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چکیده
در این پژوهش نقشی که توسط رهبری تحول محور سبز (سازگار با محیط زیست) در بهبود خالقت سبز از طریق هویت سازمانی
سبز ایفا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت کمی میباشد .برای جمع آوری
داده ها از یک پرسش نامه استفاده شد که مدیران و کارکنان هتل های توریستی به آن پاسخ دادند .برای این پژوهش با  057کارمند
هتل و  057سوپروایزر و رئیس تماس گرفته شد .یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری سبز تأثیری مثبت بر هویت سازمانی
سبز دارد که به نوبة خود به بهبود خالقیت های سبز در سازمان ها می انجامد .هم چنین معلوم شد تخصیص منبع به عنوان یک
میانجی و تعدیلکننده در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز عمل می کند .از این رو هتل ها باید تخصیص منابع خود را
برای بهبود خالقیت سبز بین کارکنان شان افزایش دهند .بر اساس یافته های این پژوهش ،مفاهیم مورد نیاز برای دست اندر کاران
این رشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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 .1مقدمه
رشد بی وقفه و بادوام تبدیل به هنجار روز شده و فشار فزاینده ای بر سازمان ها اعمال می شود تا از روند های سبز برای
دست یابی به مزایای قابل رقابت با دوام بهره ببرند .حفظ محیط زیست و امنیت آن مسئله ای حیاتی برای سازمان ها شده و
شرکت های گروه های خالق مختلفی با ایجاد می کنند تا مصرف کاغذ و آب به حداقل برسد ،حداکثر استفاده از آب
باران بشود و آب فاضالب مورد بازیافت قرار گیرد تا به این شکل محیط زیست حفظ شود .دولت چنین سازمان هایی که
محصوالت و خدمات سبز ارائه می دهند را ارتقاء می دهد و آن ها را ترویج می کند زیرا این خدمات و رویکرد های
سبز نه تنها برای وجهة آن سازمان مفید هستند ،بلکه هم چنین به کاهش هزینه ها نیز منجر می شوند .در نتیجه خدمات سبز
و فعالیت های سازگار با محیط زیست از جایگاه حیاتی در محیط رقابت بین سازمانی برخوردار شده است .دهة اخیر شاهد
تسریع روند شهر نشینی ،تقلیل منابع طبیعی و افزایش رد پای کربن در سطح جهانی به نام توسعة اقتصادی بوده است و این
کاهش منابع زیست محیطی با بهانة توسعة اقتصادی تبدیل به یکی از نگرانی های اصلی دولت شده است .هم چنین باید به
این نکته اشاره کرد که شهر ها به علت افزایش شهر نشینی و کاهش منابع محیط زیست در سال های اخیر شاهد سیل های
عظیم و زمین لرزه بوده است .این مشکالت باعث تشدید نگرانی های دولت دربارة ویرانی محیط زیست شده ،در نتیجه
دولت قوانین زیست محیطی سختگیرانه تری را در سر تا سر کشور ابالغ نموده است .در نتیجه چاره اندیشی برای مسائل
محیط زیست تبدیل به مفهومی برای تغییر جهانی محیط زیست شده و سازمان ها را به چالش می کشد تا توجه بیشتری به
ارائة خدمات سبز هم چون رهبری سبز و خالقیت سبز نشان دهند .مطالعات قبلی نشان داده است در اقتصاد کشور های
پیشرفته و هم چنین رو به توسعه ،بخش خدمات عمومی بیش از  07درصد در تولید ناخالص ملی سهم داشته و در نتیجه به
بهبود خالقیت انجامیده است .موفقیت هتل های توریستی در ابتدا به خالقیتی وابسته است که به خدمات ارائه شده مرتبط
می باشد .عالوه بر این معرفی خدمات نوآورانه می تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش ها ایفا کند .به طور مثال توسعة بهبود
اقتصادی ،فعالیت های توریستی و بازیابی میراث زیست محیطی یک ناحیه می توانند به عنوان ابزاری برای به دست آوردن
سهمی بزرگ تر از بازار و ارزش های مشتری به کار گرفته شوند .صنعت توریسم و هتلداری بیش از هر بخش دیگری
تبدیل به یکی از مهم ترین بخش های ارائة خدمات شده اند ،در نتیجه این نیاز وجود دارد تا بیشتر پرورش یابند تا در
جهت گیری هایی ارائة خدمات خالق تر شوند .طبق آمار سازمان جهانی توریسم ،افزایش ثابتی در صنعت توریسم در
اقتصاد های نو ظهور مشاهده می شود .در این رابطه و بر اساس آمار سازمان سهام برند ،یک رشد ثابت در این بخش
مشاهده می شود که با توجه به سهم  9.40میلیارد دالری در تولید نا خالص ملی ملی امری کامالً بدیهی و آشکار است .با
این افزایش سریع در تعداد توریست های بینالمللی ،کشور تبدیل به یکی از مقاصد توریستی ارجح در غرب آسیا شده
است .طبق آمار جامعه بین المللی نتظار می رود ورود توریست های بینالمللی ساالنه از سال  0797تا سال  0797به میزان
 949درصد رشد کند .گزارشات حاکی از آن است که رشد صنعتی نشان دهندة پتانسیل باالیی برای صنعت توریسم است
که می تواند با ارائة یک تجربة توریستی خاطره انگیز برای بازدید کنندگان افزایش بسیار بیشتری نیز داشته باشد .ترویج
