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Abstract 
The aim of this study was to determine the effect of environmental sensitivity on , employee 
pro-environmental Behavior, considering the role of mediating effect of Social comparison 
nudge and Green nudge. The purpose of this study is descriptive and survey method. The 
statistical sample in this study was 189 employees of the environmental organization of Semnan 
province who were selected randomly. In order to analyze the data, partial least squares method 
was used. The findings indicate that the instrument of measuring is well-suited and its reliability 
coefficient is more than 0.7 for all research structures. The results indicate that environmental 
sensitivity has a positive and significant effect on employee Pro-environmental behaviour. Also 
the environmental sensitivity has a positive and significant effect on Social comparison nudge 
and green nudge. On the other hand, the Social comparison nudge has a negative and significant 
effect on the employee pro-environmental behaviour, but the green nudge has a positive and 
significant effect on these behaviors. In addition, the social comparison nudge and Green nudge 
does not play the role of mediation between environmental sensitivity and Employee Pro-
Environmental behaviour. With notice of ignoring the role and importance of organizational 
nudges, this research has a novel and fresh look at this category, which can lead to the 
emergence of more nudges to improve and strengthen behaviors in the organizational arena. 
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 محیطی زیست رفتارهاي بر محیطی حساسیت نقش واکاوي
 سبز تلنگر و اجتماعی مقایسه تلنگر میانجی نقش با کارکنان

  ان، سمنان، ایراندانشگاه سمن ی،مدیریت رفتارسازمان يدکتر يدانشجو محمد کشاورز
  

 انریدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یبازرگان تیریگروه مد اریدانش  حسین دامغانیان
  

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا  ،یگروه بازرگان اریاستاد سید عباس ابراهیمی
  

  رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ای ،بازرگان تیریگروه مد اریدانش عباسعلی رستگار

 چکیده
تلنگر یانجی ش مبا توجه به نق محیطی کارکنانرفتارهاي زیستبر  حساسیت محیطیتعیین تأثیر  ،هدف از پژوهش حاضر

کاربردي و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام  ،این مطالعه از لحاظ هدف است. بزستلنگر و ي اجتماعی مقایسه
 روش تصادفی است که به زیست استان سمنانسازمان محیطنفر از کارکنان  189آماري در این مطالعه شده است. نمونه

ي این هندهدها نشانافتهی، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. هاانتخاب شدند. به منظور تحلیل داده
بیشتر از  ،هاي پژوهشو ضریب پایایی آن براي تمام سازه بودهگیري از روایی مناسبی برخوردار است که، ابزار اندازه

تارهاي رفداري بر یت و معنتأثیر مثب حساسیت محیطینتایج به دست آمده، حاکی از آن است که  باشد. می 7/0
و ي اجتماعی هتلنگر مقایس برداري یو معن مثبتتأثیر  حساسیت محیطی دارد. همچنین متغیر محیطی کارکنانزیست

حیطی کارکنان مرفتارهاي زیست رتأثیر منفی و معناداري بي اجتماعی تلنگر مقایسه از طرف دیگردارد.  تلنگر سبز
 تلنگر سبزو  عیي اجتماتلنگر مقایسهضمن اینکه یر مثبت و معناداري بر این نوع رفتارها دارد. تأث ، اما تلنگر سبزدارد

گرفتن نقش یدهبا توجه به ناد کند.ایفا نمیمحیطی کارکنان رفتارهاي زیستو حساسیت محیطی گري بین نقش میانجی
منجر به ظهور  توانده به این مقوله داشته که میتوان گفت این پژوهش نگاهی بدیع و تازو اهمیت تلنگرهاي سازمانی می

 .و بروز تلنگرهاي بیشتري براي بهبود و تقویت رفتارها در عرصه سازمانی گردد

ــیت واژگان کلیدي: ــاس ــبز، تلنگر محیطی، حس ــه تلنگر س  رفتارهاي اجتماعی، مقایس
 .کارکنان محیطیزیست
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 مقدمه
ه زیست و ببهداشت جهانی، سلامت محیط روزترین اخبار و اطلاعات سازمانه بر اساس ب

دارد(رفیعی شهرکی و قاسمی،  قرار خطرناك و بحرانی شرایط در هاانسان سلامتویژه 
 موازاتیکارکنان را به  یطیمحزیست يرفتارها تیمحققان اهم ر،یاخ يهادر سال ).1398

و  1ن(نورتو دانشناخته تی، به رسمکرده ارشد  محتواي ادبیات تحقیق این موضوع  که
 ). 2015همکاران، 

نقشه راه  کی جادیا يهنوز هم برا یالملل نیو ب یمل ياز سازمان ها يامروزه تعداد 
(تزل  کنندیتلاش م ستیزطیسازگار با مح سازمانی تیبهبود هو يو جامع برا کیستماتیس

 .شودیان مینماها تیها و ممنوعتیمورأم شکلبه  هامشیخطاز  یبعض). 2019، 2و گریتلی
ا، هاز جمله محرك هامشیبرخی خط .استشکار اینگونه  تیممنوع قانونبه عنوان مثال، 

خاص  يهاتیفعال مربوط به شرکت در يهانهیهز ر،یپذدیتجد يهاسوخت يبرا ارانهیمانند 
 هايمشیطاما خگیرد. یشکل م ياقتصاد يهابه شکل مشوقدخانیات و  نیبر بنز اتیمال ایو 
که به طور خاص مردم  يحفظ آزاد يکردهایروشوند مانند ظاهر می 3به شکل تلنگر گرید

دهد تا به راه خود و به آنها اجازه می کندیم تیهداهاي خاص با استفاده از دستورالعملرا 
 ادامه دهند. 

به اند که نشان داده یدولت هايهم سازمان و یخصوص سساتؤم، هم ریاخ يهادر سال 
 يکمتر نهیزه ی تلنگرهابه طور کل رایزو مشتاق هستند؛  مندعلاقهه از تلنگرها بسیار استفاد

یک جامعه را ارتقاء بخشند. مثلاً  در کشور انگلستان، واحدي با  توانند فرهنگمیو  شتهدا
شکیل شود، تنیز نامیده می "واحد تلنگر"اوقات که گاهی "هاي رفتاريتیم بینش"عنوان 

-توان مشوق). پرسش کلیدي در سازمان این است که چگونه می2014، 4ستینشده است (سان
-وقکارها این است که از مشهایی را فراهم نمود تا افراد رفتار مطلوب را بپذیرند. یکی از راه

هاي مالی بسیار معروف ). اگرچه مشوق2003و همکاران،  5هاي مالی استفاده شود (هلفاند
ه افراد را بسیار زیاد کنند تا به صورت داوطلبانه مشارکت کنند، اما توانند انگیزهستند و می

                                                           
1- Norton 
2- Tezel & Giritli 
3- Nudge 
4- Sunstein 
5- Helfand 
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رها شود، تلنگرها هستند. تلنگهاي مالی مطرح میهایی که در مقابل مشوقیکی از جایگزین
وند شباشند و با این هدف طراحی میبسیار ساده، بدون هزینه و بدون نیاز به زور و اجبار می

 ). 2019، 1دهند (ماي و اووارد که رفتار افراد را تغییر
 نهیهز يادآوری عاملو  یعموم يهااستیاز س یبه عنوان بخش ياندهیرها به طور فزاتلنگ 

رها . به عنوان مثال، تلنگرندیگیها به طور خاص مورد استفاده و مورد مطالعه قرار مفرصت
تعهدات، حفاظت از منابع ها، مواجهه با اهداف یا در زمینه پرداخت مالیات، بازپرداخت وام

-سگیرند (هالهاي مختلف مورد استفاده قرار میطبیعی، مصرف داروهاي تجویزي و جریمه
ساده ممکن  ). در حقیقت تلنگرهاي2016و همکاران،  3؛ کارلان2014و همکاران،  2ورس
-استیس بهو  جذاب باشند براي مدیرانآن،  يکم و سهولت اجرا يهانهیبا توجه به هز است

زیادي  یمال يهاکه مشوق ییهانهیدر زممحیطی کارکنان زیسترفتار  رییتغ يگذاران برا
). درواقع علاقه روزافزون به استفاده از تلنگرها 2018، 4وجود ندارد، کمک کند (میر و سوزا

