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 ه: چکید

باور  محیط با نقش یسوبههدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری محیط بر رفتار شهروندی کارکنان 

باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش به روش علی انجام شده است. جامعه می محیطی

ها پرسشنامه میان کارکنان توزیع داده یآورجمع منظوربهباشد، می شهر قزوین یهاهتل آماری کلیه کارکنان

 نشان داد spss افزارنرمها با کمک رگرسیون و با گردیده است، نتایج حاصل از تحلیل داده یآورجمعو 

 .محیط سازمانی بر باور محیطی تأثیر دارد استیس .محیطی بر باور محیطی تأثیر دارد نیآفرتحولرهبری 

 یسوبهمحیطی بر رفتار شهروندی کارکنان  نیآفرتحول یرهبر .محیطی بر باور محیطی تأثیر دارد آموزش

محیطی  آموزش .محیط تأثیر دارد یسوبهمحیط سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان  استیس .محیط تأثیر دارد

بطه بین باور محیطی و رفتار محیط سازمانی، را تیحما .محیط تأثیر دارد یسوبهبر رفتار شهروندی کارکنان 

 .کندیمشهروندی را تعدیل 

 سبز، آموزش محیطی، رفتار شهروندی، حمایت محیط سازمانی آفرینتحولرهبری : کلمات کلیدی



Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effect of environmental leadership on 

employee citizenship behavior towards the environment with the role of environmental belief. 

The present study is applied in terms of purpose and causal in terms of method. The statistical 

population is all Iran Khodro employees. In order to collect data, a questionnaire has been 

distributed and collected among employees. The results of data analysis with the help of 

regression and SPSS software showed that transformational environmental leadership has an 

impact on environmental beliefs. Environmental policy Organizational effect on environmental 

belief. Environmental education affects environmental belief. Transformational environmental 

leadership affects employee citizenship behavior towards the environment. Organizational 

environment policy affects employee citizenship behavior towards the environment. 

Environmental education affects employee citizenship behavior towards the environment The 

environment has an effect. Support for the organizational environment modulates the 

relationship between environmental beliefs and citizenship behavior.
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