کلیدی از جمله

بهی نه و هدفم ند م نابع و کاهش

دل یل اینکه سوووازمان ها در رال اسوووتفاده از منابع و منافع
جامعه هسووتند هس میبایسووت دِین خود نسووبت به جامعه را
ادا کن ند و با اسوووت فاده بهی نه و هدفم ند م نابع و کاهش
آالی نده های محیطی ،محیط سوووبز و هاک را برای جامعه
فراهم نمایند .در این بین ،مهمترین نقش جهت سبز نمودن
کارکنان سازمان ،نقش مدیران و کار شنا سان منابع ان سانی
اسوووت که میبایسوووت کارکنان یقه سوووفید و یقه آبی را به
کارکنان یقه سوووبز تبدیل نمایند .در طی این مسووویر ،آنها
می بایسوووت از مدیریت تغییر که یکی از ابزارهای مؤثر و
مفید است استفاده نمایند.
چند مورد از وظایف وارد منابع انسوووانی که منجر به سوووبز
شدن جو سازمانی میگردد:
اسوووت فاده از ابزار های الکترونیکی ه مان ند اسوووکن ب جای
زیراکس کا ذی (در موارد استخدام ،بایگانی و )...

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

 .5سازنده محیطزیست

کردن ،ا سرا

نکردن و  ...ر ساس شوند و بدین
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برگزاری دورههای آموزشوووی مناسووو

به منظور آموزش

نحوه استفاده صحیح از منابع و انرژی
برگزاری دورههای آموزشوووی مناسووو

ارزیابی
بازنگری

به منظور آموزش

نحوه کاهش ضایعات

 .6پیشینه تجربی

نامه نگاری سبز :بدین معنا که نامههای اداری یا مر سوالت

محتشوووم و همکوواران ( )1395بووه بررسوووی تووأثیر رهبری

کا ذی و مقوایی از طریق ایمیل ،کارتابل و  ...انتقال یابند.

تحولآفرین سوووبز بر خالقیت سوووبز ،با شوووناسوووایی نقش

ایجاد و هیادهسازی ارزشهای سبز" " green valuesدر

هویتسووازمانی سووبز ،ذهن آگاهی سووبز و تعهد منابع مورد

سطح فردی و سازمانی (رنیوک 12و همکاران.)2014 ،

مطالعه :شووهرداری مرکزی کالنشووهر رشووت هرداختند بر
اسوووواس ن تایج هشوهش آ نان از ارت با مسوووتقیم رهبری

 1.5عملکرد زیستمحیطی

تحولآفرین سبز بر خالقیت سبز سازمانی بوده .و متغیرهای

عملکرد زیستمحیطی عبارت است از مجموعه عملیات

ذهن آگاهی سووبز و هویتسووازمانی سووبز در این ارتبا به

شرکت که همگام و سازگار با محیطزی ست بوده است .

عنوان میانجی جزئی شناخته شدند .همچنین تعهد سازمانی

مدیریت منابع انسانی با افزایش بهرهوری ،کنترل هزینه و

نقش تعدیلگری متوسط را در مدل دارد.

ایجاد ارزش ،بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد .ارتبا

ر ستگار و همکاران ( )1398به برر سی تأثیر مدیریت منابع

معناداری بین سی ستم مدیریت منابع انسانی یک شرکت

انسوووانی سوووبز بر عملکرد زیسوووتمحیطی کارکنان هتل

و عملکرد سوووازمانی آن وجود دارد (هایله و همکاران،

هرداختند بر اساس نتایج هشوهش آنان مدیریت منابع انسانی

.)2014

سبز ،بر تعهد سازمانی کارکنان ،رفتار رامی زیستمحیطی

عملکرد زی ستمحیطی شرکت را به عنوان اثربخ شی یک

و عملکرد زیسوووتمحیطی هتل ها تأثیر مثبت و معناداری

شووورکت در برآورد سووواختن و هیشوووبرد انتظارات جامعه با

دارد .همچنین تعهد سوووازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر

توجه به نگرانیهای زیستمحیطی تعریف میکنند.