تجربیات خاطره انگیز می تواند تا مقدار زیادی با ارائة امکانات و تسهیالت بهتر و هم چنین فراهم کردن طیف وسیعی از
خدمات خالق با هزینة مناسب و کارآمد ،حاصل شود .در محیط تجاری امروز که رقابت بسیار باالست ،موفقیت سازمان
های خدمات محور مانند یک هتل توریستی بستگی به بهره وری از خدمات خالقی می باشد که می توانند نیاز های
مشتریانی که همواره «چیزی متفاوت و بیشتر» را انتظار دارند ،برآورده سازد .در نتیجه خالقیت به تدریج تبدیل به یک

ایفای نقش رهبری تحول محور سبز مبتنی بر بهبود خالقیت سبز از طریق هویت سازمانی سبز

9

سالح مؤثر برای مواجهه با رقابت بازار شده است زیرا مشتریان هر چه بیشتر نسبت به محیط زیست آگاه شده و به آن
حساس شده اند .حفظ محیط زیست تبدیل به مقوله ای حائز اهمیت حیاتی شده است ،از این رو مؤسسات خدماتی مانند
هتل ها شروع به نشان دادن اشتیاق خود برای همراهی با رویکرد هایی شده اند که سازگار با محیط زیست است که از آن
جمله می توان به خالقیت های سبز اشاره کرد .خالقیت برای توسعة ایده های جدید و مفید که می توانند به توسعه و
پیشرفت سازمان و عملکرد آن بیانجامند ،امری حیاتی به شمار می رود .در سازمان های خدماتی مانند هتل ها ،خالقیت
گاهی مهم برای فرآیند نوآوری می باشد چرا که نقطة آغازین نوآوری سازمانی محسوب می شود .ما در این مطالعه از
برخی مفاهیم مربوط به نوآوری های زیست محیطی مانند رهبری تحول محور سبز ،هویت سازمانی سبز ،خالقیت سبز و
تخصیص منابع بهره گرفتهایم .رهبری تحول محور سبز رفتار یک رهبر است که باعث برانگیخته شدن پیروان او شده تا
اهداف زیست محیطی را برآورده ساخته و آن ها را ترغیب می کند تا ماورای آن چه که از آن ها انتظار می رود عمل
کنند تا به عملکرد زیست محیطی مناسبی برسند که از آن جمله می توان به خالقیت سبز اشاره کرد .آمابایل ،)9111(9چن
0و چانگ )0799(9خالقیت سبز را به این شکل توصیف نمودهاند« :توسعه و تکامل ایده های جدید دربارة محصوالت
سبز ،خدمات سبز ،فرآیند های سبز یا رویکرد های سبز که باید اصیل ،نوین و مفید باشند ».پرورش خالقیت سبز بین
کارکنان برای تولید نتایج نوآورانه ،نگرانی اصلی مدیران است .شالی ،.ژو 5و الدهم )077.( 8بر این باورند که خالقیت
میان کارکنان به عنوان یک عنصر مهم شناخته می شود زیرا باعث آشکار شدن خصوصیات فردی شده و هم چنین توانایی
او برای انجام وظایفش تحت تمام شرایط را روشن می کند .به همین شکل ،برخی رویکرد های نخستین توسط
پژوهشگران قبلی اتخاذ شده تا مرجع خالقیت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند .مدیران در گام اول ،باید کارکان خود
را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهند تا کار شان را به گونه ای خالقانه انجام دهند و در نتیجه این رویکرد را به سبک رهبری
ارجح خود تبدیل نمایند .آمابایل ،شاتزل ،0مونتا 1و کرامر )077.(1بر اساس این پژوهش ها عنوان کردند که رفتار رهبر
نقشی حیاتی در بهبود خالقیت میان کارکنان ایفا می کند .پژوهش های گذشته نشان داده اند که رهبری تحول محور نقش
شاخصی در بهبود خالقیت کارکنان دارد .این گونه رهبری محیطی پشتیبان و برانگیزاننده ایجاد می نماید و منابع زمینه ای
مورد نیاز را برای افراد را به عنوان ابرازی از یک رفتار خالق ساماندهی می کند .از این رو ،در این پژوهش تالش شده
رابطه بین رهبری متحول کننده و خالقیت خدمات در سازمان هایی مانند هتل های توریستی از منظر مسائل زیست محیطی
درک شود .در وهلة دوم باید به این نکته اشاره کرد که هویت سازمانی سبز و تخصیص نسبت به منابع نقشی حیاتی در
پرورش خالقیت سبز در صنعت هتل ایفا می کنند .هدف ا ین پژوهش بررسی نقش رهبری سبز و تأثیر گذاری آن بر
هویت سازمانی سبز و تأثیرات متعاقب آن بر خالقیت سبز در هتل های توریستی می باشد .این پژوهش هم چنین تالش می
کند این نکته را آشکار نماید که تخصیص منابع نقشی سازنده در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز دارد .در
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نتیجه این پژوهش به این روش ها به نکات ارائه شده در پژوهش های قبلی می افزاید :اول اینکه رابطه ای شاخص بین
رهبری سبز و خالقیت سبز تأیید می شود .دوم این که نقش میانجی هویت سازمانی سبز بین رهبری سبز و خالقیت سبز
توضیح داده می شود .سوماً نقش تخصیص منابع به عنوان یک تعدیل کننده درک بهتری از خالقیت سبز در هتل های
توریستی ارائه می دهد .در نتیجه در این مقاله تالش شده نقش رهبری سبز و خالقیت سبز در بستر هتل های توریستی
درک شود .هم چنین ما به بررسی این مقوله می پردازیم که هویت سازمانی سبز و تخصیص منابع تا چه مقدار بر خالقیت
سبز در هتل های توریستی تأثیر می گذارند.
