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 چکیده

 موردزیست محیطند در جهت حفظ و بقای توامیرفتار شهروندی محیطی نیز ، دشومی اهمیت تلقیاشهروندی سازمانی بسیار ب رفتار کهاکنون
روش  .تاس شده انجامدر بین کارکنان دانشگاه زیستی محیط تدوین مدلی برای ارتقای رفتار شهروندی باهدفپژوهش  ینا .قرار گیرد توجه

با استفاده  و تصادفی صورتبه ندباشمی نفر 084تعداد به که دانشگاه ایالم  کارکنانجامعه آماری کلیه  .پیمایشی استصورت توصیفی تحقیق به
 نجامااستاندارد و محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه  آوری اطالعاتجمع .عنوان نمونه آماری انتخاب شدندنفر به 213تعداد  ،از فرمول کوکران

وسیله روایی سازه به .است شده تاییددانشگاهی  متخصصان و خبرگانتوسط ها روایی پرسشنامه و 41/1پژوهش های نامهپرسشپایایی  .است شده
اطی با در سطح آمار استنب توزیع فراوانی وهای در قالب جدول در سطح آمار توصیفی و وتحلیلیهتجز .است آمدهدستبه یتاییدتحلیل عاملی 

با ضریب ی با تعهد محیطمحیطی مدیریت های اقدام رابطه بین که دهدمی در این پژوهش نتایج نشان .است گرفته انجاماستفاده از تحلیل مسیر 
های باورگر یلتعدنقش  همچنین .قرار گرفت تاییدمورد ، 15/1تعهد محیطی کارکنان با رفتار شهروندی محیطی با ضریب مسیر ، 56/1مسیر 

ی تعهد ایهدر این پژوهش نقش واسط .قرار گرفت تاییدمورد  56/1و  02/1محیطی کارکنان و ادراک حمایت سازمانی به ترتیب با ضرایب مسیر 
مدیریتی محیطی از طریق تعهد محیطی کارکنان با های اقدامبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق  .شد تایید 14/1محیطی نیز با ضریب مسیر 

ل یمدیریتی محیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدهای اقداممحیطی کارکنان رابطه بین های باور .رفتار شهروندی کارکنان رابطه مثبت دارد
 .دکنمیمحیطی کارکنان را تعدیل  مدیریتی محیطی و تعهدهای اقدامادراک حمایت سازمانی رابطه بین  و دکنمی
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 آغازسر
عنوان یکی از منابع بسیار مهم که اهمیت شهروندان بهاکنون

این رفتار شهروندی سازمانی هم بنابر، سازمان درک شده است
 .(Bienstock et al., 2003) ند بسیار بااهمیت تلقی شودتوامی

رد بخشی و کارایی عملکارتقای اثر سببرفتار شهروندی سازمانی 
در سازمانی که  .(Cohen & Kol, 2004) دشومیسازمان 

ت نسب، دهندمیکارمندانش رفتار شهروند سازمانی را از خود بروز 
 عملکرد، دزنمین سرهایی به سازمانی که از آنان چنین رفتار

ساختار رفتار  ،بنابراین .(Yoon, 2009) اندداشته یترقبولقابل
فرا های اداره و ارزیابی رفتار، شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی

که وریطبه؛ ندکنمینانی است که در سازمان فعالیت کارک نقش
 المیاس) یابدمیبخشی سازمانی بهبود اثر ها،آنهای در اثر رفتار

شی از رفتار عنوان بخبه یطیشهروند محرفتار  .(1385، یارو س
 رموث کار یطمحی بر رفتار فردی کارکنان در شهروندی سازمان

، سیحهای اند که واکنشروانشناسان عصر حاضر نشان داده .است
پرورش ذهنی و عاطفی و ، روانی و اخالقی فرد با دوران طفولیت

 کنمی برقرارنیز محیط زندگی او پیوندی منطقی و ناگسستنی 

(Noohi, 2009) که متخصصان این علم امروزه  هاییسوالاما ؛
گذاری متقابل نوع و در میزان و چگونگی تاثیر، اندبا آن مواجه
اط با سرشتی و ارتبهای انسان در قبال ویژگیهای کیفیت رفتار

ادبیات  .(Noghrehkar et al., 2010) محیط خارجی است
، محیط اجتماعی، محیط کالبدی: متنوعهای بین واژه، محیط

ته نک .دشومیل یشناختی و محیط رفتاری تمایز قانمحیط روا
نی حقیقی و عی، تمایز بین جهان واقعیها بندیاصلی این طبقه

، آگاهخودآگاه یا نااست که خود یشناخت یدارپدطرف انسان و جهان 
ر قرا تاثیرروحی مردم را تحت های رفتاری یا واکنشهای الگو
ها باور، چگونگی درک .(Emamgholi et al., 2012)  دهدمی
زیست افراد درون سازمان در جهت بهبود محیطهای اقدامو 

نیازمند آن هستند که در راستای ها و سازمان اهمیت یافته
ا هسیستم، مدیریتیهای سبز تغییراتی رسمی در شیوههای فعالیت
 ( ;Ramus &Killmer, 2007بدهندخود ها آوریو فن

(Gattiker & Carter, 2010. های موفقیت و شکست برنامه
بر  کارکنانبه حمایت و حس مسئولیت ، زیستیمحیطمدیریت 

ت در شرک زیستیمحیطگذاری تاثیراساس اختیارات خود برای 
برداری اطاعت و فرمان .(Daily et al., 2009) بستگی دارد

زیست ساختار سازمانی از رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط

سادگی توسط تعهد افراد )کارکنان و مدیران سازمانی( به
رسمی سازمان در راستای های پس سیاست .دسترس استقابل

متمرکز زیست به ابتکارات فردی و غیررعایت حقوق محیط
سازمانی وابسته است که از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت 

 (Lamm et al., 2013; Norton et al., 2014; Pailléتاس

(et al., 2014. ضعیف خواهد شد و ها برنامه، صورت ر غیر ایند
 استفاده موردچیز به فناوری همه ،بنابراین. از دست خواهد رفت

 زیستد وگرنه مشکالت سازمانی در ارتباط با محیطگردمیبر
ر هستند که باید با تغیی یافراد ،بنابراین .فصل نخواهد شدوحل
زیست این امر را محیطخود و تعهد خود و سازمان بر های باور

 داوطلبانههای از طرفی دیگر رفتار .(Boiral, 2009)  کنندتسهیل 
 وثرمزیست( فراگیر سبز )حمایت از محیطشکل  و مسیر  افراد در

 ند بین عمل و ساختار توسعه رابطه برقرار کندتوامیاست و 
Gattiker & Carter2010)). به ، بنابراین هدف از این مطالعه

اجتماعی و روانی های دست آوردن درک بهتر از مکانیسم
صورت نوآورانه انجام سازمان است که بهجوش توسط افراد خود
 تیزیسمحیطشهروندی های عنوان رفتاربهها این رفتار .شودمی