رفتار رامی زیستمحیطی کارکنان دارد.

اسووتفاده از سوویسووتم مدیریت زیسووتمحیطی جهت کاهش

صووویدی عقیل آبادی و همکاران ( )1398به بررسوووی تأثیر

اثرات زی ستمحیطی نا شی از فعالیتهای تولیدی ،صنعتی

مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیستمحیطی و رفتار

و یره اهمیت دارد .ایجاد ایمنی در محل کار و شووورایط

دو ستانه با محیطزی ست کارکنان هرداختند بر ا ساس نتایج

به کارکنان بخشوووی از

را صل از هشوهش آنان مدیریت منابع ان سانی سبز بر رفتار

این سی ستم ا ست .سی ستم مدیریت زی ستمحیطی

دوستانه با محیطزی ست کارکنان و عملکرد زی ستمحیطی

عالوه بر ایجاد ا شتیاق در شرکتها ،در کاهش هزینهها و

شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین رفتار دو ستانه

بهبود عملکرد آن ها در زمینه فعال یت های زیسوووتمحیطی

با محیطزیست کارکنان بر عملکرد زیستمحیطی شرکت

تأثیر چشمگیری دارد (رنویک و همکاران.)2013 ،

نیز تأثیر مث بت و مع نادار دارد .این مطالعه نشوووان داد که

پنج گام این چرخه عبارت هستند از:

بخش منابع انسوووانی با توجه به نقش مهم رفتار کارکنان در

تعهد و سیاست

تقویت خروجی های زیسوووتمحیطی در سوووازمان ها نقش

برنامهریزی

مهمی در ایجاد هایداری سبز شرکتها ایفا میکند.

کاری جهت جلوگیری از آسوووی
اهدا

اجرا
12 .Renwick
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رابیش و همکاران ( )2018به بررسوووی رابطهی بین تأثیر

فرضیههای تأثیرات مستقیم و یرمستقیم هشتیبانی میکند و

رهبری تحول سبز بر خالقیت سبز هرداختند بر اساس نتایج

دارای چندین هیامد نظری و عملی است .درنهایت  ،مطالعه

آنان رهبری تحول سووبز بر خالقیت سووبز و هویتسووازمانی

ما به طور چشووومگیری نظریه را توسوووعه میدهد و نشوووان

سووبز تأثیرگذار بوده و هویتسووازمانی سووبز در رابطه بین

میدهد که رابطه عملکرد و  HRMنه به تأثیر افزایشوووی

رهبری تحول سوووبز و خالق یت سوووبز نقش م یانجی دارد.

رهبری تحولگرا سوووبز و نوآوری سوووبز به ترتی

به عنوان

همچنین نتایج ن شان داد مؤلفههای رهبری تحول سبز نیز بر

هیشبین و میانجی گر بستگی دارد و نه براثر تعاملی آنها ،

خالقیت سبز و هویتسازمانی سبز تأثیرگذار میباشند.