 .2بنیان نظری و شکل گیری فرضیات
 2.1رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز
خالقیت سازمانی به مقدار زیادی به رهبران و خصوصیات آنها بستگی دارد ،زیرا آنها نقشی پیشرو در بهبود عملکردهای
زیست محیطی ایفا میکنند .در چندین پژوهش نشان داده شده که رهبری تحولمحور نقشی کلیدی در حاصل شدن نتایج
خالق داشته است .رهبری تحولمحور چهار بُعد دارد« :برانگیختن هوشمندانه ،مالحظات انفرادی شده ،کاریزما و
انگیزهسازی الهامبخش ».قدرت پر جذبة چنین رهبری کمک میکند پیروان به اندیشههای الهامبخشی دست پیدا کنند که
این امر به نوبة خود منجر به کسب احترام میان آنها و در نتیجه بدست آوردن وفاداری آنها میشود .با کمک قدرت این
کاریزما و جذبه ،چنین رهبری می تواند حسی از مسئولیت جمعی بین پیروان خود ایجاد نماید .مالحظات انفرادی به این
رهبر کمک میکند حسی از تعلق بین پیروانش ایجاد کند که منجر به شکلگیری وابستگی و نگران یکدیگر بودن
میشود .عالوه بر این ،رهبر تحولمحور با کمک انگیزههای الهامبخش نه تنها میتواند بینش و بصیرتی برای سازمان ایجاد
نماید ،بلکه همچنین میتواند به پیروانش کمک کند تا مسیری که این چشمانداز میتواند به واقعیت بدل شود را به او نشان
دهند .و سرانجام یک رهبر تحولمحور می تواند از طریق برانگیختن هوشمند ،باعث الهامبخشی به توانایی ادراکی پیروانش
شود که به نوبة خود منجر به بهبود و ارتقاء تواناییهای خالقة آنها میشود .رهبر در این سبک هدایت ،تفکر خالق و
نوآورانه را بین پیروانش ترغیب و تشویق مینماید .در نتیجه پژوهشهای گذشته نشان میدهند که این سبک رهبری
ارتباط بسیار زیادی با خالقیت کارکنان دارد .یک رهبر تحولمحور میتواند با برانگیختن پیروان به سوی سطوح باالتر
عملکرد و همچنین ترغیب آنها برای اندیشیدن به روشی خالق باعث بهبود و توسعة خالقیت شود .جونگ و
همکارانش )0779(97بر این باورند که رهبری تحولمحور میتواند به پیروان کمک کند به ایدههایی جدید برای عملکرد
مؤثر سازمانی دست یابند .وانگ و همکاران )079.( 99به این نتیجه رسیدند که رهبری تحولمحور میتواند سطح باالیی از
خالقیت را بین کارکنان صنعت هتلداری بوجود آورد .عالوه بر این ،این سبک رهبری حال و هوایی اصیل و نوآور ایجاد
میکند که پیروان خود را قادر میسازد ایدههایی خالق برای سازمان داشته باشند .ما در این پژوهش از مفهوم «رهبری
تحولمحور سبز» استفاده میکنیم که توسط باس ،)9115(90چن و چانگ( )0799و گاردنر 99و آولیو )9111(9.به این شکل
توصیف شده است« :رفتارهای رهبرانی که به پیروان خود انگیزه میدهند به اهداف زیست محیطی نائل شوند و الهامبخش
آنها میشوند تا ماورای سطوح عمکلرد زیست محیطی که از آنها انتظار میرود ،رفتار کنند ».چن و چانگ ()0799
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عنوان کردند که رهبری تحول محور سبز در صنعت الکترونیک وابسته به خالقیت سبز است .با توجه به این مباحث ،ما
فرض را بر این میگذاریم که رهبری سبز در صنعت خدماترسانی با خالقیت سبز مرتبط است (شکل )9
فرض  :9رهبری تحولمحور سبز ،رابطهای مثبت با خالقیت سبز دارد.

شکل یک :مدل تحقیقاتی فرضیه ها
 2.2نقش میانجی هویت سازمانی سبز
هویت سازمانی توسط آلبرت 95و وتن )9115(98به عنوان « ویژگیهای محوری ،شاخص و پایدار یک سازمان» تعریف
شده است و شامل سه المان اصلی میشود« :اندیشهای ،تعریفی و پدیدهای ».هویت سازمانی بر فعالیتهای کارکنان تأثیر
میگذارد و نمایی کلی و مرجع ارائه میدهد که فراهم کنندة شفافیت مدیریتی برای مشکالت استراتژیک است .بنابراین
کارکنان یک سازمان توسط هویت سازمانی خود شکل میگیرند .ما در این پژوهش به تمایز هویت سازمانی از چشمانداز
زیست محیطی نگریستهایم و به این شکل «هویت سازمانی سبز» را در هتلهای توریستی در نظر گرفته ایم .طبق تعاریف
ارائه شده توسط آلبرت و وتن( )9115و چن( ،)0799هویت سازمانی سبز به عنوان «یک الگوی تفسیری دربارة مدیریت
زیست محیطی و حفاظت از آن عمل میکند و اعضاء به صورت جمعی آن را ایجاد میکنند تا معنایی برای رفتارشان
بسازند ».پژوهشگران حوزة سازمانی اغلب اشتیاق خود را برای بررسی رابطهای که بین رهبری و خالقیت کارکنان وجود
دارد ،ابراز نمودهاند .وانگ و همکارانش( )079.و همچنین گوموسلوگلو 90و ایلسو ،)0771(91مشاهده کردند که رهبران
تحولمحور نقشی کلیدی در تعیین خالقیت کارکنان ایفا میکنند .همچنین معلوم شد که رهبری تحولمحور سبز تأثیری
مثبت بر خالقیت سبز دارد .همچنین پژوهشهای گذشته نشان دادند که رهبران زیستمحیطی باعث شکل گرفتن هویت
سازمانی سبز شده و بر کارکنان تأثیر می گذارند تا سازمان را شناسایی کرده ،آن را باور کنند و دربارة آن بیاندیشند که به
نوبة خود منجر به بهبود فعالیتهای خالقانة کارکنان میشود و فرصتی برای آنها فراهم میآورد تا از نتایج خالقیت خود
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بهرهمند شوند .هویت سازمانی سبز به کارکنان انگیزه میدهد تا رابطهای معنادار با مشتریان برقرار کنند و همچنین
روشهایی خالق برای حل مشکالت بیابند .در برخی پژوهشها به نقشی که رهبری تحولمحور سبز می تواند در ترغیب و
بهبود خالقیت سبز در تولید و همچنین صنایع خدمات رسانی ایفا کند ،بیشتر پرداخته شده است .همچنین در برخی از
پژوهشهای اخیر معلوم شد که هویت سازمانی سبز به عنوان یک میانجی بین رهبری زیستمحیطی و مزایای رقابتی سبز
ایفا میکند .بر این اساس ،اینگونه تصور میشود که هنگامیکه یک سازمان رهبری تحولمحور سبز را انتخاب میکند،
افزایشی قابل مشاهده در هویت سازمانی سبز آن ایجاد میشود که سرانجام به افزایش خالقیت سبز منجر میشود .در نتیجه
ما اعالم می کنیم که هویت سازمانی سبز به عنوان یک میانجی رابطه بین رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز عمل
میکند.