از  .(Daily et al., 2009; Boiral, 2009) است شده شناخته
توان طریق مدل رفتار شهروندی محیطی در محیط سازمانی می

برد  ز پیسبهای پایدار توسط شرکت زیستیمحیطبه میزان تعهد 
ی رفتار سازمان ینهزم درو این موضوع به ادبیات نظری و تجربی 

 ( ,.Perez et al., 2009; Cantor et al دکنمیسبز کمک 

اهمیت این پژوهش بر این اساس است که به رفتار  .2012)
عنوان بخشی از رفتار شهروندی سازمانی با محیطی سازمانی به

حیح رفتاری ص ارایهد و این نوع رفتار بر شودیدی جامع نگریسته 
 ایهارهدف اصلی این تحقیق  .گذار استتاثیراز سوی کارکنان 
شهروندی محیطی مبنای های انجام رفتار برایالگویی است که 

به این منظور در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه  .قرار گیرد رفتار
ه به با توج .قرار گرفتند مطالعه موردجامعه تحقیق  عنوانبهایالم 

انشگاه و استراتژی د دانشگاه سبزهای رتبه دانشگاه ایالم در رقابت
و نیز توجه به این  سویکاز  زیستیطمحتوجه و حفظ  ینهزم در

 تاساسی در جوامع اس و ایجاد تغییرات مهم امبد ،نکته که دانشگاه
از سوی دیگر تدوین الگوی رفتار شهروندی محیطی در دانشگاه  و

قویت ت یاو  ارایه، شناسایی ینهزم در .استبرخورداراز اهمیت خاصی 
دیگر به شکل های شهروندی محیطی در سازمانهای رفتار
انی دانشگاه سازم .تحقیقاتی جامع انجام نگرفته است توجهقابل
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های و استراتژی را به افراد القا نمودهگیری است که دانش و یاد
 یتنهان موجب سوق دادن رفتار کارکنان و در یادگیری آ

 .خواهد شد زیستیطمحدانشجویان در راستای حفظ و نگهداری 
گذار بر تاثیرانجام تحقیق حاضر ضمن شناسایی عوامل محیطی  با

ات و امکانشود میسازمان این عوامل محیطی آشکار رفتار افراد در 
اما  .دگردمیفراهم  پیش از یشبها حرکت به سمت کمال سازمان

وی سبهتر امکان حرکت سریع، در صورت عدم انجام تحقیق حاضر
 ل و مشکالتیدر حوزه توجه به مسای خصوصبه  تعالی سازمانی

ان آیندگ سرنوشتبر  احتماالًمواجه است و نیز ها آن که جامعه با
، وعموض توجه به این ،بنابراینکمتر خواهد شد است  گذارتاثیر

وی به تدوین الگتحقیق حاضر  .ناپذیر استامری ضروری و اجتناب
 در فضای دانشگاهیزیستی محیطارتقای رفتار شهروندی 

که  تیزیسمحیطهای ارتباط بین تمایل افراد به رفتار و دازدپرمی
اد که از افرهایی توجهی در سالمت جامعه دارند و رفتارنقش قابل

به  افرادهای تقویت باور .دشومی د مشخصکنمی در سازمان بروز
در و  زیستیطمحو نیز ایجاد تعهد نسبت به  زیستیطمحموضوع 

رفتار یک شهروند باشد که  دهندهنشانرفتاری که  یتنها
خود را درک نموده و نبست به آن حساس است و  زیستیطمح

 .اهمیت پژوهش است دهندهنشان دکنمی برای حفظ آن تالش

 شده مطرحبه یک دغدغه در عرصه عمومی  زیستیمحیطمباحث 
یابد و سازمان را در افزایش می پیش از یشباست و این موضوع 
مجبور به ها دهد و سازمانقرار می فشارتحتقبال جامعه و مردم 

این حس رو به رشد است که کارکنان  واقع در .گویی هستندپاسخ
قی اخال نظر ازاخالقی نگران هستند و بر خود و سازمان خود  نظر از

 زیست را رعایت کننداخالقی محیطهای اقدامآورند تا فشار می
Aguilera et al., 2007; Grant et al., 2008; Lin et al., ) 

بر این اساس این موضوع ذهن ما را به خود مشغول کرده  .2010)
کارکنان و مدیران در چارچوب های اقدامو ها است که چگونه باور

 (,.Lamm et al دارند تاثیر زیستیمحیطسازمانی بر توسعه پایدار 

(2013; Chou, 2014; Temminck et al., 2015  شهروند
زیستی مستلزم این است که ما موضوعات مربوط به حفظ محیط
رای ای پیشرفت در علم و اقتصاد داندازهزیست را حداقل بهمحیط

ع این موضو یدربردارندهزیستی شهروندی محیط؛ اهمیت بدانیم
ارف غیرمتعهای را در محیطها نیز خواهد بود که حقوق و مسئولیت

در  .مبگیریتر خیابان و محیط کار جدی، مارکتسوپر، خانواده مانند
زیستی در کنار ند محیطوشهر، زیستشناسی محیطعلم جامعه

یکی از  ,.Berkowitz et al) .(2005 شهروند مدنی مطرح است

رجوع خود با ارباب یهدوسو ایهکه دارای رابطهایی نسازما
و ها دانشگاه .هستندسسات آموزشی وو مها دانشگاه؛ ندباشمی

عنوان باالترین مرکز آموزش عالی پیوسته به موسسات
ورزی و تولید علم در جامعه محسوب شده و با حضور و اندیشه

ویان پژوهان و دانشجدانش، محققان، فعالیت اندیشمندانه متفکران
، یاعتقاد، فکریهای در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت
نان در این میان کارک .فرهنگی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارند

نند نقش مهمی را در توامیعلمی دانشگاهی و اعضای هیئت
دوستانه نوع هایآنان با رفتار .ارتقای کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند

خویی و حس خوش، مهربانیادب و همراه با، و جوانمردانه
ی رموثکمک ها شناسی به افزایش کیفیت در دانشگاهوظیفه

در این راستا برای  .(Ramezani et al., 2013) خواهند کرد
ما یک  یطیشهروند محبررسی تمایل کارکنان به شرکت در رفتار 

و ها م که حس اختیاری مردم نسبت به نگرانیایهکرد ارایهمدل 
این مدل  .دهددر محل کار را نشان میزیست محیطتعهد به 

دهنده هر دو سطح شخصی و بین شخصی است و در دو نشان
در وهله اول نقش تعهد محیطی کارکنان  .شودمرحله بررسی می

ی و مدیریتی محیطهای اقدامعنوان متغیر میانجی )واسطه( بین به
شود در وهله دوم کارکنان بررسی می یطیشهروند محرفتار 
و ادراک حمایت سازمانی  زیستیمحیطهای کنندگی باورتعدیل
 مدیریتی محیطی بر تعهد محیطیهای اقدامبرای اثر  زیستیمحیط

