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Abstract 

Purpose: Today, attention to environmental issues by various organizations can affect the 

life and longevity of an organization and its performance. The purpose of this study is to 

investigate the factors affecting the establishment of a green knowledge system within 

organizations so that they can use it to move towards the proper production and implementation 

of green knowledge. 

Methodology: This research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection 

it is descriptive and it has been done in a survey. The research population consists of 230 

specialists, experts and employees of electricity distribution in three provinces of Yazd, Isfahan 

and Fars. This study first identifies the factors affecting the establishment and implementation 

of green knowledge within organizations. Then, using interpretive structural modeling 

technique, the factors identified in the previous section are structured. Then, in order to fit the 

model, the structural equation modeling technique and SmartPLS3 software are used. 

Findings: The results of the study indicate the placement of 7 effective factors identified in 

three general levels. The research findings have also identified the green organizational culture 

factor as the initial factor in establishing a green knowledge system. Other results of this study 

refer to the outputs of green knowledge production and green innovation as the output of the 

model. The structured model fitted in this study was approved by 0.77 in the goodness of fit 

index of the model. In this study, a total of 12 hypotheses were tested at different levels of the 

structural model obtained and all hypotheses show a positive and significant correlation between 

the research dimensions. 
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Conclusion: The results of this study can provide the basis for organizations to move 

towards green knowledge. So that by using it, different organizations can design an appropriate 

access structure to access green knowledge. The results of this study show that green learning 

focuses on green innovation and green knowledge production. On this basis, it is recommended 

to the managers of power distribution companies to improve the attitude of green learning by 

addressing the culture of environmental knowledge and creating sufficient interest among 

employees and even customers in the field of green knowledge. Other researchers interested in 

this field can use different techniques such as system dynamics and fuzzy cognitive maps to 

design scenario paths in order to measure the types and kinds of changes generated on identified 

factors. 

 

Keywords: Organizational Green Knowledge, Green Organizational Culture, Interpretive 

Structural Modeling, Structural Equation Modeling. 
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 چکیده

تواندحیاتوطولعمریکسازمانوهایمختلفمیامروزهتوجهبهمسائلمحیطزیستیتوسطسازمان هدف:
استقرا بر هدفاینپژوهشبررسیعواملمؤثر دهد. قرار تحتتأثیر آنرا درونعملکرد ریکسیستمدانشسبزدر

سازیمناسبدانشسبزحرکتنمایند.هاستتابتوانندبااستفادهازآنبهسمتتولیدوپیادهسازمان
باشدوبههایآنازنوعتوصیفیمیپژوهشحاضربهلحاظهدفکاربردیبودهوشیوهگردآوریداده شناسی: روش

نفرازمتخصصان،خبرگانوکارکنانتوزیعبرقکشوردرسه321عهپژوهشراتعدادصورتپیمایشیانجامشدهاست.جام
سازیدانشسبزاند.اینپژوهشدرابتدابهشناساییعواملمؤثربراستقراروپیادهاستانیزد،اصفهانوفارستشکیلداده

شدهدربخشسازیساختاریتفسیری،عواملشناساییهاپرداختهاست.درادامهبااستفادهازتکنیکمدلدردرونسازمان
افزارسازیمعادالتساختاری،وازنرمگرفته،ازتکنیکمدلقبلساختاربندیشدند.درادامهبهمنظوربرازشمدلشکل

SmartPLS3.استفادهگردید
قرارگیری ها: یافته سه1نتایجپژوهشحاکیاز در همچنینیافتهعاملمؤثرشناساییشده هایسطحکلیدارد.

پژوهشعاملفرهنگسازمانیسبزرابهعنوانعاملآغازگروابتداییدرجهتاستقراریکسیستمدانشسبزشناسایی
ازدیگرنتایجپژوهشمی هایاثرپذیرهایتولیددانشسبزونوآوریسبزبهعنوانخروجیتوانبهخروجینمودهاست.

درشاخصبرازشکلیمدل،موردتأییدقرار11/1ود.مدلساختاریبرازششدهدراینپژوهشبامیزانمدلاشارهنم
گرفت.