فرضیه  .0هویت سازمانی سبز به عنوان میانجی رابطه بین رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز عمل میکند.
 2.3تخصیص منابع به عنوان یک تعدیلکننده
تخصیص منابع به عنوان انتشار «منابع و ماهیتهای ملموس و غیرملموس در دسترس سازمان است که آن را قادر میسازد
تولیدی کارآمد همراه با بهرهوری داشته باشد و محصولی برای ارائه به بازار تولید کند که برای بخش یا بخشهایی از بازار
دارای ارزش باشد ».همچنین می توان آن را به عنوان سازمانی توصیف کرد که از منابع به گونهای بهره میبرد و برنامهایش
را به صورتی تعدیل می کند که بتواند به بهترین عملکرد برسد .پژوهشگران در زمینة تخصیص منابع بر این عقیدهاند که
یک سازمان تالش میکند از منابع برای سودآوری بهره ببرد و خالقیت و همچنین رویکردها نوآورانه را برای عملکرد
بهتر نهادینه سازد .ریچی و همکارانش )0775( 91عنوان داشتند که یک سازمان بر منابع خود برای نهادینهکردن
رویکردهای زیستمحیطی استیال دارد .از بین این رویکردها میتوان به رهبری زیستمحیطی برای گرفتن بهترین عملکرد
به شکل خالقیت اشاره کرد .چندین پژوهشگر همچنین اشاره داشتهاند که یک رابطة مثبت و مؤثر بین هویت سازمانی سبز
و عملکرد زیستمحیطی مانند خالقیت وجود دارد .در این پژوهش به این نکته اشاره شده که عوامل دیگری نیز میتواند
وجود داشته باشد مانند تخصیص منابع موجود که باعث اثر گذاشتن بر رابطه بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز
میشود .در پژوهشی که توسط راجرز 07و تیبن 09و لمبک )9111( 00انجام گرفت ،ثابت شد نداشتن منابع مالی و انسانی
کافی میتواند مشکل اصلی در شکوفایی رویکردهای زیستمحیطی باشد .از سوی دیگر ،حتی با وجود هویت سازمانی
سبز بسیار زیاد ،سازمان نمی تواند سطح مطلوبی از خالقیت سبز را بدست آورد ،اگر فاقد منابع کافی باشد .برخی
پژوهشگران حوزة سازمانی دریافتهاند که سطح باالی هویت سازمانی سبز منجر به سطح باالتری از خالقیت سبز میشود.
در هر حال در این پژوهش پیشنهاد شده که با تخصیص مقادیر بیشتری از منابع ،یک سازمان میتواند به خالقیت سبز دست
یابد .در یک پژوهش اخیر معلوم شد تخصیص منابع به عنوان یک تعدیلکننده بین رویکردهای نوآوری زیستمحیطی و
عملکرد زیستمحیطی عمل میکند .بر این اساس فرض میشود که هنگامی که یک سازمان نمیتواند سطح بیشتری از
منابع را فراهم کند ،حتی اگر سطح هویت سازمانی سبز باالیی داشته باشد نمیتواند به سطح مطلوبی از خالقیت سبز برسد.
بر اساس مباحث ذکر شده ،اینگونه فرض میشود که تخصیص مقدار کافی از منابع رابطه بین هویت سازمانی سبز و
19
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خالقیت سبز را تعدیل مینماید.
فرضیة  . 9تخصیص منابع تأثیر هویت سازمانی سبز بر خالقیت سبز کارکنان را تعدیل میکند به شکلی که هنگامی که
تخصیص منابع به جای کم ،زیاد باشد ،رابطة آنها تقویت میگردد.
 .3روش پژوهش
 3.1نمونهگیری و گردآوری دادهها
دادههای این پژوهش از کارکنان و مدیران هتلهای توریستی گردآوری شدند تا رابطهای که بین رهبری تحولمحور سبز،
هویت سازمانی سبز ،تخصیص منابع و خالقیت سبز وجود دارد ،مورد بررسی قرار گیرد .روش تحقیق از نظر هدف،
کاربردی و از نظر ماهیت کمی میباشد .پرسشنامهها به زبان فارسی تهیه شدند .در هر حال برای گردآوری دادهها ،از
پرسشنامهها استفاده شدند .این کار با کمک دو متخصص انجام گرفت که تسلط داشتند تا کیفیت پرسشنامه حفظ شود.
ما برای این پژوهش از یک فرآیند گردآوری داده به صورت دومرحلهای استفاده کردیم .در ابتدا با  95هتل توریستی
برای مشارکت در این طرح تماس گرفته شد .معرفی پژوهش به گونهای ساماندهی شد تا کارکنان هتل کامالً نسبت به این
مسئله هشیاری پیدا کنند که این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است و تأکید ما بر این است که مفاهیمی کاربردی و
قابل اجرا داشته باشد .در مجموع  01نمایندة هتل قبول کردند در این پژوهش شرکت کنند .در مرحلة دوم ،ما با همکاری
بخش منابع انسانی هتلهای گوناگون ،یک جلسة معرفی برای کارکنان برنامهریزی کردیم .ما در این جلسه اطالعات
مرتبط با پژوهش را با شرکتکنندگان در میان گذاشتیم و همچنین اهمیت هر پرسش پژوهش را به آنها گوشزد نمودیم.
در پایان پاکت اصلی ،پرسشهای پژوهش (پرسشهای مربوط به کارکنان و مدیران) و پاکتهای بازگشت بین
شرکتکنندگان توزیع شد و از آنها خواسته شد پرسشنامه را به صورت انفرادی تکمیل کرده و برای حفظ اسرار
پاسخ دهنده ،به همان بخش تأمین نیروی انسانی تحویل دهند .در این فرآیند ،رهبری تحولمحور سبز توسط کارکنان
ارزیابی شد و برای مدیران اطالعاتی دربارة هویت سازمانی سبز ،تخصیص منابع و خالقیت سبز در نظر گرفته شد .سپس
پاسخها شخصاً توسط پژوهشگر از نمایندة هتلها تحویل گرفته شد .در مجموع  957پرسشنامه بین کارکنان و به همین
تعداد بین مدیران منتشر شده بود .از این مجموع ،نمونههای بدستآمده شامل پاسخهای  057کارمند و  057سوپروایزر بود
که آمار پاسخی برابر با  094.0درصد را نشان میدهد.