تمامی در راستای آن  شده یبررسموارد  .دشومیکارکنان بررسی 
سازمانی و مدیریتی از طریق تعهد ، است که آیا عوامل فردی

رار ق تاثیررا تحت  یکار ینهدرزم یطیشهروند محرفتار ، سازمانی
و  کادرا ها،باور تاثیردر این پژوهش  بنابراین،؟ یا خیر دهندمی

افراد سازمان با توجه به نقش تعهد سازمانی بر روی های اقدام
ش سؤال اصلی پژوه پس .شده است بررسی یطیشهروند محرفتار 

 تیزیسمحیطآن است که مدل مناسب برای ارتقای رفتار شهروند 
 ؟ ر دانشگاه دولتی ایالم کدام استکارکنان د

ند شهرومشخص شد که رفتار ، شده انجامهای با توجه به پژوهش
زیر بخش رفتار شهروند سازمانی است و در دامنه آن قرار  یطیمح
 .(Ones &Dilchert, 2012; Lülfs &Hahn, 2013)  گیردمی

ها آن نوعی حس شهروندی است که در همهها تمامی این رفتار
افراد ها آن یک موضوع مشترک است و آن این است که در همه

سرمایه و زمان و انرژی خود و خارج از الزامات ، باید از مسئولیت
 عنوان تالشی است که افرادو این به رسمی سازمانی مایه بگذارند

را فدر راستای  صورت اختیاری و تمایل و تالش اضافی افرادبه
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ادی ارهای رفتار، زیستهمه کارکنان طرفدار محیط .است یسازمان
عوامل زیادی در این راستا  .دهندانجام میها آن و فراتر از وظیفه

جلوگیری از ، جمله ازشود نقش دارد که توسط کارکنان رعایت می
 ،اده سبز و حداقلی از منابع موجودد و استفیمدیریت مواد زا، آلودگی

 ی راتمامی احتماالت تواندنمی یسازمان برنامههیچ  وجود ینا با
بزرگ های بینی کند و یا پوشش دهد که در آن شرکتپیش

چیدگی خود یبه دلیل تنوع و پها سازمان .عملیاتی سبز داشته باشند
رنگ کم هایند و رفتارکنمیرفتار زیست محیطصورت شرطی با به

تر بیش ،بنابراین .شناسندرسمیت میدارند و این وظایف را کمتر به 
در این نقش و ، خودیبهصورت خودن خود مردم هستند که بهای

نوآورانه دارند که از سطح های ند و رفتارکنمیوظایف همکاری 
د کنمیرا ایجاد  یتربزرگهای د و اجتماعشومیی شروع فرد

(Smith& O'Sullivan, 2012). 
داوطلبانه و خودجوش در های طور تعهد کارکنان در رفتارهمین

تواند تبدیل به یک نیروی زیست پایدار میراستای حمایت از محیط
مداوم در راستای توجه های اصلی و پشتکار برای ایجاد تالش

 .Gattiker & Carter, 2010) ( شودزیست شرکت به محیط
 : اند ازعناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارت پس

طور برای کارکنان سازمان به ازآنچهنوعی رفتار است که فراتر  .1
صورت نوعی از رفتار است که به .2؛ ده استشرسمی تشریح 

طور رفتاری است که به .3؛ اختیاری و بر اساس اراده فردی است
نداشته و یا از طریق ساختار رسمی مستقیم پاداشی به دنبال 

است که برای  یرفتار .0؛ دگیرمیسازمانی مورد قدردانی قرار ن
بخشی و کارایی عملکرد سازمان و موفقیت عملیات آن خیلی اثر

 .مهم است
ر فلسفه ب یخود که مبتن یکیدگاه تئوریبا به کار بردن دون داین 

ه کند که سیمطرح م، بود یاسیمدرن علوم س یو تئور یاسیس
 ( ,.Vandyne. linne, et al .وجود دارد ینوع رفتار شهروند

(2000. 
 «کردن یرویرش و پیل کارکنان به پذین واژه میا؛ «اطاعت 

 .کندیف میرا توص یسازمانهای مقررات و رویه، نیاز قوان
 «ع کردن مناف یو قربان یل کارکنان به فداکاریم؛ «یوفادار

ت و دفاع از سازمان را یو حما یمنافع سازمان راه در یشخص
 .دهدمیح یتوض

 «ر شدن فعال در یل کارکنان به درگیماشاره به ؛ «مشارکت
 .دارد یسازمان یهمه ابعاد زندگ

وز نه، یسازمان یق رفتار شهروندیعالقه فراوان به تحق باوجود
ر و کاوش د یبا بررس .است نشده شناختهطور کامل ابعاد آن به

طور بالقوه تار متفاوت بهنوع رف یحدود س، ن مفهومیات ایادب
م یاهن مفین ایاند بقات نشان دادهیاست که تحق شدهییشناسا

 یکل طبقههفترا در ها آن نتوامیدارد و  وجود یادیز یهمپوشان
 .(Podsakoff et al., 2000) داد یجا

 یسازمان یشهروندهای از رفتار یمهمشکل : یکمکهای رفتار
 کرده کارنه ین زمیکه در ا یردهر ف توجه مورد عملدر است که 

 یبه معنا، یکمکهای رفتار یمفهوم لحاظ از .است شده واقع
گری میانجی، دوستیگران )نوعیداوطلبانه نسبت به دهای کمک

رام( )احت یاز وقوع اتفاقات و مشکالت کار یریو جلوگ و تشویق(
 .(Organ, 1990) تاس
 مکک یاز جانب کارمندان برا یاریاختهای رفتار: دوستینوع 

 .هستند یر مشکالت کاریکه درگ یبه افراد
 افتد که تعارضیاتفاق م یگری زمانمیانجی: گریمیانجی 

فرد  .شتر افراد گروه شودیا بین دو یب یجنگ شخص سبب
ک کمها آن و به داردیبرمرفع تعارضات گام  یبراگر یانجیم
نار ک یزیراز آبرو یریکند که تعارضات را به خاطر جلوگیم

 .رندیشخصی را هم در نظر بگل غیریگذاشته و مسا
 همکاران )چه کوچک و چه های ل از موفقیتیتجل: تشویق

های جاد همکارییا یرا برا یمثبتهای کنندهتقویتبزرگ( که 
ها ن همکارییکه امکان بروز اطوریبه، مثبت به دنبال دارد

 .کندینده فراهم میرا در آ
 یزیمتما شکل یکرام ان کرده است که احتیاورگان ب: احترام 

بعاد ه ایبق کهینال یاست به دل یسازمان یاز رفتار شهروند
، دکننیا حل مشکالت کمک میبه کاهش و  یرفتار شهروند

قبل از ، جاد مشکالتیکه از ا است یاما احترام شامل ابعاد
ابعاد  .(Organ, 1990) کندیم یریفتند جلوگیب یاتفاق ینکها