هابهسمتدانشسبزرافراهمآوردتابااستفادهازآنتواندزمینهحرکتسازماننتایجاینپژوهشمی گیری: نتیجه
دسترسیبهدانشسبزدستیابند.هایمختلفبتوانندبهیکساختارمناسبجهتسازمان

 

سازیمعادالتساختاری.سازیساختاریتفسیری،مدلدانشسبزسازمانی،فرهنگسازمانیسبز،مدلها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

محیطی بیش از  زیست های مختلف در جهان امروزه به سمت مسائل   ها و سازمان  توجه شرکت
گاهی روزافزون مصرف5107 ،1پیش معطوف شده است )لین و چن کنندگان   ( که این امر ناشی از آ

کنندگانی که از تأثیرات   نتایج تحقیقات نشان داده که مصرف .(5151، 2باشد )آموکو و همکاران می
گاه هستند، تمایل زیست ترین  بیشتری به خرید محصوالتی با کم محیطی محصوالت تولیدی آ

(. بنابراین، تطابق محصوالت تولیدی و ارائه 5101، 3)سلیمیاثرات مضّر بر منابع طبیعی دارند 
ها تبدیل شده است )تالی و   ها و سازمان  های مهم شرکت  خدمات با این حوزه، به یکی از دغدغه

مناسب از شرایط محیطی، منجر به ترویج مصرف   (. لزوم حرکت به سمت استفاده5100، 4وینر
، 5لم و حفاظت از محیط زیست شده است )یو، لو و ژوسبز به منظور اطمینان از زندگی سا

های مختلف در تالش هستند تا محیط زیست و منابع طبیعی را   ها و سازمان  (. امروزه شرکت5108
(. یکی از 5101، 6شود، محافظت کنند )برایکنو و سانتوس  از عواملی که باعث تخریب آن می

است )ژانگ و  7ر شدن این امر یاری سازد، دانش سبزها را در جهت میس  تواند آن  عواملی که می
ها و   های اخیر دانش سبز و چگونگی تأثیر آن بر عملکرد شرکت  (. در سال5151 ،1چابای

(. دانش سبز 5101 ،9ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است )توکر و همکاران  سازمان
افراد در مورد محیط زیست از طریق تجربیاتشان  های اطالعاتی  ، دانش و مهارت10یا دانش محیطی

دهنده اطالعات و دانش مرتبط با محصول،  تواند نشان ( که می5100، 11است )سادیک و سادیک
(. دانش سبز 5151 ،12زیست باشد )هنگبریبون و همکاران مسائل و راهکارهای حفاظت از محیط

                                                           

1. Lin & Chen 

2. Amoako & et al. 

3. Salimi 

4. Tully & Winer 

5. Yu, Luo & zhu 

6. Briceño & Santos 

7. Green knowledge 

8. Zhang & Chabay 

9. Tukker & et al. 
10. Environmental knowledge 
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12. Hengboriboon & et al. 
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گاهی مشتریان از محصوالت تولید شده، سا از یک زیست و ذخیره  ها با محیط  زگاری آنسو به آ
( و از سوی دیگر به عنوان یک عنصر حیاتی در 5101، 1انرژی و منابع اشاره دارد )وانگ و هازن

شود   کنندگان در رابطه با خرید محصوالت یا خدمات سبز شناخته می  گیری مصرف  فرآیند تصمیم
ها، مفاهیم و   دانش عمومی درباره واقعیت تواند به عنوان  ( که می5110 ،2)گتزنر و گرابنرکراتر

(. 5113 ،3)فریکسل و لو های اصلی آن تعریف شود  روابط مربوط به محیط طبیعی و اکوسیستم
شود. مورد اول مربوط به دانش   ادبیات مربوط به دانش سبز به دو دسته انتزاعی و عینی تقسیم می

زیست بوده، در  گاهی موضوعات مربوط به محیطها از آ  درک آن دهنده  ذهنی افراد است که نشان
ها با توجه   ها در مورد استفاده از محصوالت و اقدامات شرکت  حالی که مورد دوم به دانش عینی آن

کنندگان در   بینی اقدامات مصرف  محیطی اشاره دارد. دانش سبز انتزاعی در پیش به مسائل زیست
 ،4با دانش واقعی قدرتمندتر است )لین، لگو و لکیمحیطی در مقایسه  زیست رابطه با مسائل 

دهد   هایی برای درک بیشتر مسائل محیط زیستی را ارئه می  (. دانش سبز، اطالعات و ایده5101
)دسوزا، تقیان  های مرتبط با آن است  که این امر حاصل تجربیات شخصی و نگرانی (5100 ،5)لی

  (.5111 ،6و لمب
شمار رفته و نقش مهمی در  های حیاتی و بنیادین صنایع به  صنعت برق یکی از زیرساخت

توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها به دلیل ضرورت باالی این صنعت در فرآیند تولید کاال و 
کند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب   محصوالت و در نهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا می

ستقیمی با توسعه پایدار، رونق و جهش بخش تولید در شود، رابطه م  رشد کیفی زندگی مردم می
سو و استفاده مکرر  جوامع مختلف دارد. استفاده از انرژی فسیلی در جهت تولید انرژی برق از یک

ها را به سمت استفاده از   از منابع چوبی و پتروشیمی کشور، لزوم حرکت بیشتر این نوع از سازمان
های مختلف ایجاد شده کاهش یابد. همچنین   لودگیدانش سبز باال برده تا ضایعات آ

گرفته از سوی مشتریان به جهت کاهش استفاده از انرژی فسیلی و بهبود  های شکل   درخواست
                                                           

1. Wang & Hazen 

2. Getzner & Grabner‐Kräuter 

3. Fryxell & Lo 

4. Lin Lobo & Leckie 

5. Lee 

6. D’Souza, Taghian & Lamb 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 018

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

های تولید و توزیع برق کشور را به استفاده مناسب از دانش سبز   محیطی، سازمان زیست شرایط 
 سوق داده است.

سازی مناسب دانش سبز در درون   سایی عوامل مؤثر بر پیادهاین پژوهش تالش دارد تا با شنا
گیری مدیران   های توزیع برق منتخب، اقدام به طراحی ساختاری نماید که کارگشای تصمیم  شرکت
 سازی مناسب ساختار دانش سبز باشد.   های مختلف در زمینه استقرار و پیاده  بخش

 . مبانی نظری4

 با دانش سبز و ابعاد مرتبط با آن شرح داده شده است. در این بخش مبانی نظری مرتبط

 . دانش سبز4-1

محیطی، تغییرات اساسی کرده است. اشکال مختلف  های اخیر، سیاست دانش زیست  در سال
ها و مفاهیم ترکیب شده   دانش در مورد طبیعت، جامعه و محیط زیست در انواع جدیدی از نظریه

ر این حوزه توسط بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته، است. یکی از مفاهیم جدیدی که د
باشد. دانش سبز به چگونگی حفاظت از محیط زیست و بررسی عوامل مخرب بر آن   دانش سبز می

(. دانش سبز ظرفیت یک فرد در درک و ارزیابی تأثیر اکوسیستم بر 1،5113پردازد )جمیسون  می
کننده در مورد مسائل   دهنده سطح دانش مصرف  د نشانتوان  (، که می5100، 2جامعه است )تان

(. دانش سبز مستلزم توانایی شناختن نمادها، مفاهیم و رفتار 5101، 3محیطی باشد )سوکی زیست
( که منجر به 5110، 4مختلف مرتبط با محیط زیست است )الروش، برگرون و باربالو فورلئو

گاهی بیشتر از مسائل سبز و باعث ایجاد نگرش شود )یاداو  مطلوب نسبت به محصوالت سبز می آ
کننده برای خرید اقالم سازگار با محیط زیست مرتبط  ( و این امر با قصد مصرف5101، 5پاتاک و

های طرفدار   (. همچنین، دانش در مورد محیط زیست به اهداف و نگرش5101باشد )سوکی،   می
دهد که   ه بر این، ادبیات نظری نشان می(. عالو5101پاتاک،  محیط زیست مرتبط است )یاداو و

دانش سبز نقش مهمی در رفتارهای حامی محیط زیست دارد )ویسنته مولینا، فرناندز ساینز و 
                                                           

1. Jamison 

2. Tan 

3. Suki 

4. Laroche, Bergeron & Barbaro‐Forleo 

5. Yadav & Pathak 
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 (. 5103، 1ایزاگیر اوالیالیزال
ها   در این پژوهش ابعاد دانش سبز مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه به شرح هر یک از آن

 پرداخته شده است.

 گرایش به یادگیری سبز .4-4

کارگیری دانش سبز  ها را برای یادگیری و به  مفهومی است که شرکت 2گرایش به یادگیری سبز
دهد که گرایش به   (. مرور مطالعات مختلف نشان می5101، 3کند )دانجلو و پرسوت  راهنمایی می

ها را   ها و سازمان  ر شرکتکارگیری دانش سبز د های زیر، به  تواند از طریق روش  یادگیری سبز می
 تسهیل کند.