 3.2معیارهای سنجش
در این پژوهش ،از معیارهای استاندارد اندازه گیری برای تمام ساختارها استفاده شد که قبالً آزمایش شده بودند .متغیرهای
پژوهش با یک معیار سنجش  5امتیازی لیکرت اندازهگیری شدند( 9بیانگر به شدت مخالف و  5برابر به شدت موافق بود).
 3.2.1رهبری تحولمحور سبز
برای اندازهگیری رهبری تحولمحور سبز از یک مقیاس  8آیتمی استفاده کردیم که توسط چن و چانگ( )0799شکل
گرفته است ) (A=0.914که هم چنین اعتبار و قابل اطمینان بودن این معیار سنجش را ارائه نمودهاند .یکی از پرسشهای
نمونه شامل این گزینه میشود« :رهبر الهامبخش اعضاء سازمان در رابطه با برنامههای زیستمحیطی میباشد».
 3.2.2هویت سازمانی سبز
برای ارزیابی هویت سازمانی سبز ،از مقیاس سنجش  8آیتمی چن( )0799استفاده کردیم .پرسش نمونه این است:
«کارکنان شرکت به تاریخچة سازمان دربارة مدیریت و حفظ منابع طبیعی افتخار میکنند (A=0.944) ».این معیار
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سنجش قبالً معتبر شده و مورد استفادة فراوانی برای بررسی هویت سازمانی سبز قرار گرفته است.
 3.2.3تخصیص منابع
09

تخصیص منابع توسط یک مقیاس  .گزینهای که توسط لی ( )079.ایجاد شده است ،مورد ارزیابی قرار گرفت .چند
معیار سنجش دیگر در این مورد وجو د دارند اما هیچ محتوای آشکاری وجود ندارد که کدام یک از آنها بهترین است.
این مقیاس قبالً مورد استفادة فراوانی در تخصیص منابع از منظر زیست محیطی داشته و دارای اعتبار است .پرسش نمونه
این است« :ما از منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در نوآوری در رویکردهای زیستمحیطی برخوردار هستیم».
(A=0.91).
 3.2.3خالقیت سبز
برای سنجش خالقیت سبز از یک مقیاس  8گزینهای استفاده کردیم که توسط چن و چانگ( )0799برای ارزیابی امتیازی
که سوپروایزرها به رفتار خالق سبز کارکنانشان در محیط کار میدهند ،مورد استفاده قرار گرفته بود .مقدار آلفای
کرونباخ برای این مقیاس  74157در نظر گرفته شد .این امر نشان میدهد که گزینههای معیار سنجش بازتابدهندة مفهوم
کلی خالقیت سبز میباشند .گزینة پرسش این است« :اعضاء سازمان راههای جدید برای حاصل شدن اهداف
زیستمحیطی ارائه میدهند».
 3.2.3متغیرهای کنترل
سیاستها و روال یک سازمان در گذر زمان شکل میگیرند و تکمیل میشوند .در نتیجه ما در این پژوهش هم متغیرهای
امتیازدهی هتل را کنترل نموده ایم و هم دوران استخدام را زیرا هر دو بر عملکرد کارکنان و رفتار خالق آنها تأثیر
میگذارند .معلوم شد که  074.درصد از هتلها بین  9تا  5سال سابقه داشتند . ،درصد بین  8تا  97سال 14. ،درصد بین 99
تا  95سال و  040درصد باالی  98سال .از مدیران هتلها خواسته شد آنگونه که قانون تعیین کرده ،امتیازاتی از  9تا 5
ستاره بدهند .و امتیاز آنها به صورت  5 ،. ،9 ،0 ،9برای  9تا  5ستاره تعیین شد .548 .درصد مدیران هتلها امتیاز یک
ستاره دادند 9140 ،درصد  0ستاره 9540 ،درصد امتیازی برابر یا بیشتر از  9ستاره دادند.
 3.3رویکرد تحلیلی
پژوهش کنونی در سطح فردی با کمک دو تکنیک آماری  SPSSو  AMOSنسخة  07مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .در مرحلة اول آنالیز فاکتور تأییدکننده اجرا شد تا مدل ارزیابی پیشنهادی را مورد سنجش قرار دهد .آنالیز فاکتور
تأییدکننده آشکار کرد که رابطهای بین متغیرهای مشاهده شده و عوامل نهفتة خاص آنها وجود دارد .برای ارزیابی
تناسب مدل ،از طیف ضریب تناسب به نام ضریب تناسب مقایسهای ،ضریب تناسب هنجاری ،ریشة جذر خطای تخمین،
ضریب خوب بودن تناسب و ضریب خوب بودن تعدیل شدة تناسب استفاده شد .از ماکروی  SPSSبه نام PROCESS
برای تجزیه و تحلیل مسیر مدل ترسیمی استفاده شد .این امر ارزیابی مدل پیشنهادی را انجام می دهد و به ارزیابی متغیرها به
شکل حمایت از فرضیات کمک میکند که منجر به شکلگیری یافتههای تجربی میشود.
 .3نتایج
 3.1صحت همگرایی و تابع مبین
برای ارزیابی تناسب مدل سنجش ،آنالیز فاکتور تأییدکننده اجرا شد که نشاندهندة تناسب مدل در سطح بسیار خوبی
li
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میباشد:

پژوهش حاضر شامل ارزیابی صحت همگرایی و تابع مبین برای ارزیابی اعتبار مدل سنجش میباشد .بارگزاری
استانداردشدة فاکتور ،اعتبار کلی و میانگین متغیر بدست آمده از تمام سازهها در مدل ارزیابی ،در جدول  9نشان داده
شدهاند.
جدول یک :قابلیت اطمینان سازه ها و بارگذاری فاکتورها از شاخص ها.