-گاهی کنند واي اعمال میریشه در این واقعیت دارد که آنها قانون را تقریباً بدون هیچ هزینه
ؤثرند زیست به همراه دارند و بسیار مقات آنها نتایج بسیار سریعی در زمینه حفاظت از محیطاو

 ). 2014(سانستین، 
محیطی کمتر توجه شده است. از طرف به مفاهیم رفتارهاي زیست در ادبیات مدیریت 

این  ردیگر به تلنگرها خصوصاً تلنگر مقایسه اجتماعی، تلنگر سبز و .... توجه نشده است و د
بار این مفاهیم در حوزه مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش براي اولین

ید توانند اثرات مختلفی داشته باشد. یکی از مباحث نسبتاً جدحقیقت تلنگرها در محل کار می
-باشد. یافتهمحیطی کارکنان میتواند بر آن تأثیرگذار باشد، رفتارهاي زیستکه تلنگرها می

تواند براي پرکردن شکاف موجود در ادبیات رفتار سازمانی و درك اي این پژوهش میه
رف محیطی و حساسیت محیطی کارکنان مفید باشد. از طبهتر مفاهیم تلنگر، رفتارهاي زیست

زیست متحمل هاي زیادي را براي حفاظت از محیطهزینه هاي دولتیدیگر امروزه سازمان
-تأثیر حساسیت محیطی را بر رفتارهاي زیست تا است درصدد اضرح مقاله شوند.  لذا،می

محیطی، تلنگر مقایسه اجتماعی و تلنگر سبز بسنجد. همچنین بررسی تأثیر تلنگر مقایسه 

                                                           
1- My & Ouvrard 
2- Hallsworth 
3- Karlan 
4- Myers & Souza 
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اجتماعی بر تلنگر سبز از دیگر اهداف این پژوهش است. براي این منظور ابتدا هر کدام از 
 شود.مفهومی پژوهش ذکر می ها و مدلاین متغیرها تشریح و سپس فرضیه

 ي پژوهشنظري و پیشینه مبانی
 1محیطی کارکنانهاي زیسترفتار
طرح شده م ی که بیشترین بحث در مورد آنمسائل از یکی ست،یزطیمح یروانشناس نهیدر زم

بر وامل ع نیچگونه ا اینکه واست  محیطیزیستدر توسعه رفتارهاي  مؤثر عواملتعیین 
در حال  ياندهیها در سراسر جهان به طور فزاسازمان). 2018، 2گذارند (وویکدیگر تأثیر می

، 2015، 3(زیباراس و کوآن هستند زیستدر حوزه محیط مختلفهاي ابتکاري برنامه ياجرا
ا ب شده که کارکنانمشخص  يادر حال حاضر به طور گسترده). 2013و همکاران،  4زوکا

ا همحیطی سازماندر ایفاي مسئولیت زیسترا  یمهم محیطی خود نقشرفتارهاي زیست
 ). 2013، 5(لوفز و هان کنندیم يباز

اهانه به طور آگ رایز معروف شده ا راتییتغ جادیدر ا سرعتبه یطیمحهاي زیسترفتار 
 ،يو انرژ رساندن مصرف منابعحداقلبه ت، عیبر طب ی اقداماتمنف ریثأتکردن لحداقبه دنبال 

 رفتار کارمندان براي انجام). 2015و استفاده از مواد غیرسمی است (چن،  هزبال دیکاهش تول
 محیطیشهروندي زیست زیست به عنوان رفتارمندي از محیطیک حرکت اضافی جهت بهره

 لیکارکنان به عنوان تما یطیمحزیسترفتار ). 1399(دامغانیان و همکاران، شودشناخته می
-زیست هايفعالیت .شده است فیتعر یطیمحزیست يهاتیبه شرکت در فعالکارکنان 

 ،چاپ دوطرفهشدن از دفتر، هنگام خارج لامپ کردنتواند خاموشمحیطی کارکنان می
 ،سبز ياهياستراتژ ياجرا يها برامصرف، کمک به سازمان کباری يهاجاناستفاده از فنعدم

 يبرا دیجد يهاطرح جادیا و ي اداريهارفت و آمد، کاهش زباله ياستفاده از دوچرخه برا
). 2019باشد (سعید و همکاران،  ستیزطیمح بیتخرو جلوگیري از  زمینمحافظت از 

کند یمک مک یطیمحزیستعملکرد  يبه ارتقا کارکنان اساساً یطیمحزیسترفتار  همچنین 

                                                           
1  - Employee Pro-Environmental Behavior 
2-wu 
3-Zibarras & Coan 
4-Zsóka 
5- Lülfs & Hahn 
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 ريکاابت هايبرنامه از ياریبس استقرار در تیحال موفق نیبا ا). 2013، 1(رابرتسون و بارلینگ
بستگی  انکارکن یطیمحزیست يرفتارها هشود، بیکه در سطح شرکت اجرا م محیطیستیز

 ).2013و همکاران،  2دارد (ویسنته مولینا
محیطی تحت تأثیر اقدامات و انتظارات باید توجه داشت الگوهاي رفتاري زیست  

تعهد  ،یطیمحزیست يرهارفتا جادیا يبرا. )2019همکاران،  و 3همکاران قرار دارد (کولادو
 ی و بهسانمنابع ان اقدامات حوزه ،انو سرپرست یسازمان یبانیپشت ،زیستبه محیط تیریمد

در شوارتز ). 2017و همکاران،  4(پروواسنک هستند يضرور يو نوآور تیخلاق طور کلی
به  اًلاحتما یطیمحستیز يقوهاي ارزشکند که افراد با یادعا م هنجارها يسازفعال يتئور

رکت در اشمه ب بیشتري لیماتو  ی آگاهی دارندستیزطیمسئله مح کی توجهی بهبی عواقب
 ). 2000، 5محیطی دارند (استرنستیزو رفتارهاي  هاتیفعال

ر و مشارکت د زیستمحیطبه مسائل  یدگیرس درمشارکت کارکنان طور کلی به 
سئول شدن به سازمان ملیتبد يراثر بؤم ياستراتژ کیبه عنوان  ،یطیمحزیست يرفتارها

). 2016، 6(دجلال و گالوج شودیمحسوب م یطیمحستیو بهبود عملکرد ز ستیزطیمح
 که یطیمحهاي ها و حساسیتاند که علاوه بر ارزشکرده) بیان 2000(استرن و همکاران 

ه ب منجر، ستیزطیمح لطمه به یمنف يامدهایاز پ یدارند، آگاه ستیزطیمح انطرفدار
هش پژو شود.یممحیطی هاي زیستافزایش انگیزش کارکنان در رابطه با بروز رفتار

 (مثلاً  یعوامل خارج ،یشناخت تیمانند عوامل جمع عواملی) 2002( 7کولموس و آجیمن
-زشار ،یدانش، آگاه زه،یانگ (مثلاً ی) و عوامل داخلیو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،ينهاد

 ایثبت م منجر به تأثیررا که  )هاتیها و اولوتیکنترل، مسئول کزرها، احساسات، مها، نگرش
در  )2002و همکاران ( 8باتسونشود، شناسایی کردند. ی میطیمحزیست يهاربر رفتا یمنف

 سبت به محیطن و نگرش یهمدل نیبمستقیمی رابطه پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که 

                                                           
1-Robertson & Barling 
2-Vicente‐Molina 
3- Collado 
4- Provasnek 
5-stern 
6-Djellal & Gallou 
7- Kollmuss & Agyeman 
8- Batson 
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رفتارهاي که  ندکرد اشاره) 2012( 1چرتنز و دیلوجود دارد. وا یطیمحزیست يو رفتارها
ه کدهد نشان می اتیادب اما مروراند. شده یکار بررس طیندرت در محبه محیطی زیست

د تا در گذاریم ریثأبر فرد ت عواملی که یبررس مطالعات خود را به سمت راًیدانشمندان اخ
) 2015ن (چ قاتیتحق جینتا ند.ا، پیش بردهکار.شرکت کند محلمحیطی در ستیز اقدامات

 هايرفتار يکنندهبینیپیش "2ارزش، باور، هنجار"تئوري  در کشور تایوان نشان داد که
 محیطی است. ستیز
) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بهبود هنجارهاي اخلاقی منجر 2018وو ( 