 : از اندعبارتار شهروندی از اورگان رفت

رفتار شهروندی سازمانی است  جوانمردی نوعی از: یجوانمرد .1
ری به آن تکننده توجه بسیار کمکمکهای فتارکه نسبت به ر

عنوان تمایل به تحمل جوانمردی را به ارگان .شده است
 ناپذیر در کار بدون شکایت و ابرازکننده اجتنابشرایط ناراحت

 .(Organ, 1990) ناراحتی تعریف کرد
رفتار مدنی از عالقه یا تعهد به سازمان : مدنیرفتار یا فضیلت  .2

ها منظور شناسایی فرصتنظارت بر محیط به .دشومیناشی 
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از این  ایهشخصی نمونهای حتی با هزینهها و تهدید
 .هاسترفتار

فرا ار رفت، فتار شهروندی سازمانیاین نوع از ر: ابتکارات فردی .3
 کلی مورد انتظارهای است که ماوراء حداقل نیازمندی ینقش

های شامل فعالیتهایی از چنین رفتار یهاینمونه .قرار دارد
نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و های خالقانه و طراحی

 .عملکرد سازمانی است یا
 یرویت و پیاحساس هو یبه معنا یوفادار: سازمانی یوفادار .0

و فراتر رفتن از  یصورت کلاز مدیر سازمان و سازمان به
 .(Organ et al., 2006) افراد است یق گروهیعال

، نیقوانسازی یدرونرش و ین بعد شامل پذیا: اطاعت سازمانی .6
 یرویپ سببسازمان است که های مقررات و دستورالعمل

کس مشاهده و نظارت است که هیچ یزمان یصادقانه فرد حت
 .(Podsakoff et al., 2000) کندینم

 یدان براـداوطلبانه کارمنهای شامل فعالیت: توسعه خود .5
 و همگام بودن یشغلهای ییتوانا ها،مهارت، ش معلوماتیافزا

ین در ا .خود است یرشته تخصص ینهزم درن اطالعات یبا آخر
 عنوان گونهیناپژوهش حاضر را  هایهن فرضیتوامیراستا 

 : کرد
مدیریتی محیطی با تعهد محیطی کارکنان رابطه های اقدام .1

 .مثبت دارد
 کارکنان یطیشهروند محتعهد محیطی کارکنان با رفتار  .2

 .رابطه مثبت دارد
مدیریتی محیطی از طریق تعهد محیطی کارکنان های اقدام .3

 .با رفتار شهروندی کارکنان رابطه مثبت دارد
مدیریتی های اقداممحیطی کارکنان رابطه بین های باور .0

 .دکنمیمحیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 
مدیریتی های اقدامادراک حمایت سازمانی رابطه بین  .6

 .دکنمیمحیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 
ن مدل مفهومی این پژوهش توامی شده گفتهبا توجه به مطالب 

 .ترسیم کرد (1شکل ) صورتبهرا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 

های اقداماز  ثرامت( رفتار شهروندی محیطی 1) شکل بر اساس
مدیریتی محیطی است که از طریق تعهد محیطی کارکنان این 

مدیریتی محیطی بر تعهد های اقدام تاثیر .دشومی محقق تاثیر
محیطی کارکنان و های ر باورکنان توسط دو متغیمحیطی کار

 .دشومی ادراک حمایت سازمانی تعدیل
 

 ه پژوهشنپیشی
بر رفتار  موثر یعوامل اجتماع یدر بررس، همکارانفرهمند و 

و  یالتتحص ینب هک یافتنددر یزددر  یستیزیطشهروند مح
اما  وجود نداشته یدارشهروندان رابطه معنا زیستیمحیطهای رفتار

فتار ر نانز، یگردعبارتبه، و سن متفاوت بوده یتجنس برحسب

های سن رفتار یشداشتند و با افزا یبهتر زیستیمحیط
 .(Farahmand et al., 2013) بود یافتهبهبود یزن زیستیمحیط

 یاشکال رفتار شهروند یبا عنوان بررس یقیتحق در و کالچ هارپر
 یدرفتار شهرون ینرابطه ب یسابقه و سرانجام به بررس یسازمان
 اندهنان پرداختکو عملکرد کار زیستیمحیطهای و تالش یسازمان

(Harper & college, 2015). یوجود رابطه یتجرب هایهمطالع 
، ناو همکار شوم .اندکرده تاییدعوامل را  ینا ینمثبت و معنادار ب

 هاییاستاز س یکاییشهروندان آمر یتحما یزانم یبه بررس
 .(Shwom et al., 2010) پرداختند ییهواوآب ییراتکاهش تغ

کاهش ها یاستنشان داد که تعهد افراد نسبت به س یقتحق یجنتا
، یتجنس ،برحسب سن یزن یتحما یزانبوده و م یینهوا پاوآب ییرتغ

 محیطیاقدامات مدیریتی 

 باورهای محیطی کارکنان

 ادراک حمایت سازمانی

 رفتار شهروند محیطی کارکنان تعهد محیطی کارکنان
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 یقتحق یناهای یافتهبر اساس  .الت افراد متفاوت بوده استیتحص
ختلف مهای یکاز تاکت گذارانیاستنمودند که س یهمحققان توص

وهوا آب ییرتغهای یاستتعهد در مردم در برابر س یجادا یبرا
های بخش یتتعهد و حما یجادا یبرا یزکنند و نمیاستفاده 

، یلخالد و ع .یندنما دهاستفا یارتباطهای یاستمختلف مردم از س
بر  یآثار رفتار شهروند سازمان یبا عنوان بررس ایهدر مطالع

 یکه رفتار شهروند یدندرس یجهنت ینبه ا یانحرافهای رفتار
 (Khalid  و عکس دارد یمنف یرابطه یبا رفتار انحراف یسازمان

(& Ali, 2005 . یریپذتحمل، دهدمیپژوهش نشان  ینا یجنتا 
 .دارند یرا با رفتار انحراف یمنف باطارت یشترینب یو مشارکت مدن

اسپمن  .رددا یاریاخت یبتبا غ یارتباط منف شناسییفهوظ ینهمچن
 لیتحل ینرابطه ب یرا باهدف بررس یموسسه خدمات 32، زارت و

 یالتدر ا یسازمان یبا رفتار شهروند یمنف ییو کارا یرفتگ
 یجنتا .(Schepman & Zarate, 2008) کردند یواشنگتن بررس

تار و رف ییناکارا، یشغل یرفتگ یلتحل، مطالعه نشان داد ینا
 ،دارند یکدیگربا  یارتباط معنادار یهمگ، یسازمان یشهروند

 ینفارتباط م یسازمان یو رفتار شهروند یین ناکارایب کهیطوربه
طح ن بودن سییباال معادل پا ییکه ناکارا ین معنیبه ا؛ وجود دارد

رفتار  ابعادک از یهر ، البته .است یسازمان یرفتار شهروند
، دارند ییبا ناکارا یمتفاوت یمنفهای یهمبستگ یسازمان یشهروند