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معلوم شد بارگزار تمامی فاکتورهای مدل به مقدار بسیار زیاد  9درصد معنادار هستند .قابلیت اطمینان باالی سازهها توسط
اعتبار کلی و اعتبار سازه (آلفا) تمام سازهها تأیید شد که باالتر از سطح قابل قبول  7407میباشد .جدول  0نشاندهندة
میانگین ،انحراف استاندارد و ارتباط میان متغیرهای پژوهش میباشد .همچنین نشاندهندة ارتباط داخلی بین تمامی
متغیرهاست که کمتر از جذر ریشة میانگین متغیر بدست آمده در هر متغیر میباشد و این امر خود نشاندهندة اعتبار و
صحت تابع مبین است.
جدول دو :همبستگی  ،معناداری  ،انحراف استاندارد و روایی و پایایی

تکنیک دیگری برای سنجش صحت تابع مبین وجود دارد که «با مقایسة مقادیر میانگین واریانس مشترک و حداکثر
واریانس مشترک با مقادیر میانگین متغیر بدست آمده انجام میگیرد .این تکنیک هنگامی قابل کاربرد است که تمامی
مقادیر حداکثر واریانس مشترک و مقادیر میانگین واریانس مشترک کمتر از مقادیر میانگین متغیر بدست آمده مربوطه
باشند ».جدول  9نشان می دهد که تمامی مقادیر مرتبط این شرط را برآورده ساختهاند .در نتیجه صحبت تابع مبین در مدل
سنجش مورد پشتیبانی واقع شده است .عالوه بر این ،از آزمون یک فاکتوری هارمن نیز استفاده شد تا انحراف رایج در
روش مورد بررسی قرار گیرد .انحراف رایج روش یک مشکل کلی در پژوهشهای رفتاری است زیرا پاسخدهندگانی
یکسان به ارزیابی تمامی متغیرهای پژوهش میپردازند .برای مواجهه با این مشکل ،از آزمون هرمان و تکنیک واریانس
روش رایج استفاده شد .شش آیتم هویت سازمانی سبز ،چهار آیتم تخصیص منابع و شش آیتم خالقیت سبز وارد یک
آنالیز فاکتور بخش اصلی شدند .نتایج نشان میدهد که سه فاکتور در مدل  90480درصد واریانس را توضیح میدهند که
کمتر از  57درصد است .ما برای مشکل انحراف رایج ،همچنین از فاکتور نهفتة  AMOSاستفاده کردیم که توسط
پداسکف و همکارانش( )0779توصیه شده است .در این تکنیک ،تمام آیتمهای سنجش بر سازههای نظری و فاکتور
روش مشترک نهفتهشان بارگذاری شدند .این فاکتور مشترک ،کنترلکنندة واریانس مشترک بین تمامی متغیرهای مشاهده
شدة مدل میباشد .نتایج نشان می دهد که واریانس مشترک بین تمامی متغیرها صفر بوده است .در نتیجه مسئلة انحراف
رایج در این پژوهش به چشم نمیخورد.
 .3آزمون فرضیات
جدول  9دربرگیرندة نتایج ماکروی  SPSS PROCESSمیباشد که برای آنالیز انجام شد که آن نیز برای سنجش
فرضیات یک و دو انجام گرفته بود .ماکروی  PROCESSرویکرد  BOOTSTRAPرا برای تخمین تأثیر
غیرمستتقیم همراه با تست  SOBELرا تسهیل می کند .در فرضیة یک مطرح شده بود که رهبری تحولمحور سبز با
خالقیت سبز مرتبط است .پس از کنترل کردن سابقه و امتیاز هتل ،معلوم شد که رهبری سبز ارتباطی مثبت با خالقیت
مثبت دارد که در جدول  9نمایش داده شده است.
)(B = 0.397, SE= 0.067, P < 0.001
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در نتیجه فرضیة یک مورد تأیید است .در فرضیة  0مطرح شده بود که هویت سازمانی سبز میانجی رابطه بین رهبری
تحولمحور سبز و خالقیت سبز میباشد .جدول  9نشاندهندة نتایج بدستآمده برای فرضیة  0میباشد .رهبری تحولمحور
سبز ارتباطی معنادار و مثبت با هویت سازمانی سبز دارد.
)(B = 0.365, T= 5.309,P < 0.001
رابطه بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز نیز معنادار و مثبت بود که به نوبة خود کنترلکنندة خالقیت سبز از طریق
تأثیر هویت سازمانی سبز است.
)(B = 0.239, T = 4.016, P < 0.001
این تأثیر مسقتیم نیز از معنادار و شاخص بود.
(B = 0.489, T= 7.324, P < 0.001).
نتایج آزمون  SOBELیک تأثیر غیرمستقیم و شاخص را آشکار نمود.
)(SOBEL Z = 3.167, P < 0.01
همچنین تحلیل آزمون  BOOTSTRAPصحت نتایج آزمون  SOBELرا با  15درصد تأیید نمود و شامل صفر
نمیشد ( )747..،74989همچنین تأثیر مستقیم رهبری تحولمحور سبز بر خالقیت سبز نیز معنادار بود.
)(B = 0.397, T ¼ 5.860, P < 0.001
در نتیجه مشاهده میشود که پس از کنترل کردن سابقة هتل و درجة کیفی آن ،هویت سازمانی سبز تا حدودی در نقش
میانجی در رابطة بین رهبری سبز و خالقیت سبز عمل میکند.
جدول سه :نتایج رگرسیون برای هویت سازمانی سبز واسطه ای بین رهبری تحول گرای سبز و خالقیت سبز ایجاد می کند.

در فرضیة  9مطرح شد که تخصیص منابع باعث تعدیل رابطه بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز میشود .جدول .
نشان دهندة نتایج تحلیل تعدیلی بود که پس از کنترل سابقه و درجة کیفی هتل صورت گرفت و معلوم میشود که
تخصیص منابع به گونهای شاخص و مثبت باعث تعدیل تأثیر هویت سازمانی سبز بر خالقیت سبز میشود و به این شکل
فرضیة  9مورد تأیید است.