) نشان دادند که 2019گریتلی ( گردد. تزل وزیستی در مدارس میهاي محیطبه توسعه رفتار
یطی محستیزپیشایندهاي رفتارهاي به عنوان  یو آگاه باور ،مبتنی بر اکولوژيارزش 

 بهنسبت  يشتریب یآگاهرسمی اداري  . همچنین شاغلانشودیمحسوب م کارکنان
رغم علی . از طرف دیگر شاغلان رسمی ادارينشان دادندمحیطی سازمان خصوصیات زیست

نشان دادند.  یرسمریغي در مقایسه با کارکنان کمتر محیطیهاي زیسترفتار شتر،یب یآگاه
هاي ارتسبز بر رف یمنابع انسان تیریمد يهاوهینشان داد که ش )2019سعید و همکاران( جینتا

 محیطینشناختی زیستروا هیسرما. دارد و معناداري مثبت ریثأتکار  طیمح محیطی درزیست
 تیریمد يهاتیفعال ریکارکنان، تأث یطیمحستی. دانش زدارد وندیپ نیانقش میانجی در 

 کند.یم لیتعدمحیطی را هاي زیستسبز را بر رفتار یمنابع انسان

   3حساسیت محیطی
شود. از ه میگرفتدر نظر  یدر ارتباط با همدل یاحساس ریمتغ کیبه عنوان  یطیمح تیحساس

ا هیرهایی همچون هنجارها، باورها و ارزشبا متغ یطیمح تیتوجه به حساس طرف دیگر
 ینوع همدل کیتواند یخود نم يبه خود یطیمح تیگرچه حساس). 2018مرتبط است (وو، 

 نیتواند از ایم عتیبا طب  یدهد همدلیوجود دارد که نشان م يشواهداما ، تلقی گردد
ممکن  یطیمح تیساسح). 2013، 5؛ تام2009و همکاران،  4نیسبت ( شود يریگجهینتها ریمتغ

زیرا احتمالًا  ،در نظر گرفته شود مرتبط با بهداشت محیطی يهایژگیاز و یکیاست به عنوان 
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ی و اوارد، به مخاطره بیفتد (مآنها  یسلامت تاکنند مین یآلوده زندگ اریبس هايطیافراد در مح
 یطیمح تیشده به عنوان حساسخاص شناخته یعاطف زهیانگ کیبه  هیتوجه اول ).2018

 یشخص هايدیدگاهتواند یم). بنابراین حساسیت محیطی 2015، 1شود (لی و چنشناخته می
گذارد می اثر طیبر مح اقدامات آنها که اندیاد گرفته ، از آنجا که افراد چنیننشان دهد زیرا ن

 اتیبا تجرب یطیمح تیحساس). همچنین 2018حساس هستند (می و اوارد،  طیبه مح و آنها
 ). 2015مرتبط است (لی و چن، گذار ریثأمنبع ت یک به عنوان یوران کودکد
 ن دانش. البته ایداشته باشد ی افرادذات يهایژگیدر مورد و یتواند دانشیم گذارمشیخط 

-ا خوشی تیحساس دارايدر جامعه  یداند چه کسینم قاً یدق گذارمشینیست، زیرا خط قیدق
آنها  یطیمح تیتواند با تفاوت در حساسیدو فرد م ینیبوشتفاوت در خ. است بینی محیطی
محیطی افراد نه تنها باید در ). براي مبارزه با مسائل زیست2018(می و اوارد،  جبران شود

حیطی جمعی ماي باید در رفتارهاي زیستمحیطی فردي بلکه به طور فزایندهرفتارهاي زیست
-و نسبت به آن حساس باشند. رفتارهاي زیستنفعان درگیر شوند و همکاري با سایر ذي

زیست بسیار مرتبط است (موري و محیطی جمعی با مباحث حفاظت و پایداري محیط
 و اتیح اتیتجرب و قاتیرا به تحق یطیمح تیحساس عاملمحققان  ).2019 ،2تاساکی

 ). 2005، 3کووسکیدانند (اسوارد و مارسینمربوط می یزندگ
-بینیپیشرا به عنوان  یطیمح تیحساسدر پژوهش خود  )1990( 4هانگرفورد و والک 

و  5نپژوهش سا .رندیگیدر نظر ممحیطی زیستبنیادین در رفتارهاي  ی وعاطف يکننده
قش ن) در جامعه بزرگسالان کشور چین بیانگر 2014و همکاران ( 6) و وانگ2012همکاران (
) 2016( 7طی بود. اوارد و اسپیترمحیي زیستهارفتار ینیبشیدر پ یطیمح تیمهم حساس

از  نهیبه اجتماعی سطح بیان بر اساس تلنگرواکنش افراد به  يسازمدل يبرا روشی را
به  یبستگ رتلنگکه واکنش به  کنندگیري میچنین نتیجهکنند. آنها یم شنهادیپ همکاري

 ينجارهاو ه یطیمح تیکه حساس دادنشان ) 2018پژوهش وو( جینتا. دارد یطیمح تیحساس
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 ینیبجهان تأثیرهستند.  یطیمحزیست يرفتارها نییدر تعدو عامل حیاتی  یشخص
که اثر  یشد، در حال يگریانجیم يفرد يبه طور کامل توسط هنجارهااکولوژیکی 

 یکیاکولوژ ینیبو جهان یشخص يابه واسطه هنجاره یبه طور جزئی طیمح تیحساس
و  یطیمح يهنجارها ،یطیمح تیحساس د کهگردید. همچنین این پژوهش نشان دا شخصم

) 2018دارند. پژوهش ماي و اوارد ( گریکدیبا  و معناداري مثبت يرابطه یطیمح ینیبجهان
علاوه و  دارد یافراد بستگ حساسیت محیطیبه طور مستقیم به تلنگرواکنش به نشان داد که 

 که ادیج این پژوهش نشان دنتا. هستند متفاوت یطیمح تیحساس رابطه با افراد در ن،یبر ا
 تیاسحس يافراد دارا يآن فقط برا ياجرا يمرحلهدر طول  شدهتلنگر القاء میزان اثرگذاري

ري رفاه طور معناداسازي برنامه تلنگر بهاز طرف دیگر پیاده .ابدییم شیافزاا بال یطیمح
رضیات پژوهش را توان فرو، میاز این دهد.یکم را کاهش م یطیمح تیبا حساسهاي گروه

 این چنین مطرح ساخت:
 حساسیت محیطی بر تلنگر مقایسه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري دارد. :1فرضیه 
 حساسیت محیطی بر تلنگر سبز تأثیر مثبت و معناداري دارد. :2فرضیه 
 د.محیطی کارکنان تأثیر مثبت و معناداري دارهاي زیست: حساسیت محیطی بر رفتار3فرضیه 

 1ي اجتماعینگر مقایسهتل
 توانندبر اساس تئوري نفوذ اجتماعی افـراد در تعاملات اجتماعی بـا دیگران است که می

 ادراکات آنها را در جهت دستیابی و یا حفاظت از منافع خود تغییر دهند و هر چه این تعاملات
). 1395نی زیارت، د (دامغانیان و یزداتلاش بیشتري در این زمینه خواهند کر ،زیادتر باشند

نظریه از  هاییجنبه. این مفهوم به تالر بود چاردیر هايدیدگاهبرگرفته از تلنگر اصطلاح 
، 2الر و سانستین(ت ، اشاره دارددهدیم رییتغ ینیبشیقابل پ ياوهیکه رفتار مردم را به ش انتخاب

مینان را به افراد این اطهدف از تعیین بسیاري از تلنگرها این است که  به طور مشابه،). 2008
دهد تا هنگامی که در تلاش براي تعامل با دولت یا دستیابی به اهداف خود هستند، درگیري 

شناخته  "پدرسالاري نرم"عنوان شکلی از درستی بهزیادي نداشته باشند. اگرچه تلنگرها به
رها ی وقتی که تلنگکنند. بهرحال حتشوند، اما آنها افراد را در مسیرهاي معین هدایت میمی