 .دارد ییرا به ناکارا ین ارتباط منفیشتریب، یفداکار کهیطوربه
و  یزمانسا یرفتار شهروند یمنف رابطهانگر ین مطالعه بیج اینتا

 .است یشغل یرفتگ یلتحل
 

 هامواد و روش
ست پیمایشی ا -یصورت توصیفهش با توجه به هدف بهپژواین 

رد و استاندا صورتبهبا استفاده از پرسشنامه  ری اطالعاتآوجمع و
ق محق االتوس .است شده انجاممیدانی  صورتبهمحقق ساخته و 

 یمنظت کر اساس پیشینه تحقیق و بررسی اسناد و مداربساخته 
ت اس کارکنان دانشگاه دولتی ایالمجامعه آماری پژوهش  .اندشده

صورت گیری بهنمونه .هستندنفر  048برابر با ها آن که تعداد
و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی ؛ تصادفی ساده است

 213برابر درصد  16/1ای ب خطمورگان و فرمول کوکران با ضری

های در این تحقیق روایی شاخص .است شده محاسبهنفر 
مربوطه  متخصصاناستادان و  نظر ازپرسشنامه با استفاده 

و فرمول آلفای  plsافزار با استفاده از نرم و پایایی آن یابیاعتبار
 یطیمحتعهد محاسبه شد و برای متغیر ، 844/1دل امع کرون باخ
، 815/1 کارکنان یطیمحهای باوربرای متغیر ، 831/1کارکنان 

های اقدامو برای متغیر  843/1 یسازمان یتادراک حمابرای متغیر 
 .شد محاسبه 514/1یطی مح یریتیمد

 موردنیز  یتاییدروایی محتوایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی 
بعاد و ن ایمرتبه اول رابطه ب یل عاملیدر تحل .قرار گرفت یبررس

، هر بعد یعاملهای همه بار .قرار گرفت یدیتامورد ها پرسش
 15/1باشند و ضرایب معناداری باالتر از  6/1 تر ازباید بزرگ یهمگ

 یاییدتتحلیل عامل  بنابراین، .رفته شوندیداشته باشند تا پذ
 : صورت استبدین (2) بر اساس شکل محیطیهای باور

 
 های محیطیباورادراک  یتاییدتحلیل عاملی 

 

 
 مدل در حالت ضرایب معنادار: (2) شکل

 
هستند،  15/1، همه ضرایب معناداری ابعاد باالتر از (2) در شکل
شان هایخوبی توسط پرسشتوان گفت که این ابعاد بهپس می

 .اندسنجیده شده

 

 

 



 119 دانشگاه کارکنان یطیارایه مدلی برای ارتقای رفتار شهروند مح

 برازش مدلهای شاخص: (1جدول )
 تناسب معنایی تناسب عددی حد مطلوب شاخص برازش ردیف

1 X2/df X2/df <3 31/2 بسیار خوب 

2 GFI  بسیار خوب 11/1 1/1از بیشتر 

3 AGFI  بسیار خوب 12/1 1/1بیشتر از 

0 RMSEA بسیار خوب 1154/1 تر از یککم 

 
 ادراک حمایت سازمانی یتاییدتحلیل عاملی 

 

 مدل در حالت ضرایب معناداری: (3شکل )
 

 
، هستند 15/1همه ضرایب معناداری ابعاد باالتر از ، (3) در شکل

شان هایخوبی توسط پرسشن ابعاد بهین گفت که اتوامیپس 
د ییگر تافوق نشانهای آمده از شکلدستج بهینتا .اندده شدهیسنج

 .دنباشمیق یتحق یدییتا یل عاملیحلت
های مدیریتی فرض اول: اقدامدهد، نشان میها بررسی فرضیه

ه با توجه ب محیطی با تعهد محیطی کارکنان رابطه مثبت دارد.
 (T) )ضریب مسیر( میزان ضریب معناداری آزمون تحلیل مسیر

توان هست، و می 15/1تر از میزان است که بزرگ 50/10برابر با 
ای ابطهل با متغیر وابسته، رگیری کرد که بین متغیر مستقنتیجه

و معنادار  56/1مستقیم و مثبت وجود دارد و میزان مذکور برابر با 
 است.

 برازش مدلهای شاخص: (2جدول )

 تناسب معنایی تناسب عددی حد مطلوب شاخص برازش ردیف

1 X2/df X2/df <3 14/1  خوببسیار 

2 GFI  بسیار خوب 12/1 1/1بیشتر از 

3 AGFI  بسیار خوب 11/1 1/1بیشتر از 

0 RMSEA بسیار خوب 1305/1 تر از یککم 
 

 مدیریتی محیطیهای ی اقدامتاییدتحلیل عاملی 

 

 یمعنادار یبمدل در حالت ضرا: (4شکل )

هستند،  15/1داری ابعاد باالتر از همه ضرایب معنا(، 0) در شکل 
نجیده س سواالت  خوبی توسط  توان گفت که این ابعاد بهپس می

ید یگر تاهای فوق نشــانآمده از شــکل دســتاند. نتایج بهشــده
 .باشندیدی تحقیق مییتحلیل عاملی تا

 یطیفتار شهروند مح: تعهد محیطی کارکنان با ر2فرضیه 
)ضریب  یربا توجه به آزمون تحلیل مس کارکنان رابطه مثبت دارد.

است که  30/230برابر با  (T) مسیر( میزان ضریب معناداری
گیری کرد که بین توان نتیجهست و میا 15/1تر از میزان بزرگ

جود ای مستقیم و مثبت ومتغیر مستقل با متغیر وابسته، رابطه
 و معنادار است. 15/1دارد و میزان مذکور برابر با 

های مدیریتی محیطی از طریق تعهد محیطی : اقدام3 یهفرض
وجه به با ت .کارکنان با رفتار شهروندی کارکنان رابطه مثبت دارد
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 (T) )ضریب مسیر( میزان ضریب معناداری آزمون تحلیل مسیر
و  باشدمی 15/1تر از میزان است که بزرگ 50/10برابر با 

، گیری کرد که بین متغیر مستقل با متغیر وابستهتوان نتیجهمی

 52/1ای مستقیم و مثبت وجود دارد و میزان مذکور برابر با رابطه
 و معنادار است.