(B = 0.017, T ¼ 1.055, P < 0.05),
یک آنالیز منحنی ساده انجام شد تا هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز در تخصیص منابع اندک و زیاد معلوم شود( .شکل
.)0
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شکل سه :نتیجه مسیر مدل میانجیگری؛ شکل چهار :نتایج مسیر مدل تحقیق کامل.
نتایج نشان میدهند که هنگامیکه تخصیص منابع باالست ،هویت سازمانی سبز تأثیری زیاد بر خالقیت سبز دارد و هنگامی
که تخصیص منابع اندک است ،این رابطه تضعیف میشود .از این رو فرضیة  9نیز مورد تأیید است.
جدول چهار :نتایج رگرسیون برای تعدیل تعهد منابع بین هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز تأثیر دارد.

 .6مباحثه و مفاهیم
این پژوهش مفاهیمی را مطرح نموده است که می توانند نه فقط برای توسعة فرضیات مفید واقع شوند ،بلکه هم چنین
میتوانند از ارزش مدیریتی برخوردار باشند .این پژوهش را میتوان به عنوان یکی از اولین پژوهشها در نظر گرفت که
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به بررسی نقش رهبری تحول محور سبز و هویت سازمانی سبز بر خالقیت سبز بین کارکنان هتلهای توریستی پرداخته
است .این پژوهش به صورت تجربی پشتیبان این واقعیت است که ادراک کارکنان از روشهای متحولکنندة رهبرشان در
هدایت آنها برای بهبود هویت سازمانی سبز و باورشان دربارة توانایی آنها برای عملکردی خالق داشتن ،تأثیری عمیق بر
عملکرد خالقانة آنها دارد .بر اساس پژوهش های اخیر ،مشاهده شده چنین رهبران در صنعت هتلداری خالقیت سبز را بین
زیردستانشان رواج می دهند .در این پژوهش به نقش تخصیص منابع به عنوان تعدیلکنندة تأثیر رابطه تعهد سازمانی سبز و
خالقیت سبز پرداخته شد .نتایج بدستآمده همچنین آشکار میکنند که هویت سازمانی سبز به عنوان یک میانجی بین
رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز عمل میکند .همچنین بر اساس یافتههای ما ،مشاهده شده که رهبری تحولمحور
سبز رابطهای مستقیم با خالقیت سبز دارد ،از اینرو به مدیران هتلهای توریستی توصیه میشود سبک رهبری خود را به
گونهای تکامل بخشند که پرورش دهندة خالقیتهای سبز بیشتری باشد .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که سازمانهای
تولیدی مانند صنعت الکترونیک ،تمرکز بیشتری بر توسعة رهبری تحول محور سبز داشته اند تا به خالقیت سبز منجر شود.
بر اساس این یافتهها ،میتوان گفت که حتی سازمانهای خدماتی مانند هتلهای توریستی میتوانند منابع ارزشمند خود را
به سوی توسعة رهب ری تحول محور سبز متمرکز سازند تا باعث بهبود خالقیت سبز شوند .این امر نه تنها به هتلهای
توریستی کمک می کند از دولت برای حفاظت محیط زیست پشتیبانی کنند ،بلکه هم چنین به برندسازی هتلها با ایجاد
یک «تصویر سبز» از صنعت هتلداری توریستی کمک میکند .دولت در این رابطه میتواند پیشگام شده و سیاستهایی
وضع کند که با خالقیت سبز به گونهای مرتبط باشند که الهامبخش صنعت هتلداری بوده تا رهبری تحولمحور سبز و
هویت سازمانی سبز را توسعه داده و همچنین بازده کاری خالقی حاصل کند که با محیط زیست سازگاری داشته باشد.
یافتههای این پژوهش همچنین آشکار می کنند که تخصیص منابع نقشی حیاتی در تعدیل رابطه بین هویت سازمانی سبز و
خالقیت سبز ایفا می کند .پس از تجزیه و تحلیل تأثیر تعاملی ،نتایج حاکی از آن است که هویت سازمانی سبز به سطح
باالتری از خالقیت سبز منجر میشود ،آن هم هنگامی که تخصیص منابع توسط سازمان مربوطه در سطح باالیی قرار داشته
باشد .با توجه به این تحلیل می توان دریافت که اگر تخصیص منابع از سوی سازمان اندک باشد ،حتی هویت سازمانی سبز
در سطح باال نیز نمی تواند به سطح بیشتری از خالقیت سبز منتهی شود .در نتیجه هتلهای توریستی نیاز به افزایش هویت
سازمانی سبز خود و هم چنین تخصیص منابع بیشتری برای این منظور دارند تا خالقیت سبز در آنها افزایش یابد.
 6.1مفاهیم نظری
یافته های این پژوهش به متون پژوهشی دربارة رهبری تحولمحور سبز ،هویت سازمانی سبز و خالقیت سبز در محتوای
هتلهای توریستی مفاهیم بیشتری افزوده است .در این پژوهش مدلی برای توضیح روشهایی ارائه شده که در آنها
رهبری تحول محور سبز بر هویت سازمانی سبز تأثیر گذاشته که به نوبة خود بر خالقیت سبز تأثیر میگذارد .بر اساس این
یافتهها ،این پژوهش چندین مقولة نظری خاص ارائه میدهد .اول اینکه یافتهها نشان میدهند توسعة هویت سازمانی سبز
منجر به افزایش خالقیت سبز میشود ،آن هم هنگامی که تخصیص منابع توسط سازمان در سطح باالیی قرار داشته باشد.
دوم اینکه این پژوهش تأییدکنندة نقش غیرمستقیم رهبری تحولمحور سبز در ارتقاء خالقیت سبز میباشد .نکتة سوم این
است که هویت سازمانی سبز به عنوان یک میانجی و تعدیلکننده بین رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز در هتلهای
توریستی عمل می کند .سرانجام این پژوهش با مطالعه دربارة کاربردی بودن خالقیت سبز در هتلهای توریستی مفاهیم
جدیدی به پژوهشهای قبلی میافزاید .در نتیجه  ،هویت سازمانی سبز و تخصیص منابع متغیرهای مهمی هستند که نقشی
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حیاتی در رابطه بین رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز ایفا میکنند .این پژوهش به این نتیجهگیری منتهی میشود که
صنایع خدماترسانی مانند هتلهای توریستی نیز میتوانند سهم بسزایی در مراقبت و حفاظت از محیط زیست داشته باشند
و این کار توسط استفاده از مجموعهای از فعالیتهای خالقانه مانند رهبری تحولمحور سبز و خالقیت سبز امکانپذیر است.