 ).2014(سانستین،  به این صورت هستند، آنها به دنبال حفاظت از آزادي انتخاب هستند 
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ال، ح نیبا امشی هستند. عنوان ابزارهاي خطي در حال شهرت بهاندهیها به طور فزاتلنگر
همکاران، و  1اند (ثانسترومباقی مانده ناشناخته يادیها تا حد زي تلنگرکنندهعیاثرات توز

2018(.  
 هايتاسیس یاثربخش ايبر يثرؤم زمیمکانتواند به عنوان تلنگرهاي مقایسه اجتماعی می 

 يرفتار يبا استفاده از ابزارهاتوانند گذاران میمشیمطرح باشد. خط گذارانمشیخط
 تلنگرهاي مقایسه). 2018پیامدهاي مهمی دست پیدا کنند (میر و سوزا،  تلنگرها به همچون

، رعایت هنجارهاي اجتماعی و تحریک اخلاقی اجتماعی به علت ایجاد احساس رقابت
ي عملکرد دیگران و در رابطه با دلیل اطلاعات جدید در مورد نحوههاي رفتاري) یا به(کانال

و همکاران،  2مؤثر هستند (پینارهاي پولی یا ترکیبی از این عوامل  غالبًا جوییمیزان صرفه
هاي لها و ایمیارسال پیامک مانند یاجتماع يهاسهیمقااي تلنگرهاي طور فزایندهبه ). 2015

 يذارگمشیخط زمیمکان کیبه  لیتبدهاي میزان مصرف انرژي خانگی گزارش مربوط به
 يهاروش این مورد،که در چرا  ،شودي محسوب میبه حفاظت از انرژ یدگیرس يمهم برا

، 3ی(گاباکس و فرح دشوار است يسازادهیو پ یطراح ياغلب برا يگذارمتیبر ق یمبتن
 ). 2019، 4؛ هود و میرز2017

اد ابزارهاي ایج ،یاجتماع يهاسهیارائه اطلاعات، مقا رینظ يرفتار تلنگرها یا مداخلات 
اهش ورزش و ک دن،یکشگاریتوقف سمانند آموزش، متنوع  يهانهیدر زم موارد گریو د تعهد
توان گفت تلنگرهاي مقایسه ). همچنین می2015، 5(آکلند و لويهستند  ثرؤمو ...  وزن

). 2019تواند براي ایجاد تلنگرهاي سبز هم مورد استفاده واقع شود (میر و سوزا، اجتماعی می
ند، باعث کیاستفاده م یفیتوص يکه از هنجارها یاجتماع يایسهمق تلنگررسد یبه نظر م

دریافت  .)1؛ 2017و همکاران، 6(بارتک شودیم رخواهانهیخ يهاکمک زانیم شیافزا
 ریثأت تواند رفتار ما را تحتیم یفیتوص يهنجارها یعنی گران،یاطلاعات مربوط به رفتار د

ه ارائبا  این روش و قیهستند، از طر یمتک یمال يهاکه به کمک یهائسازمان. قرار دهد
 تیمز نیاز ا ايندهیطور فزاخود، به  هايدر درخواست یفیتوص هایی از هنجارهايبیان
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لاعات افراد را با اطتا  کنندیاستفاده م یاجتماع سهیمقا حکنند. آنها از اصطلایاستفاده م
؛ آلپیزار و 2016و همکاران،  1(اگراستورم دنمربوط به رفتار همسالان به اشتراك گذار

 نیایی فعالیت و چرا یدر مورد چگونگ یکمفهم حال، اغلب  نیبا ا)  2013، 2مارتینسون
 . وجود داردمداخلات 

 ياهزهیانگ  نیو همچنیات رفاه يبرا یمهم و اثرات امدهایپ ،اساسی يهاسمیدرك مکان 
به ما  هاحوزه نیتمرکز بر ا). 2018کند (میر و سوزا، ایجاد می گرید هايحوزه يخاص برا

نکه ای: میکن جادیا یاجتماع يهاسهیمقا ياز برآوردها خودرا در درك  ايدهد تا نکتهیاجازه م
ت، رقاب کنند ورفتار نامطلوب ایجاد می کاهش يبرا يرفتار يهاکانال مداخلات ما صرفاً

 ). 2018و همکاران،  3(جیسو دهندیرا هدف قرار م یرفتار اخلاق ایو  یاجتماع يهنجارها
ادند یفرنیا نشان د) با انجام آزمایش بر روي دانشجویان دانشگاه کال2014( 4دلماس و لسوم 

ندگان، منجر کنکه ارائه تلنگر مقایسه اجتماعی و نمایش میزان کمترین و کارآمدترین مصرف
شد. همچنین در این پژوهش با ارائه اطلاعات مربوط به  %20به کاهش مصرف برق تا حدود 

 ها، میزان مصرف به میزان قابل توجهی کاهش یافت. میزان مصرف متوسط توسط همسایه
 يهاکیکه از تکن يد که افرادکنیم يریگجهینت ) در پژوهش خود چنین2015( 5آگوست 

حق  دیگر افراد اری، زدهندانجام می یاخلاق ریغکاري کنند، یرفتار استفاده م رییتغ يبرا تلنگر
 6بیچلرایبرت و فری .رندیگیم ادیخود  يهااز انتخاب نیدهند و بنابرایانتخاب خود را از دست م

تلنگر را  تیریمد ي با عنواندیجد تیریبحث در مورد سبک مد) در پژوهش خود 2017(
 هایینشیه باست ک یتیریمد کردیرو کتلنگر ی تیریمدمطرح نمودند. مطابق با دیدگاه آنها 

فکر ت طراحی کند، به طوري کهرا هایی از سازمان گیرد تا حوزهي را بکار میاز علوم رفتار
رولی ي نماید. پژوهش بسازنهیمطابق با اهداف سازمان به را خودآگاه کارکنانو رفتار نا عیسر

گر اي قوي و معنادار میان تلن) در کشور سنگاپور نیز نشان داد که رابطه2018و همکاران ( 7سائر
مقایسه اجتماعی و رفتار افراد در مورد میزان مصرف وجود دارد. نتایج پژوهش میر و سوزا 
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توانند از ابزار تلنگرهاي مقایسه اجتماعی براي زمانی گذاران میمشید که خط) نشان دا2018(
هاي خود را حسابکه صورتکه افراد جامعه میزان مصرف انرژي بالایی دارند یا زمانی

 سهیقام نتایج این پژوهش نشان داد که تلنگرهايحال،  نیبا اکنند، استفاده نمایند. پرداخت نمی
ها طیمح برخیدر  يدر کاهش مصرف انرژ ییتنهابه ممکن است هاده از ایمیلبا استفا یاجتماع

 ایجود دارد و یمال يهازهیکه انگ باشند اثربخش توانندمی و تنها زمانی این ابزارها ثر نباشدؤم
ه ست. همچنین این پژوهش بیان نمود کابوده يرژحفظ ان مستعد که قبلاًباشد  وامعیج يبرا

 ه اجتماعی اثر مستقیمی بر تلنگرهاي سبز دارد. تلنگرهاي مقایس
که  کردند یطراح ي تلنگري راهبرنام) در پژوهش خود 2019و همکاران ( 1تاوس 

رتر بر تا آنها به طور مؤثدر نظر  بگیرند  يسازادهیتا پ يزیررا از برنامه ریناخودآگاه ذهن مد
ح توان فرضیات زیر را مطررو، میاز این تمرکز کنند. يتحقق استراتژ انجام وبخش  يرو

 ساخت:
    ي اجتماعی بر تلنگر سبز تأثیر مثبت و معناداري  دارد.تلنگر مقایسه :4فرضیه 

 محیطی کارکنان تأثیر مثبت وي اجتماعی بر رفتارهاي زیستتلنگر مقایسه :5فرضیه 
    معناداري  دارد.