 

 برازش مدلهای شاخص: (3جدول )
 نتیجه برازش آمدهدستمیزان به حد مطلوب )استاندارد( شاخص برازش ردیف

1 X2/df X2/df<3 88/1 بسیار خوب 

2 GFI  بسیار خوب 11/1 1/1بیشتر از 

3 AGFI  بسیار خوب 11/1 1/1بیشتر از 

0 RMSEA بسیار خوب 1518/1 تر از یککم 
 

تی مدیریهای محیطی کارکنان رابطه بین اقدامهای باور: 0فرضیه 
 با توجه به .دکنمیمحیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 

 (T) معناداری)ضریب مسیر( میزان ضریب  آزمون تحلیل مسیر
ن توامیست و ا 15/1تر از میزان است که بزرگ 10/1 برابر با
 مستقیم ایهرابط ،وابسته متغیر با مستقل متغیر بین که کرد گیرینتیجه

 .و معنادار است 102/1و مثبت وجود دارد و میزان مذکور برابر با 
مدیریتی های ادراک حمایت سازمانی رابطه بین اقدام: 6فرضیه 

 با توجه به .دکنمیمحیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 
 (T) داری)ضریب مسیر( میزان ضریب معنا آزمون تحلیل مسیر

 گیرینتیجه نتوامی و ستا 15/1 میزان از تربزرگ که است 60/1 با برابر

تقیم و مثبت مس ایهرابط، کرد که بین متغیر مستقل با متغیر وابسته
 .و معنادار است 114/1وجود دارد و میزان مذکور برابر با 

 

 گیریو نتیجهبحث 
حفظ آن ، زیستیطمح، قرن حاضرهای دغدغه ینترمهمیکی از 

و چگونگی آموزش و ترغیب شهروندان به تالش در جهت 
ی ریزبرنامهنیازمند توجه و تنها نه زیستیطمح .نگهداری آن است

است بلکه نیازمند این امر است که توجه  یفیتباکبرای نگهداری 
یک رفتار  صورتبهو  شده ینهنهادو حفظ آن برای شهروندان 

 لتوجه به مسای .ارزشمند شناسایی و مورد اقبال عموم قرار گیرد
در  نظرانصاحبدانشمندان و  توجه موردامروزه  زیستیطمح

علوم اجتماعی و ، علوم انسانیهای حوزه جمله ازها حوزه بیشتر
 هایتوجه به اینکه رفتار با .است گرفته قرارعلوم رفتاری 

به رعایت حقوق فردی و  بیشترشهروندی در تعاریف قبلی خود 
عاریف به ت رفتار شهروندی نیازداشته است اکنون  یدکاتاجتماعی 

ف مختلهای ل و مشکالت جامعه در حوزهجدید و متناسب با مسای
 رفتارهای یفبازتعرشهروندی محیطی یکی از های رفتار .دارد

 .تاس قرارگرفته یبررس موردشهروندی است که در این پژوهش 
های ارانجام رفت برایالگویی است که  ارایههدف اصلی این تحقیق 

به این منظور در این  .قرار گیرد شهروندی محیطی مبنای رفتار
 مورد جامعه تحقیق عنوانبهتحقیق کلیه کارکنان دانشگاه ایالم 

های با توجه به رتبه دانشگاه ایالم در رقابت .قرار گرفتند مطالعه
توجه و حفظ  ینهزم درو استراتژی دانشگاه  دانشگاه سبز

 ابدمتوجه به این نکته که دانشگاه نیز  و سویکاز  زیستیطمح
 تدوین ایجاد تغییرات مهم اساسی در جوامع است از سوی دیگر

الگوی رفتار شهروندی محیطی در دانشگاه از اهمیت خاصی 
ای هتقویت رفتار یاو  ارایه، شناسایی ینهزم در .استبرخوردار

 توجه قابلدیگر به شکل های شهروندی محیطی در سازمان
دانشگاه سازمانی است که  .تحقیقاتی جامع انجام نگرفته است

ری یادگیهای و استراتژی را به افراد القا نمودهگیری دانش و یاد
دانشجویان در  یتنهادر آن موجب سوق دادن رفتار کارکنان و 

در همین راستا  .خواهد شد زیستیطمحراستای حفظ و نگهداری 
 گذاریرتاثهای متغیر ینترمهم رفتار شهروندی الگوی ارایه هدف با

در این مدل  .است شده ارایهدر این مدل ترسیم و در قالب مدل 
های اورو ب تعهد محیطی کارکنان، مستقیم اقدامات مدیریت تاثیر

 (اهسازمانی )دانشگ حمایتهای ادراک تاثیرو نیز  محیطی کارکنان
 نتایج بررسی .است گرفته قرار یبررس مورد یرمستقیمغ صورتبه

یطی با تعهد محمدیریتی محیطی های اقدام تاثیر که دهدمی نشان
داد که  نشان تحلیلنتایج حاصل از این  .کارکنان رابطه مثبت دارد

مدیریتی محیطی های ن ادعا کرد که اقدامتوامی %16با احتمال 
با تعهد محیطی کارکنان رابطه مثبت دارد و میزان این رابطه برابر 

چه افراد  دهنده آن است که چناناین مطلب نشان .است 56/1با 
ی که سازمان، داشته باشند و به آن عمل کنند زیستیمحیط تعهد

های آن افراد در آن فعالیت دارند نیز ملزم به رعایت اقدام
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تعهد  زیستیمحیطهای اقدام یگردعبارتبهد شومی زیستیمحیط
همکاران و الم  .دهدمیزیست افزایش افراد را نسبت به محیط

 یطمحر د زیستیمحیطهای اند که برای ترویج رفتارپیشنهاد داده
کاهش استفاده از منابع مضر ، همچون بازیافتهایی از رفتار، کار

 دوشدیگر استفاده های با طبیعت و استفاده مجدد از وسایل در کار
(Lamm et al.,2013). دهنده آن است که چناناین مهم نشان 

، چه بخواهیم تعهد محیطی کارکنان را افزایش دهیم باید
سالم از سوی مدیریت در سازمان  یزیستبرای محیطهایی اقدام

رعایت این ، شوندها آن رعایت و وضع شود و افراد ملزم به رعایت
مرور موجب ایجاد تعهد در خود کارکنان شود  ند بهتوامیقوانین 

 یدیتاخوانی دارد و آن را این پژوهش همهای که این مهم با یافته
های پس افراد باید در این مسیر گام بردارند و سازمان اقدام .دکنمی

هد که افزایش در تع دهدمیاین مهم نیز نشان  .آنان را تسهیل کند
قرار  رتاثیتحت مدیریتی را نیز های ند اقدامتوامیزیستی محیط

 .دزیست افزایش یاببه محیط توجهشاننیز میزان ها دهد تا سازمان
نتایج  .دارداین پژوهش همخوانی های این مورد هم با یافته

 ،که با استفاده از تصویرسازی سازمانی نشان داده است هاتحقیق
نان شود تا کارک سببصورت اجباری و اختیاری ند بهتوامیسازمان 

مدیریتی سازمان تن دهند و اهداف رفتار های و اقدامها به سیاست
 .(,Chou, 2014; Norton et al کنندرا دنبال  یطیشهروند مح

 خوانی دارد واین پژوهش همهای این مطلب نیز با یافته .2014)
های و اقدامها زیرا هر چه سازمان سیاست، دکنمی تاییدآن را 