همچنین سازمانها مستلزم اتخاذ رویکردهای کارآمد رهبری و هدایت هستند تا سطح باالتری از خالقیت سبز حاصل شود.
 6.2مفاهیمِ مدیریتی
این پژوهش پیشنهادات حیاتی برای مدیرانی دارد که در هتل های 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
میباشد .اگر سازمانها عالقه دارند خال قیت سبز را بین کارکنان خود ترویج دهند ،نیاز به هماهنگ کردن مفهوم رهبری
تحولمحور سبز با هویت سازمانی سبز در استراتژیهای زیست محیطی بلندمدت خود دارند .مدیریت یک هتل توریستی
می تواند نقشی مهم در توسعة رفتارهای خدمات رسانی سازگار با محیط زیست داشته باشد و این کار با اتخاذ سبک
رهبری تحولمحور سبز و هویت سازمانی سبز امکانپذیر است .آنها میتواند فرهنگی را توسعه دهند که باعث ارتقای
نگرشهای سازگار با محیط زیست میشود و این کار از طریق تخصیص منابع بیشتر انجام میگیرد و میتواند در فرآیند
فکری سازمان به سوی حفاظت از محیط زیست تغییر شاخصی به بار آورد .یکی از پرچالشترین کارهایی که باید دنبال
شود ،تخصیص مقدار خاصی از منابع سازمانی برای نهادینهسازی خالقیت سازگار با اکوسیستم برای مؤسسات است.
مدیران هتلهای توریستی در این رابطه میتوانند نقش حیاتی ایفا کنند و این کار از طریق عمل کردن به عنوان پیامرسانان
یا نمایندگان فرآیند هدایت تغییر هنگام تکامل و پیشبرد رفتار سازگار با محیط زیست برای رسیدن به حد اعالی خود
امکانپذیر است .رویکردهای سازگار با محیط زیست مانند رهبری تحولمحور سبز و هویت سازمانی سبز هم چنین
میتواند با تخصیص مقدار بیشتری از منابع به افزایش خالقیت سبز منجر شوند .مدیران هتلهای صنعتی باید دورههای
آموزشی را پشت سر بگذارند تا فعالیتهای سازگار با محیط زیست را که میتوانند برای بهبود رهبری تحولمحور سبز و
هویت سازمانی سبز بین کارکنانشان ترویج دهند تا باعث بهبود خالقیت سبز کارکنان آنها شود را توسعه دهند .رهبران
باید به سختی تالش کنند تا مهارتهای الزم را در خود و کارکنانشان ارتقا بخشیده تا بتوانند هویت سازمانی سبز را ایجاد
کرده و منابع مورد نیاز برای دستیابی به خالقیت سبز را در دسترس قرار دهند .میتوان به مدیران سازمانها توصیه کرد هم
خود و هم کارکنانشان را به گونهای تربیت کنند تا مهارت های الزمی که به بهبود تخصیص منابع سازمان کمک میکند
را آموزش ببینند تا به این شکل کارکنان زمان ،انرژی و منابع خود را هنگام انجام چنین فعالیتهایی هدر ندهند .در پایان
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که هتلها ،مخصوصاً آن دسته از هتلهایی که ،نیاز به درک مسئولیتشان در
برابر محیط زیست دارند تا بتوانند آن را حفظ رده و به سطح باالیی از خالقیت سبز دست یابند .یافتههای این پژوهش
فرصتی برای توسعة فعالیتهای سازگار با محیط زیست برای هتلهای توریستی فراهم میآورد ،اما در عین حال میتواند
تبدیل به چالشی برای این هتل ها شود .این فرصت بستگی به درک شاخص بودن نقشی دارد که توسعة رهبری تحولمحور
سبز می تواند در افزایش خالقیت سبز سازمان ایفا نماید .چالش این هتلها این است که راههایی برای شناسایی و توسعة
رهبری تحولمحور سبز بیابند تا به سطح باالیی از خالقیت سبز دست یابند.
 .7نتیجهگیری
در این پژوهش نقش رهبری تحول محور در بهبود خالقیت سبز بین کارکنان هتل های توریستی مورد بررسی قرار گرفت.
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 از این رو این پژوهش توانسته است درک.هم چنین نقش میانجی هویت سازمانی سبز و تخصیص منابع نیز بررسی شد
 یافتههای.بیشتری از عوامل تعیینکننده و نتایج فعالیتهای سبز مانند خالقیت سبز در بستر هتلهای توریستی ارائه دهد
کنونی میتوانند برای دستاندرکاران سازمانها و مؤسساتی که در بخش هتلداری و مهمانداری فعالیت میکنند مفید باشد
 در نتیجه.تا سیاستهای خود را از نو طراحی کرده به شکلی که پرورشدهندة رویکردهای نوین برای سازمانشان باشند
دستاندرکاران صنعت هتل مستلزم مشورت با کارکنانشان هستند تا برنامههای آموزشیشان را به گونهای دوباره طراحی
.کنند تا کارکنان بتوانند عملکردهای زیستمحیطی خود را توسعه داده و به گونهای خالقانه کار کنند
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Abstract
In this study, the role played by green (eco) transformational leadership in promoting green creativity
through green organizational identity is examined. The research method is applied in terms of purpose
and quantitative in nature.. A questionnaire was used to collect the data, which managers and staff of
tourist hotels answered. For this study, 250 hotel staff and 250 supervisors and bosses were contacted.
The findings of this study show that green leadership has a positive impact on green organizational
identity, which in turn leads to the improvement of green creativity in organizations. It was also found
that resource allocation acts as a mediator and moderator in the relationship between green
organizational identity and green creativity. Therefore, hotels should increase their resource allocation
to improve green creativity among their staff. Based on the findings of this study, the concepts needed
for practitioners in this field will be discussed.
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