حیطی محیطی بر رفتارهاي زیستي اجتماعی، تأثیر حساسیت متلنگر مقایسه :6فرضیه 
 کند.گري میکارکنان را میانجی

  2تلنگر سبز
برخی  هاي متفاوتی هستند.محیطی داراي ارزشافراد غالباً از نظر میزان توجه به مسائل زیست

ان را محیطی کارکنتواند اقدامات زیستهاي شخصی میاند که ارزشاندیشمندان بیان کرده
به اطلاعات  ازیکه نهاي بدون هزینه هستند ). تلنگرها مشوق0192، 3توضیح دهد (چان

مد روز در ارتقاء رفتار سبز،  دیجد هايیکی از روش). 2016(اوارد و اسپیتر،  دارند يکمتر
  مؤثر باشد. تزیسبا محیط دوستانه يرفتارها قیتشو يتواند برایمباشد که تلنگر سبز می

شهروندان (حداقل در  تیاکثر ،یدهدر هنگام پاسخسبز  يهاتلنگراستفاده از  هنگام

                                                           
1- Tawse 
2- Green nudge  
3- Chan 
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 ستیزطیحطرفدار م يهامشیخطکنند که از یادعا م ) معمولاًیثروتمند و صنعت يکشورها
  ).2017، 1(شوبرت دنکنیم تلاش اي تحقق آنبر شهیهمو کنند می تیحما

رفتاري براي حل  ايهمنابع به دنبال استفاده از بینشدر  ییجوصرفها بتلنگر سبز  کردیرو 
عنوان سبز به ). تلنگرهاي2013و همکاران،  2محیطی و آب و هوایی است (اسمیتمشکلات 

 مانند ستیزطیمح حفاظت ازبه  افراد رفتار قیتشو يبراکننده دواریام دیابزار جد کی
که یدر حال .شودي شناخته میانرژمصرف در  ییجوصرفه ای ریدپذیتجد يانتخاب منابع انرژ

-یاخلاقع موضو اما است، ي در حال گسترشرفتار تلنگرهاي ابزار یدر مورد اثربخش اتیادب
 ایی خاصههویسبز به ش يها). تلنگر2017(شوبرت،  گرفته شده است دهیناد بودن تلنگرها

الایر و ( هستند داریپا یزندگ يهاوهیش جادیبه دنبال او کنند یعمل م استیس يهانهیدر زم
 ). 1201، 3سانرون

سبز به  ياه. تلنگراستات در رابطه با رفتارهاي مطلوب غیتبلهدف از تلنگرهاي سبز،  
 از کشورها است ياریدر بس یطیمحستیز مشیخط يهااز بحث یبخش ياندهیطور فزا

انطباق  رینظ يرفتار هايرویکردهاياست که از  نیسبز ا تلنگر دیگرهدف ). 2017(شوبرت، 
 وهیاذ شاتخ يشهروندان برا قیبه منظور تشو  رییتغ يبرا ییجابجا ،یاجتماع يبا هنجارها

). 2011(الایر و سانرون،  دیاستفاده کن ستیزطیبه مح شتریدادن احترام بنشان ی وزندگ
همچنین هدف کلی تلنگرهاي سبز، افزایش رفاه اجتماعی است. همه تلنگرها به ویژه تلنگر 

کند یري میجلوگ انهدر انتخاب فعال عوامل مختلف شدنریاز درگ کیستماتیطور س بهسبز 
 يانهیگذاران گزمشیخط يممکن است برا ود یرگیمورد استفاده قرار م يبه طور انحصارو 

 ). 2017(شوبرت،  باشد زیانگوسوسه
و  کننده برگرفته از اقتصاد رفتاريتلنگر سبز ابزار سیاست جدید و بالقوه امیدوار 

در هر  یچارچوب قانون اساس بنابراین  ).2017ت (ایوان و همکاران، روانشناسی تجربی اس
غییر رفتار بتوانند از تلنگرها براي تها و بوروکرات گذارانمشیخطکه  کند توافق دیباکشور 

ها امروزه بیشتر نگرانی ).2017استفاده کنند (شوبرت،  سبز به طور خاصافراد و از تلنگر 

                                                           
1- Schubert 
2- Smith 
3- Oullier & Sauneron 
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، 1وینباشد (گودخصوص جنبه دستکاري آنها میتلنگرها، بهمربوط به رعایت اخلاقیات 
 ). 2012، 2؛ والگاردا2012

موجود  يارهایسبز از معتلنگر  کی نفوذپذیريهستند، اما  ناخوانده یها به نوعتلنگرهمه  
اثرات  شناساییبه  ازی، ما ناست جدیدي يسبز نوآور تلنگر شود. از آنجا کهیما محسوب م

عوارض  يامر برا نیهمدهیم. پاسخ  به سؤالات دیباداریم و  ندهیدر آ تلنگرهادرازمدت 
فرض شیل پسبز به شکتلنگر  کی ایآ نکهیا یابیارز يصادق است: برا ی تلنگر سبزجانب
به  زسب تلنگر در واقع استفاده از. وجود دارد ياست، اطلاعات کمتر یعوارض جانب يدارا

با  یبه راحت یطیمحستیز هاياستیس يرامنحصر به فرد ب یافزودن روش کیعنوان 
 تفکر دیجد یشمبه خط ازیسبز، ن تلنگرهاي یابی. ارزستین سهیمقاقابل یسنت يهاياستراتژ

 قراردادي يزارهابو ا تلنگربر  یمبتن يهااستیس نیب يادیکننده اختلافات زدارد که منعکس
 رایست، زا تلنگر سبز بودنیمعموو بودن یمربوط به عمل. معیارهاي ارزیابی است استیس

 تلنگر ایآقابلیت عملیاتی دارد و اینکه  جهاندر  آیا تلنگرکه به این مربوط است  یاثربخش
طور کلی براي ). به2017(ایوان و همکاران،  اعمال شود ترشرایط پیچیده درتواند یسبز م

طرح گردیده شرح زیر م ارزیابی اخلاقی چهار معیار استقلال، دستکاري، شفافیت و تناسب به
 ).2015،  3(کریستمان و زالتا  است؛

 )2015؛ معیارهاي ارزیابی اخلاقی تلنگر سبز (کریستمان و زالتا، 1جدول 
 تعریف معیارها

 استقلال
که  ندیی اداره کهازهیو انگ لیخود را با توجه به دلا یتا زندگ استفرد دار ی کهتیظرف

در ی خارج يروهاین فیتحر ایو  شدهل دستکاريعوامخودشان و نه  خاطر ماهیتبه
 .شودینظر گرفته م

 دستکاري
آنها  تیکه ظرفاي به شیوهخودآگاه  ایناخودآگاه  صورتبه افراد در نفوذ يتلاش برا

 کند.یم فیانتخاب آگاهانه تضع يرا برا

 شفافیت
لی ي و عوامنیت وراي هر تلنگر و همچنین هدف ابزارهایی که به دنبال تغییر رفتار

 که به دنبال تلنگر هستند، شفافیت است.

 تناسب
 ازینتلنگر  ؛ارائه دهدهدف مشروع  کی: تحقق بخشدچهار عنصر را  دیبااین ویژگی 

-به  دیبا میزان تلنگرباشد؛  داشته محدودکننده اریحداقل مع دیبا ؛دارد هماهنگیبه 
 .باشد یکافاندازه 

                                                           
1  - Goodwin 
2-Vallgarda 
3- Christman & Zalta 
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 غاتیتبل نیکمپها بود که درمیزان زبالهکاهش ، سبز لنگرت يهابرنامه نیتراز موفق یکی 
شود یزده م نیتخم. چنین شده است مطرح 1986در سال  "را بهم نریزید تگزاس " یاجتماع

 يهادر بزرگراه هااز میزان زباله % 71 اًحدود 1990تا  1986 يهاسال نیب نیکمپ نیکه ا
) در پژوهش خود 2013و همکاران ( 2رون). ب2015و همکاران،  1(مولز داد شتگزاس کاه

کرده  میظتن ارائه تلنگرهاخود را قبل از  حاتیکه ترج نشان دادند يکارکنان دفتر در میان
 نیه اک همچنین نتایج این پژوهش نشان دادفرض کمتر حساس بودند. شیطور پ بهبودند، 

و  3لسونیو. دهد شیارا افز ي در فصول سرد و گرمانرژ يوربهرهتواند یم تلنگرهانوع 
 در نظررا  يکالرکم يرهایبه انتخاب ش قیتشو يتوجه براقابل تلنگر کی) 2015همکاران (

توجه  یکل ه طوري، بکالرکم هايریبه ش يتوجه مشتردرنظرگرفتن  . آنها به جايدنریگیم
ي الرکم و ک يکالر شیرهاي با ند و مصرف متوسطنکیمتمرکز م ریش مصرف به آنها را 