بلکه ترکیبی از هر دو شوووکل (به عنوان مثال  ،افزایشوووی و

نتایج هشوهش سوووینگ و همکاران ( )2020نشوووان داد که

تعوواملی) برای تووأثیرگووذاری بر عملکرد زیسووووتمحیطی

اقدامات  HRMسوووبز ،نقش میانجی گر در تأثیر رهبری

شوورکت اسووت .به طور کلی  ،مطالعه ما موج

توسووعه و

تحولگرا سوووبز بر نوآوری سوووبز ایفا میکند .ما همچنین

هیشووورفت مطالعات قبلی میشوووود که در آن رهبری نقش

در یافتیم که  HRMسوووبز به طور یرمسوووتقیم از طریق

مهمی در اثرگذاری بر اقدامات مدیریت منابع انسووانی دارد

نوآوری سوووبز بر عملکرد زیسوووتمحیطی شووورکت تأثیر

و به نوبه خود هیش بینی کننده نوآوری سوووبز در سوووازمان

می گذارد .به طور کلی  ،یاف ته های هشوهش ما از ت مامی

است

 .7روش تحقیق

تحلیل داده ها در هشوهش راضووور اسوووتفاده از ضووورای

تحقیق روواضووور از نظر روش ،کمی و از لحوواظ هوود ،

همبسوووتگی و رگرسووویون گام به گام بود .کل یه تجز یه و

کاربردی و نیز از نوپ تحقیقات توصووویفی همبسوووتگی و از

تحلیلها توسوووط نرمافزار  IBMSPSSنسوووخه  24انجام

ل حاظ ز مانی جزء تحقی قات تک مقطعی اسووووت .جام عه

گرفت.

آماری این تحقیق ،کارکنان هتلهای شهر تهران بودند که

 .8یافتههای پژوهش

با اسووتفاده از فرمول کوکران  200نفر از آنان انتخا شوود.

بر اساس نتایج جدول بیشتر افراد مورد مطالعه سطح

هر س شنامه هشوهش با توجه به مبانی نظری و هی شینه تدوین

تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم داشتند همچنین سطح

گشووت که روایی آن توسووط متخصووصووین و هایایی آن به

تحصیالت کمتر از دیپلم دارای کمترین فروانی بود .بر

وسوووی له آل فای کرون باخ تعیین شوووود که برای هر یک از

اساس نتایج آمار توصیفی ردود  120نفر از جامعه آماری

بخش های هرسوووشووونامه باالتر از  0/8بود .روش تجز یه و

جنسیت آقا داشتند .و زنان چهل درصد را به خود اختصاص

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

شکل .1مدل مفهومی هشوهش
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دادند .ردود هشتاد درصد از افراد مورد مطالعه متاهل

( )Stepwiseاستفاده شد .در رگرسیون خطی چندگانه،

بودند و بیشترین افراد اطالعات زیستمحیطی خود را در

تغییرات یک متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل تبیین

سطح خو ( 40درصد) بیان داشتند.

میشود .با توجه به معنادار بودن آزمون ضرای همبستگی،

 .9مدل رگرسیون نقش نوآوری سبز ،رهبری

تحلیل رگرسیون مناس

تحولآفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر

هیشبینی متغیرهای موردمطالعه است.

عملکرد محیطی

آزمون دوربین واتسون نیز بیانگر این بود که خطاها از

جهت هیشبینی میزان اثرات متغیرهای هشوهش بر یکدیگر

یکدیگر مستقل هستند و میتوان از آزمون رگرسیون

از رگرسیون خطی چندگانه به روش گامبهگام

استفاده نمود.

بوده و نشاندهنده وجود قابلیت

جدول  .1مدل هیشبینی رگرسیون تأثیر شبکه اجتماعی بر هیشگیری از ویروس کرونا
ضرایب استاندارد نشده ضرایب استانداردشده
آمارهt

مدل
خطای معيار

B
توسعه منابع انسانی سبز
رهبری تحولآفرین سبز
نوآوری سبز

1/461
1/31
1/00

0/106
0/198
0/134

سطح معنیداری

بتا ()β
13/83
6/63
7/51

0/910
0/391
0/277

0/**000
0/**000
0/**000

گام اول :در این گام ،متغیر توسعه منابع انسانی سبز وارد

همانطور که در جدول مشخص شده است آماره تی عبارت

همبستگی چندگانه برابر با

از مقدار آزمون  tکه در سطح یک درصد معنیدار شده

تعیین برابر با  R2=0/834بدست آمد.

استاندارد شده بتا قضاوت در مورد سهم هر

معادله شد .در این گام ضری
 r=0/913و ضری

است و ضری

بنابراین در گام اول این متغیر ،مهمترین متغیر بوده و به

بعد در تغییرات متغیر وابسته را نشان میدهد.

تنهایی  83درصد از عملکرد زیستمحیطی کارکنان را

مقدار مثبت ضری ( )Bبرای هر چهار مؤلفه نیز نشاندهنده

تبیین نمود.