ها آن ملزم به رعایتها آن مدیریتی بیشتری برای افراد وضع کند و
رسمی افراد نسبت به آن طور رسمی و غیرگونه بهاین، شوند
 .ندشومیمتعهد ها و سیاستهای اقدام

تعهد محیطی کارکنان با رفتار  دهدمینشان فرض نتایج تحلیل 
در راستای پاسخ به  .کارکنان رابطه مثبت دارد یطیشهروند مح
تایج ن .آماری تدوین و مورد آزمون قرار گرفتفرضیه ، این فرضیه

ن ادعا کرد توامی %16حاصل از این آزمون نشان داد که با احتمال 
ابطه کارکنان ر یطیشهروند محکه تعهد محیطی کارکنان با رفتار 

این مطلب  .است 15/1مثبت دارد و میزان این رابطه برابر با 
د شومیافراد موجب  در زیستیمحیطدهنده آن است که تعهد نشان

بیشتری از خود نشان دهند که این  یطیشهروند محتا افراد رفتار 
های رفتار .دکنمی تاییدحاصل از این پژوهش را های مورد یافته

رسمی است و های در اکثر مواقع خارج از دستورالعمل ینقشفرا
این  .شودرسمی مطرح و هدایت میتوسط یک ساختار غیر بیشتر

خودی ملزم بهطور خوددهنده آن است که افراد خود بهمهم نشان

ت زیست سالم هستند و نسبدر راستای محیطهایی به رعایت رفتار
می ند رستوامیمحیطی متعهد هستند که های رفتارهای به اقدام

ط توس، ندارد یازموردنکه سازمان ها این رفتار .رسمی باشدو غیر
 (& Boiral شودصورت اختیاری و خودجوش انجام میافراد به

Paillé, 2012; Lamm et al., 2013; Temminck et al., 

های رفتاردهنده آن است که این مهم هم نشان .2015)
در سازمان بیشتر ناشی از تعهد افراد نسبت به  زیستیمحیط
رفتار  .دکنمی تاییداین پژوهش را های زیست است و یافتهمحیط

نه ند نهادیتوامیتر توسط خود افراد بسیار راحت یطیشهروند مح
بزرگ به این سمت حرکت کنند های سازمان کهیناشود و انتظار 

است و این افراد درون سازمان هستند که باید  یهیبد یرغکمی 
پس افراد باید در  .(Gattiker & Carter,2010) شوندوارد عمل 

این  .آنان را تسهیل کندهای این مسیر گام بردارند و سازمان اقدام
دهنده آن است که تعهد در افراد نسبت به مطلب هم نشان

 .دشومیزیستی محیطهای زیست موجب افزایش رفتارمحیط
که یک  ندکنمیگونه تعریف و همکاران تعهد محیطی را این کانتور
ی و شناسای، بستگی عاطفیعنوان دلی درونی است که بهانگیزه

بارتی د و به عکنمی وزاز افراد بر زیستیمحیطهای ارتباط با رفتار
های عنوان یک حس تعلق و مسئولیت به نگرانین آن را بهتوامی

 .(Cantor et al., 2012) د در محل کار تعریف کر زیستیمحیط
دهنده آن است که تعهد محیطی با رفتار این مورد هم نشان

رابطه دارد و افزایش در تعهد محیطی موجب  یطیشهروند مح
ین اهای د که با یافتهشومیمحیطی افراد های افزایش در رفتار

 .دکنمی تاییدرا ها آن خوانی دارد وپژوهش هم
مدیریتی محیطی از طریق تعهد محیطی های در فرض سوم اقدام

 .شد دتایی .با رفتار شهروندی کارکنان رابطه مثبت داردکارکنان 
های ن ادعا کرد که اقدامتوامی %16نتایج نشان داد که با احتمال 

مدیریتی محیطی از طریق تعهد محیطی کارکنان با رفتار 
شهروندی کارکنان رابطه مثبت دارد و میزان این رابطه برابر با 

 زیستیمحیطدهنده آن است که تعهد این مورد نشان .است 52/1
مدیریتی نسبت به های د تا اقدامشومیدر افراد موجب 

زیست در سازمان برقرار شود و این مورد از طریق تعهد محیط
در  محیطی بیشترهای ایجاد و بروز رفتار سببمحیطی کارکنان 

زیستی یک منبع شهروندی محیطهای رفتار .دشومیسازمان 
شود تا افراد درون سازمانی است که موجب میداخلی و درون
یک شرکت را زیر نظر داشته باشند و  زیستیمحیطسازمان اثرات 

 ( ,Chou مخرب آن باشندهای کننده فعالیتمانع و تسهیل



 1911بهار و تابستان ، 11 ، شماره11 زیست، سالهای محیطپژوهش 112

و  دکنمی تاییداین پژوهش را های این مهم نیز یافته .2014)
 ببسزیست مدیریتی نسبت به محیطهای که اقدام دهدمینشان 

 ردد و این دو شومیزیست افزایش در تعهد افراد نسبت به محیط
 و پرز .دهندمیمحیطی در سازمان را افزایش های رفتار یتنها

 یک، زیستیمحیطهمکاران نشان دادند که سیستم مدیریت 
ل در یاحساس تعهد از طریق افزایش آگاهی و تخصیص مسا

 یطیشهروند محموجب رفتار  یتنها درکند که کارکنان ایجاد می
این پژوهش های این مهم نیز یافته .دشودر کارکنان سازمان می

نتایج تحقیقات نشان داده  .((Perez et al., 2009 دکنمی تاییدرا 
د نتوامیسازمان ، که با استفاده از تصویرسازی سازمانیاست 

و ها شود تا کارکنان به سیاست سببصورت اجباری و اختیاری به
شهروند مدیریتی سازمان تن دهند و اهداف رفتار های اقدام
 .(Chou, 2014; Norton et al., 2014) را دنبال کنند یطیمح

د مدیریتی و تعههای که اقدام دهدمیاین یافته و بیان هم نشان 
 .ندشومی یطیمح شهروند رفتار در افزایش موجب یتنها در محیطی

های محیطی کارکنان رابطه بین اقدامهای فرض چهارم یعنی باور
 تایید .دکنمیمدیریتی محیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 

فرضیه آماری تدوین و مورد ، در راستای پاسخ به این فرضیه .شد
نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که با  .آزمون قرار گرفت

محیطی کارکنان رابطه های ن ادعا کرد که باورتوامی %16احتمال 
مدیریتی محیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل های اقدام بین
داد که  نشانن چو .است 102/1د و میزان این رابطه برابر با کنمی

قرار  رتاثیتعهد کارکنان را تحت ، سازمانیهای زمانی که سیاست
محیطی و ادراک های باور بر یهتکشدت به تاثیراین ، دهدمی

این مورد  .(Chou, 2014) سازمان استهای کارکنان از حمایت
سازمانی موجب تعدیل شدن های دهنده آن است که باورنشان

ند وشمیمدیریتی و تعهد محیطی کارمندان های رابطه بین اقدام
به عبارتی این بیان نتایج این  .دکنمیو این رابطه را تقویت 