 .دندهیم شیرا افزا زیاد
) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که استفاده از 2015و همکاران ( 4کورموس 

 تواند میزان استفاده از وسایل نقلیه سازمانی را کاهشبرخی هنجارها و تلنگرهاي توصیفی  می
 یابیارز کی) 2015شوبرت (ها گردد. دهد و منجر به رفتارهاي حمل و نقل پایدار در سازمان

دهد که ممکن یمهم ارائه م دستورالعمل تعدادي دهد ویسبز ارائه م يهاتلنگراز  یاخلاق
که دارداذعان میآگاهانه داشته باشند. او  یاخلاق یابیکمک کند تا ارز مجریاناست به 

 »ينجاره نهیهز«ع نو کیسبز به عنوان  تلنگراز  یکل یاخلاق یابیبه ارز دیبا استقلالملاحظات 
 ردیگیم جهینت يشود. و وارد رد،یرفاه مورد توجه قرار گ یی همچونایدر برابر مزا دیکه با

 يدیکل ازینشیپ کیدوام است، باي رفتار رییتغ منجر بهکه  یطیهمراه با شرا ت،یکه شفاف
  است. یثر و اخلاقؤسبز م تیهدا يبرا

هاي کشور سوئد نشان نشگاه) در پژوهش خود در دا2016(  5استورماگبارك و ایک 
 يتواند میزان مصرف کاغذ را در  بازهدادند که استفاده از برخی تلنگرها و مداخلات می

) 2017نتایج پژوهش بارتک و همکاران (درصد کاهش دهد.  15ماهه تا حدود  6زمانی 
به  دارد یبستگ ،کنندیاستفاده م یفیتوص يکه از هنجارها هاییتلنگر یکه اثربخشنشان داد 

                                                           
1- Mols 
2- Brown 
3- Wilson 
4  - Kormos 
5- Egebark & Ekström 
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ش ثانستروم پژوه جینتا شود.یروز مبه یفیدر مورد هنجار توص نیشیپ يکه چگونه باورهااین
 يهایدگیچیپو  برجسته از تلنگر یعنی دهنده دو جنبه مهم نشان )2018و همکاران (

انند اثرات تویبرجسته م يهاتلنگر .باشدیمآنان  اطلاعات فرآیندهايو  کارکناناحساسات 
آنها ممکن است مخالف آنچه که در نظر گرفته  ریثأداشته و جهت ت يندیناخوشا یرفاه
 هفتم و هشتم را اینگونه مطرح ساخت: توان فرضیهرو، میاز این ، باشد.شودمی

    محیطی کارکنان تأثیر مثبت و معناداري  دارد.تلنگر سبز بر رفتارهاي زیست :7فرضیه 
ان را محیطی کارکنت محیطی بر رفتارهاي زیستتلنگر سبز، تأثیر حساسی :8فرضیه 
 کند.گري میمیانجی

 مدل مفهومی پژوهش
حساسیت   دهنده تأثیر میان متغیرها است. در این تحقیق متغیرمدل مفهومی پژوهش نشان

رهاي تلنگر محیطی کارکنان و متغیمحیطی به عنوان متغیر مستقل نسبت به رفتارهاي زیست
ر اجتماعی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. همچنین متغی سبز و تلنگر مقایسه

تلنگر مقایسه اجتماعی  به عنوان متغیر مستقل براي متغیر وابسته تلنگر سبز در نظر گرفته 
 شده است. 

قابل مشاهده است. نوآوري این مدل بررسی حساسیت  1مدل مفهومی پژوهش، در شکل  
. محیطی با توجه به بررسی نقش تلنگرهاي سازمانی استزیستمحیطی نسبت به رفتارهاي 

با توجه به اینکه نقش و اهمیت تلنگرهاي سازمانی همچون تلنگر مقایسه اجتماعی و تلنگر 
توان گفت این پژوهش نگاهی بدیع و تازه به این مقوله سبز نادیده گرفته شده است، می

یت ر و بروز تلنگرهاي بیشتري براي بهبود و تقوتواند منجر به ظهوداشته است که در ادامه می
 رفتارها در عرصه سازمانی گردد. 
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 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار

 

 ناسی پژوهششروش
کمی؛  ،پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي؛ از نظر راهبرد، پیمایشی؛ از نظر شیوه پژوهش

ها، استفاده از پرسشنامه است و دهآوري دااز نظر افق زمانی، تک مقطعی و از نظر شیوه جمع
ارکنان با توجه محیطی کتأثیر حساسیت محیطی بر رفتارهاي زیست صدد توصیف و تبییندر

 350 ،العهآماري در این مطي اجتماعی و تلنگر سبز است. جامعهبه نقش میانجی تلنگر مقایسه
صادفی گیري به صورت تاست. نمونه نفر از کارکنان سازمان محیط زیست استان سمنان بوده

-اي قرعهبر مبنشد تا داده با دیگران مساوي شانسی به هر یک از افراد جامعه  انجام گرفت و
گیري از تعیین حجم نمونه، با توجه به نمونه . همچنین برايدر نمونه انتخاب شوندکشی 

ت یزان دقجامعه آماري محدود، از فرمول کوکران استفاده شده است. با در نظر گرفتن م
براي گردآوري  .نفر مشخص شد 189درصد، نمونه مورد نیاز  95، و سطح اطمینان 5/0

 اي لیکرتدرجهسؤالی بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج  37ها از پرسشنامه بسته داده
امل سؤالات شقسمت تشکیل شده است. قسمت اول،  دوپرسشنامه این تحقیق، از استفاده شد. 

الات اصلی پرسشنامه است که بر اساس ؤقسمت دوم، شـامل سـ است.  شناختیجمعیت
بعد  4 شاملپرسشنامه  د که روایی و پایایی آن تأیید گردید.انفرضیات تحقیق مطرح شده

 تلنگر مقایسه
 اجتماعی

H1 
 

حساسیت 
 محیطی

 

رفتارهاي 
-زیست

محیطی 
 کارکنان

H5 

 تلنگر سبز

H2 

H6 

H4 

H3 

H7 

H8 
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 )حیطی کارکنانمي اجتماعی، تلنگر سبز و رفتارهاي زیستیطی، تلنگر مقایسهحساسیت مح(
)، سؤالات بعد دوم از 2018( 1باشد. سؤالات مربوط به بعد اول از پرسشنامه سیکوروسکیمی

)، بعد سوم از پرسشنامه ماي و 1999( 3) و گیبونز و بانک2019( 2پرسشنامه الکوت و کسلر
) و سوالات بعد چهارم از دو پرسشنامه سعید و 2016و همکاران ( 4) و نورنبرگ2019اوارد (

) گردآوري شد. سؤالات توسط برخی از استادان و آراي خبرگان مورد 2019همکاران (
زار گرا توسط نرم افبررسی قرار گرفت؛ همچنین براي سنجش روایی از روایی محتوا و هم

فاده قرار کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استبهره گرفته شد. به منظور برازش پایایی، آلفاي 
منظور  بهباشد و می 7/0هاي پژوهش بیشتر از گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ براي تمام سازه

. به منظور تحلیل اثرات شدبهره گرفته  2اسمارت پی ال اس   ها از نرم افزارتحلیل داده
 متغیرهاي میانجی از آزمون سوبل استفاده شده است. 