رابطه مثبت و مستقیم این متغیرها با متغیر مستقل است؛ به

گام دوم :در این گام ،متغیر رهبری تحولآفرین سبز وارد

طوریکه با افزایش میزان هر یک از متغیرها ،میزان متغیر

معادله شد .با ورود این متغیر ،ضری
و ضری

همبستگی به r=961

وابسته نیز افزایش میابد.

تعیین به  R2 =0/924رسید که نشان میدهد این

متغیر توانسته است  9درصد از عملکرد زیستمحیطی

نتیجهگیری

کارکنان را تبیین نمود.

هشوهش راضر با هد

گام سوم :در این گام ،نوآوری سبز وارد معادله شد که در

تحولآفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد

نتیجه ضری

همبستگی چندگانه به  r=0/985و ضری

بررسی نقش نوآوری سبز ،رهبری

محیطی در سال  1399انجام گرفت .یافتههای این هشوهش

تعیین به  R2=0/972رسید که نشان داد این متغیر توانسته

بیانگر نقش مؤثر توسعه منابع انسانی سبز ،رهبری

0/05درصد از واریانس کل را تبیین نماید.

تحولآفرین سبز ،نوآوری سبز بر عملکرد زیستمحیطی
کارکنان بود .توسعه منابع انسانی سبز با بیشترین درصد
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تبیین واریانس کل به عنوان مهمترین علم شناخته شد  .هس

کارکنانشان هستند تا برنامههای آموزشیشان را به

از آن رهبری تحولآفرین سبز ،نوآوری سبز مهمترین

گونهای دوباره طراری کنند تا کارکنان بتوانند

عوامل بودند .نتایج هشوهش راضر با هشوهشهای محتشم و

عملکردهای زیستمحیطی خود را توسعه داده و به

همکاران( .)1395رستگار و همکاران ( ،)1398رابیش و

گونهای خالقانه کار کنند.

همکاران ( )2018و سینک و همکاران ( )2020هم خوانی
دارد.
این هشوهش هیشنهادات ریاتی برای مدیرانی دارد که در
هتلهای توریستی به کار مشغول هستند .استفاده از رهبری
تحول محور سبز برای دست یافتن به هویت سازمانی سبز،
نیازمند سطح باالیی از تخصیص منابع برای بهبود خالقیت
سبز می باشد .اگر سازمانها عالقه دارند خالقیت سبز را بین
کارکنان خود ترویج دهند ،نیاز به هماهنگ کردن مفهوم
رهبری تحول محور سبز با هویت سازمانی سبز در استراتشی
های زیستمحیطی بلندمدت خود دارند .مدیریت یک هتل
توریستی میتواند نقشی مهم در توسعة رفتارهای
خدماترسانی سازگار با محیطزیست داشته باشد و این کار
با اتخاذ سبک رهبری تحول محور سبز و هویتسازمانی
سبز امکانهذیر است .آنها میتواند فرهنگی را توسعه دهند
که باعث ارتقای نگرشهای سازگار با محیطزیست
میشود و این کار از طریق تخصیص منابع بیشتر انجام
رفاظت از محیطزیست تغییر شاخصی به بار آورد .یکی از
هر چالشترین کارهایی که باید دنبال شود ،تخصیص مقدار
خاصی از منابع سازمانی برای نهادینهسازی خالقیت سازگار
با اکوسیستم برای مؤسسات است .یافتههای کنونی
میتوانند برای دست اندرکاران سازمانها و مؤسساتی که
در بخش هتلداری و مهمانداری فعالیت میکنند مفید باشد
تا سیاستهای خود را از نو طراری کرده به شکلی که
هرورش دهندۀ رویکردهای نوین برای سازمانشان باشند .
در نتیجه دست اندرکاران صنعت هتل مستلزم مشورت با
creativity. Journal of Business Ethics, 116(1),
107–119
[7] GGEI. (2014). The Global Green
Economy Index
Measuring National
Performance in the Green Economy.
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