و همکاران در یک مطالعه موردی  تودور .دکنمی تاییدپژوهش را 
زیستی در سازمان که از تعهد محیطهای دست یافتند که رفتار

، فردیی هاباور تاثیرد تحت شومیزیست ناشی کارکنان به محیط
است  ...حمایت مدیریت و ، شرکت و حمایت سازمانیهای ارزش

(Tudor et al., 2008).  های که باور دهدمیاین مهم نیز نشان
های و سیاستهای افزایش و تعدیل در تعهد و اقدام سببمحیطی 

های طور این باورد و همینشومیزیست سازمانی نسبت به محیط
دیل سازمانی را تعهای محیطی رابطه بین تعهد محیطی و سیاست

رابطه  ،در پژوهش کولیر و استبان .دکنمید و آن را تقویت کنمی

سازمانی های و ویژگیفردی های تقویت ارزش ینهزم درمتقابل 
این مطلب و  .(Collier & Esteban, 2007) است شدهمنعکس

 دهدیمد و نشان کنمی تاییداین پژوهش را های یافته نیز یافته
مدیریتی و تعهد های محیطی رابطه بین اقدامهای که باور

ایش د و موجب افزکنمیزیست را تعدیل کارمندان نسبت به محیط
برای ها که سازمان دهندمینشان ها پژوهش .دشومیدر این رابطه 

شهروندی را ترویج های اشاعه رفتار شهروند سازمانی باید ارزش
چنین باید از طرف سازمان برای ایفای اینکنند و کارکنان 

حمایت شوند و باور داشته باشند که سازمان با نظر آنان هایی نقش
این مهم نیز  .(Hart &Thompson, 2007)است عقیده هم

های ورکه با دهدمید و نشان کنمی تاییداین پژوهش را های یافته
مدیریتی و تعهد کارمندان نسبت به های محیطی رابطه بین اقدام

 .دکنمیزیست را تعدیل محیط
های و فرض پنجم یعنی ادراک حمایت سازمانی رابطه بین اقدام

 تایید، دکنمیمدیریتی محیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل 
فرضیه آماری تدوین و مورد ، در راستای پاسخ به این فرضیه .شد

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که با  .آزمون قرار گرفت
ن ادعا کرد که ادراک حمایت سازمانی رابطه توامی %16احتمال 

مدیریتی محیطی و تعهد محیطی کارکنان را تعدیل های بین اقدام
این مطلب نشان  .است 114/1این رابطه برابر با  د و میزانکنمی
افزایش و تعدیل در تعهد و  سببکه ادراک محیطی  دهدمی

ست زیمدیریت سازمانی نسبت به محیطهای و سیاستها اقدام
طور این ادراک از حمایت محیطی رابطه بین تعهد د و همینشومی

 د و آن را تقویتکنمیسازمانی را تعدیل های محیطی و سیاست
تقویت  ینهزم دررابطه متقابل ، کولیر و استبان در پژوهش .دکنمی

است  شده منعکسسازمانی های فردی و ویژگیهای ارزش
Collier & Esteban, 2007)). این پژوهش محققان  در

مدیریت محیطی بر تعهد محیطی های ند که اقدامکنمیاستدالل 
محیطی و ادراک های دارد و عواملی همچون باور تاثیرکارکنان 

این مطلب و یافته نیز  .سازمانی نقش داردهای افراد از حمایت
ک که ادرا دهدمید و نشان کنمی تاییداین پژوهش را های یافته

مدیریتی و تعهد کارمندان های از حمایت محیطی رابطه بین اقدام
د و موجب افزایش در این کنمیزیست را تعدیل نسبت به محیط

برای اشاعه ها که سازمان دهندمینشان ها پژوهش .دشومیرابطه 
شهروندی را ترویج کنند و های رفتار شهروند سازمانی باید ارزش

هایی چنین نقشکارکنان باید از طرف سازمان برای ایفای این
قیده عحمایت شوند و باور داشته باشند که سازمان با نظر آنان هم
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این های یافته، این مطلب .(( Hart & Thompson, 2007است 
که ادراک حمایت از محیط  دهدمید و نشان کنمی تاییدپژوهش را 

مدیریتی و تعهد کارمندان نسبت به های رابطه بین اقدام
نشان داد که زمانی که ن چو .دکنمیزیست را تعدیل محیط

، دهدمیقرار  تاثیرتعهد کارکنان را تحت ، سازمانیهای سیاست
محیطی و ادراک کارکنان از های باور بر یهتکشدت به تاثیراین 

 هاییافته نیز مطلب این .(Chou, 2014) است سازمان هایحمایت
 .ستا پژوهش این نتایج تایید بر مهری و دکنمی تایید را ما پژوهش

های ن ادعا کرد که رفتارتوامیاین تحقیق های یافتهبر اساس 
 در قالب اقداماتمدیریت سازمان توجه مستلزم شهروندی محیطی 

آن  و ادراکسازمانی های حمایت سویکمدیریتی محیطی از 
دانشگاه از سوی دیگر و نیز تعهد و توجه کارکنان توسط کارکنان 

 یعناصر و اجزا ینترمهم جزتعهد محیطی  .است زیستیطمحبه 
رفتار شهروندی  دهندهنشانمدلی است که رفتار مطابق آن 

ار سعه رفتوتقویت و ت، ایجاد منظوربهبنابراین  .محیطی است
ای هضاابتدا در فرسد که می شهروندی محیطی ضروری به نظر

ی ساایجاد تغییرات اس امبد عنوانبهها دانشگاه خصوصبه سازمانی 
دانشگاه ، مدیریتی هایاقدام، در جامعه به مدیریت دانشگاه

یزان و م زیستیطمحیک سازمان و استراتژی حمایتی از  عنوانبه
 توجهابلق یدکاتپیرامون خود توجه و  زیستیطمحتعهد کارکنان به 

جامعه بخواهد در آینده دارای شهروندانی  چنانچه بنابراین، .شود
واند باید بت، باشدها آن و حفظ آن دغدغه مهم زیستیطمحباشد که 

شهروندی به آنان های رفتار ینهزم درمتعدد و جامع را های الگو
نند رفتار واتمی کند تا آنان به این علم دست یابند که چگونهمعرفی 

ن اساس بر ای .داشته باشند زیستیطمحشهروندی مبتنی بر حفظ 
مدیریتی  هایاقدام ینترمهمد برای مدیران شومی پیشنهاد

در  زیستیطمحسازمانی از های حمایت .تشریح شود زیستیطمح
 برای .ابزاری و یا حتی عاطفی مشخص شود، قالب حمایت مالی

هم یکی از انواع م زیستیطمحکارکنان تشریح شود که تعهد به 
ت در جهت تقوی یتنهادر و  .تعهد نسبت به جامعه و آیندگان است

 .ودش ارایهالزم های وزشآممحیطی در کارکنان های باور و توسعه
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