 تایجن
 بررسی برازش مدل بیرونی

گیري (مدل بیرونی) اول، مدل اندازهپذیرد. در مرحلهدر دو مرحله صورت می PLSیابی مدل
یرد و در گهاي روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدي مورد بررسی قرار میاز طریق تحلیل

شود. غیرها بررسی میوسیله برآورد مسیر بین متمرحله دوم، مدل ساختاري (مدل درونی) به
 است. قابل مشاهده 1بارهاي عاملی متغیرها در جدول 

 . ضرایب بار عاملی و مقدار تی2جدول
 )<96/1مقدار تی( )<4/0( بارعاملی شاخص سازه

 حساسیت محیطی

S1 0/829 285/8 

S2 0/738 464/7 

S3 0/745 976/8 

S4 0/687 617/4 

S5 0/658 460/5 

 
                                                           
1- Sikorski 
2- Allcott & Kessler 
3- Gibbons & Buunk 
4- Nørnberg 
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  .2دولجادامه 
 )<96/1مقدار تی( )<4/0( بارعاملی شاخص سازه

 ي اجتماعیتلنگر مقایسه

SC1 0/665 614/4 

SC2 0/401 967/1 

SC3 0/555 259/3 
SC4 0/810 11/449 
SC5 0/874 14/273 
SC6 0/846 13/897 
SC7 0/622 4/789 
SC8 0/860 19/462 
SC9 0/808 8/585 

SC10 0/692 8/201 
SC11 0/835 15/265 
SC12 0/820 9/944 
SC13 0/730 669/6 

 تلنگر سبز

G1 0/600 79/2 

G2 0/437 43/2 

G3 0/499 28/2 

G4 0/469 97/2 

G5 0/585 76/2 
G6 0/647 2/51 

محیطی رفتارهاي زیست
 کارکنان

P1 0/751 006/5 

P2 0/639 987/2 
P3 0/729 3/899 
P4 0/783 002/4 

P5 0/787 499/4 
P7 0/680 4/125 
P9 0/506 2/828 

 روایی و پایایی 
گیري از دو نوع روایی ارزیابی استفاده شده است؛ روایی محتوا جهت تأیید روایی ابزار اندازه

خبرگان حاصل شد و نتایج آن در زیر  توسط نظرسنجی از و روایی همگرا. روایی محتوا
ین پژوهش، جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار همچنین در ا قابل مشاهده است.

رونباخ است، ضرایب آلفاي ک(ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده شده
نتایج پایایی و  1تر است. در جدول ) بیش7/0تمامی متغیرها در این تحقیق از حداقل مقدار (

         است.طور کامل آورده شده روایی همگرا ابزار سنجش به 
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 ضرایب پایایی و روایی همگرا .3جدول
 برازش مدل بیرونی

 
 عنوان در مدل

 

هاي متغیر
 مکنون

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 
 ترکیبی

(Alpha>0.7) 
 

میانگین 
واریانس 
 استخراجی

)(AVE>0.5 

Environmental Sensitivity 
حساسیت 

 محیطی
784/0 853/0 538/0 

Social comparison nudge 
 يتلنگر مقایسه
 اجتماعی

929/0 940/0 555/0 

Green nudge 525/0 986/0 814/0 تلنگر سبز 

Employee Pro-
Environmental Behavior 

 

رفتارهاي 
محیطی زیست

 کارکنان
769/0 819/0 533/0 

 ل کلیبرازش مد
شود و با تأیید برازش آن، گیري و ساختاري میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

عنوان مقادیر  به 36/0و  25/0، 01/0شود. سه مقدار بررسی برازش در یک مدل کامل می
برازش کلی مدل قابل  4است. در جدول ضعیف، متوسط و قوي براي این معیار معرفی شده 

 مشاهده است.

 . برازش مدل کلی4جدول

 دلبستگی مکانی هاسازه
رفتارهاي 

جانشینی و 
 بازیافتی

 تلنگر سبز
رفتارهاي 

محیطی زیست
 کارکنان

Communalities 755/0 507/0 681/0 521/0 
R Square - 676/0 522/0 479/0 

�𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂������������������� ×  𝐑𝐑𝟐𝟐���� = √𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎𝟔𝟔 × 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔.= 58/0 GOF 

است. اعداد نوشته شده بر روي ارائه شده  3و 2مدل مفهومی آزمون شده در نمودار 
خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها است که همان ضریب 

زاي رونمربوط به متغیرهاي پنهان د R2مسیر است و اعداد درون هر دایره نشان دهنده مقدار 
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بیشتر  96/1هر مسیر از عدد  tمدل است. جهت معنادار بودن ضریب مسیر لازم است تا مقدار 
 باشد.

 

ار 
ود

نم
2

رد
ندا

ستا
ن ا

خمی
ت ت
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در 

ل 
مد

 .
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نمودار 
3

ت اعداد معنی
. مدل در حال

داري
 

 

 بررسی برازش مدل درونی
ی با استفاده از مدل درون مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیرهاي مکنون پژوهش است.

نتایج برازش مدل درونی  2هاي پژوهش پرداخت. در جدول توان به بررسی فرضیهمی
 شود.مشاهده می
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 . نتایج برازش مدل درونی5جدول 

  گیرينتیجهبحث و 
محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسائل مهم عصر جدید است (ملکی، وضعیت زیست

زیست ایجاد شده که در ارزشهاي فردي و اي درمورد محیطامروزه نگرانی فزاینده). 1397
ها براي ). سازمان1396ان، (رستگار و همکار زندگی مردم تغییراتی ایجاد کرده است سبک

غییر رفتاري اي به سبک و ابزار تمحیطی کارکنان بایستی توجه ویژهافزایش رفتارهاي زیست
طور مناسب از تلنگرها به عنوان ابزار ها بهکارکنان نمایند. در صورتی که مدیران سازمان

ادي که به حاصل از آز تغییر رفتار کارکنان استفاده نمایند، منابع انسانی با نوعی انتخاب
شوند و به دنبال تغییرات بیشتر در رفتارهاي شود، مواجه میي تلنگرها ایجاد میوسیله

 محیطی خود خواهند بود.  زیست
هاي تحقیق در راستاي فرضیه اول رابطه مثبت و معنادار بین حساسیت با توجه به یافته 

ماي و اوارد  هاي پژوهشگرفت که با یافتهمحیطی و تلنگر مقایسه اجتماعی مورد تأیید قرار 
) مطابقت دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان حساسیت محیطی 2018(

در سازمان افزوده شود، آنها بیشتر از تلنگر مقایسه اجتماعی استفاده خواهند کرد. طبیعی 
فزایش خواهد اسیت بالاتر، ااست که تلنگر مقایسه اجتماعی براي تغییر رفتار با داشتن حس

توانند از این حساسیت استفاده کرده و با استفاده از تکنیک تلنگر مقایسه یافت. مدیران می

H آماره ضریب مسیر مسیر T نتایج 
H1  10/716 810/0 ي اجتماعیتلنگر مقایسه  ←حساسیت محیطی پذیرش 
H2  10/146 0/058 تلنگر سبز  ←حساسیت محیطی پذیرش 

H3 
محیطی رفتارهاي زیست  ←حساسیت محیطی 

 کارکنان
456/0 384/11  پذیرش 

H4 431/11 0/688 تلنگر سبز    ←ي اجتماعی تلنگر مقایسه  پذیرش 

H5 
-رفتارهاي زیست  ←ي اجتماعی تلنگر مقایسه

 محیطی کارکنان
0-/449 309/11 

  عدم
 پذیرش

H6 
محیطی رفتارهاي زیست   ←ت محیطی حساسی
 عیي اجتمابا اثر میانجی تلنگر مقایسه ←کارکنان 

بررسی 
 شروط

بررسی 
 شروط

 عدم
 پذیرش

H7  2/302 685/0 محیطی کارکنانرفتارهاي زیست  ←تلنگر سبز  پذیرش 

H8 
محیطی رفتارهاي زیست   ←حساسیت محیطی 

 با اثر میانجی تلنگر سبز ←کارکنان 
ی بررس

 شروط
بررسی 
 شروط

 عدم
 پذیرش
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. نتایج این تر باشندزیست حساساجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهند تا نسبت به محیط
و تلنگر  ساسیت محیطیتحقیق در راستاي فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنادار میان ح

 ) این فرضیه را تأیید نموده است. 2016اوارد و اسپیتر ( سبز وجود دارد.  پژوهش
تلنگر سبز  آنها از نسبت به مسائل محیطی حساسیت داشته باشند، که مدیران شرایطی در 

عیت هبود وضکنند تا شاهد بهاي فعلی سازمان بیشتر استفاده میفعالیت و وظایف در رابطه با
ه زمانی آنها به کارکنان خود در راستاي عملکرد و رفتار بهین و استفاده از منابع سازمانی باشند

ساسیت زیست داشته باشند. در مقابل نبود حزنند که حساسیت بالایی در قبال محیطتلنگر می
محیطی در مدیران منجر به کاهش تلنگر سبز آنها در سازمان خواهد شد. فرضیه سوم این 

حیطی مژوهش که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار حساسیت محیطی بر رفتارهاي زیستپ
)، وانگ و 2018هاي وو(کارکنان بود، نیز مورد تأیید قرار گرفت که با نتایج پژوهش

سویی دارد. زمانی که کارکنان در ) هم1999) و هانگرفورد و والک (2014همکاران (
حیطی مط داشته باشند، طبیعتاً آنها رفتارهاي زیستسازمان حساسیت بیشتري نسبت به محی

-درصد پاسخ 80بیشتري از خود نشان خواهند داد. در این پژوهش با توجه به این حدود 
اي از مسیر شغلی خود در سال بودند، بنابراین در بازه 10دهندگان داراي سابقه بیشتر از 

قش سازمان خود در رابطه با این برند که از اهمیت حساسیت محیطی و نسازمان بسر می
اند و در نتیجه به صورت آگاهانه داشتن حساسیت به مسائل محیط، موضوع آگاهی داشته

 محیطی بیشتري در آنها شده است. منجر به رفتارهاي زیست
فرضیه چهارم این پژوهش نیز مورد پذیرش قرار گرفت و بر این اساس تلنگر مقایسه  

تأثیر مثبت و معناداري دارد. در صورتی که در یک سازمان از مقایسه اجتماعی بر تلنگر سبز 
دادن آن به دیگران به عنوان ابزار تلنگر استفاده شود، قاعدتاً این مقایسه عملکرد و نشان

تواند منجر به استفاده از تلنگر سبز براي بهبود عملکرد کارکنان گردد. در نتیجه هر چقدر می
ابد و در یک یعی بیشتر استفاده شود، به نوعی تلنگر سبز نیز افزایش میاز تلنگر مقایسه اجتما

طی کارکنان محیافزایی، اثرات مفیدي بر رفتار زیستتواند با همچرخه مؤثر هر دو تلنگر می
داشته باشد. فرضیه پنجم این پژوهش مورد پذیرش قرار نگرفت و بدین ترتیب تلنگر مقایسه 

دد. گرمحیطی کارکنان نمیزیست منجر به رفتارهاي زیستاجتماعی در سازمان محیط
نها در وري آدادن عملکرد و بهرهبنابراین در صورتی که مدیران بخواهند با مقایسه و نشان
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محیطی کارکنان خود را افزایش دهند، چندان موفق هاي متفاوت، رفتارهاي زیستزمینه
 نخواهند بود. 

اند و اصولًا دهندگان به این پژوهش جنس مذکر بودهدرصد از پاسخ 7/76از آنجا که  
-شدن را دوست ندارند، بنابراین استفاده از تلنگر مقایسه اجتماعی نمیمردها چندان مقایسه

محیطی کارکنان این سازمان تغییري ایجاد نماید. فرضیه ششم تواند در بهبود رفتار زیست
ان داد راي اولین بار صورت گرفته است نشمورد بررسی قرار گرفت و نتایج این فرضیه که ب

طی کارکنان محیکه تلنگر مقایسه اجتماعی رابطه بین حساسیت محیطی و رفتارهاي زیست
 تغیرمتواند رابطه این دو متغیر را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین کند و نمیگري نمیرا میانجی

متغیر ر بحساسیت محیطی متغیر  تمام یا بخشی از اثر تواندنمی تلنگر مقایسه اجتماعی
 . را منوط به خود کندمحیطی کارکنان رفتارهاي زیست

)، کورموس و 2016استورم (در راستاي فرضیه هفتم که با پژوهش اگبارك و ایک 
) همراستا بود، نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت 2013) و برون و همکاران (2015همکاران (

 محیطی کارکنان است و زمانی که تلنگر سبزفتارهاي زیستو معناداري تلنگر سبز بر ر
دیران به که مشود. در صورتیمحیطی کارکنان نیز کم مییابد، رفتارهاي زیستکاهش می

کارکنان خود در رابطه با نحوه استفاده از منابع سازمان، تلنگر سبز بزنند، آنها در رفتارهاي 
خواهند نمود. بنابراین در صورتی که مدیران محیطی خود تحولات مثبتی را ایجاد زیست

ر محیطی کارکنان بهبود پیدا کند، باید بدانند که تلنگر سبز ابزاخواهند رفتارهاي زیستمی
 تري نسبت به تلنگر مقایسه اجتماعی خواهد بود. مناسب

درصداز کارکنان حاضر در این سازمان داراي مدرك  9/79با توجه به اینکه بیش از  
ه مسئولیت توان نتیجه گرفت که آنها نسبت باند، بنابراین میلی لیسانس و بالاتر بودهتحصی

ي تلنگرهاي سبز در سازمان محیطی سازمان خود به جامعه آگاهی داشته و با مشاهدهزیست
این بود  اند. نتایج فرضیه هشتم نیز بیانگرمحیطی بیشتري از خود نشان دادهرفتارهاي زیست

گري ان را میانجیمحیطی کارکنبز نیز تأثیر حساسیت محیطی بر رفتارهاي زیستکه تلنگر س
کند و این فرضیه نیز براي اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود بیانگر نمی

یطی کارکنان محگري تلنگر سبز در رابطه حساسیت محیطی بر رفتارهاي زیستعدم میانجی
ود که با شبه عنوان یک ابزار مهم و عمده براي تغییر رفتار تلقی می بود. تلنگرها در سازمان

شود. با توجه به وري در سازمان میدادن حق انتخاب و قدرت آزادي منجر به افزایش بهره
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ود و تأثیرات خ شود که نسبت به محیطنتایج تحقیق به مدیران و مسئولان سازمانی پیشنهاد می
ت داشته باشند و در گفتار، رفتار و عمل خود، این حساسیت سازمان خود بر محیط حساسی

شرط استفاده از تلنگرها در سازمان خواهد دادن حساسیت پیشرا نشان دهند. در واقع نشان
ار معمولاً بودن بر تئوري انتخاب و عدم تأکید بر اجبتلنگرها به دلیل مبتنی بود. از سوي دیگر

اقع توجه مدیران و تواند موردین ابزارهایی است که میترآمیز هستند و از ضروريموفقیت
 محیطی کارکنان را شکل دهند. شود تا رفتارهاي زیست

طی،  ي سازمان با داشتن حساسیت محیرتبهشود مدیران و افراد عالیبنابراین پیشنهاد می 
زار تلنگر، بزیست را در میان کارکنان خود شکل دهند و با استفاده از افضاي تعهد به محیط

را  محیطی کارکنانتوجه به منابع سازمان را افزایش داده و به این طریق رفتارهاي زیست
زیستی در جامعه بکاهند. مدیران باید بدانند که اگر یک افزایش دهند و از مشکلات محیط

سازمان به مسائل توسعه پایدار و منافع آیندگان توجه نماید، میزان اعتبار بالاتري کسب 
تواند عامل بسیار مؤثري در تأمین منافع سازمانی ي خود میخواهد نمود که این امر به نوبه

پاسخ  يکنندگان  براشرکتهاي این پژوهش این بود که در آینده باشد. یکی از محدودیت
ده، به شرفتهیپذ یعموم يهنجارهانمودند و به بیان  عملخود دیدگاه الات مطابق با ؤبه س

 . خود اشاره نمودند افکار و اقدامات قیدقگزارش  يجا
مورد ه افراد بود ک فرديارتباطات میانبر تلنگرها  اتاثرمحدودیت دیگر عدم شناخت  

 هايداده از اتنه مطالعه شود که با چون ایننگرفت. تحقیقات آتی پیشنهاد می قرار یبررس
 بررسی مورد لیع اثرات به یرسیدگ براي طولی تحلیل  آینده تحقیقات کرد، استفاده مقطعی

-یطسازمان مح کارکنان از خاصی نمونه سوي به مطالعه دوم،. بگیرند نظر در مطالعه این در
این  ایدب آینده صورت گرفته است و محققان یکسانی هستند، فرهنگ داراي که زیست
ن پیشنهاد اسوم نهایتاً به محقق. کنند بررسی صنایع  دیگرنیز و ها، کشورهاشهر در را روابط

شود با استفاده از تلنگرها، سایر رفتارها در سازمان همچون رفتار انحرافی یا رفتار سیاسی می
 . را مورد بررسی قرار دهند

 عارض منافعت
 تعارض منافع ندارم.
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