های مشترک میان کارکنان و مدیران که   تواند از طریق ایجاد ارزش  ( گرایش به یادگیری سبز می0
ها و نگرش   شود، بر گرایش یادگیری شرکت  به عنوان هسته اصلی گرایش یادگیری سبز شناخته می

ظت از محیط زیست تأثیر بگذارد )هوانگ و های جدید در جهت حفا  کارکنان برای کسب مهارت
کارگیری دانش سبز ارتقاء بخشد  ( و ابتکار و اشتیاق کارمندان را برای شرکت در به5107 ،4لی

 (.5151، 5)چن و همکاران
ها و ایجاد فضایی   تواند از طریق تشویق کارکنان و حمایت از آن  ( گرایش به یادگیری سبز می5

ها را   محیطی و حفاظت آن، دانش سبز در شرکت زیست ایل به موضوعات ها در جهت تم  در شرکت
محیطی برای دستیابی  ها و افکار زیست  بنابراین، ایده .(5100 ،6بهبود بخشد )ناسوشن و همکاران

ها را تسهیل کند )وانگ و   کارگیری آن در شرکت آوری شود و به  تواند جمع  به اهداف دانش سبز می
  (.7،5151همکاران

انداز  های با گرایش یادگیری سبز دارای هویت سازمانی سبز قوی هستند که چشم  ( شرکت3
( و انگیزه کارکنان برای انجام 5101، 1کند )سانگ و همکاران  ها را تقویت می  محیطی شرکت

                                                           
1. Vicente-Molina, Fernández-Sáinz & Izagirre-Olaizola 

2. Green Learning Orientation 

3. D’Angelo & Presutti 

4. Huang & Li 

5. Chen & et al. 

6. Nasution & et al. 

7. Wang & et al. 

8. Song & et al. 
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دهد )سوارنو، تجارهجاتی و   محیطی را افزایش می زیست های   حل یادگیری در مورد مسائل و راه
 (. 5101 ،1یثریاتیف

 محیطی زیست . فرهنگ سازمانیِ 4-8

ها در   ها و چگونگی واکنش آن  ها و رفتارهای شرکت  شامل ارزش 2فرهنگ سازمانی محیطی
ها،   تواند ارزش ( که می5101، 3)روسکو و همکاران راستای حفاظت از محیط زیست است

ا و فرآیندهای مدیریت سبز را شکل دهد ه  ها در قبال سبک اعتقادات، نمادها و مفروضات شرکت
های درون   ها متناسب با محیط خارجی و فعالیت  (. این ساختار توسط شرکت5115، 4)کرین

ها و   (. فرهنگ سازمانی محیطی برای شرکت5101، 5گیرد )شائو  سازمانی در طوالنی مدت شکل می
کارگیری دانش سبز  تواند به  است و می کارگیری آن ضروری تشویق کارمندان به ایجاد دانش سبز و به

ها،   ( و نقش مهمی در تعیین ارزش5107 ،6در سازمان را تسهیل کرده )گپاالکریشنان و ژانگ
(. ایفای این 5108 ،7های تفکر و عادات کارکنان ایفا نماید )دای، چان و یی  اعتقادات، رفتارها، روش

ها، شناسایی گردیده   قا و موفقیت بلندمدت شرکتنقش به عنوان یك عامل اصلی و تأثیرگذار بر ب
تواند فضایی را   ای است که می  (. فرهنگ سازمانی یک عامل زمینه5151 است )وانگ و همکاران،

های   ها در جهت یادگیری موثر، کسب و استفاده از دانش سبز ایجاد کرده تا فرصت  برای شرکت
خارجی برای خود فراهم نمایند و به منابع دانش بیشتری  محیط بیشتری را به منظور استفاده مناسب از

 (.5103 ،1در مورد محصوالت و بازارها دسترسی پیدا کنند )اشنایدر، ایرهارت و مک کی

 . فراگیری دانش سبز4-5

کید دارد )مازورچی و مونترسور 9فراگیری دانش سبز (. 5107 ،10بر کسب دانش سبز تأ
                                                           

1. Soewarno, Tjahjadi & Fithrianti 
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3. Roscoe & et al. 

4. Crane 

5. Shao & et al. 
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7. Dai, Chan & Yee 
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ها دانش مربوط به حفاظت از محیط زیست را به   ه شرکتفراگیری دانش سبز فرآیندی است ک
ها برای استفاده از دانش محیطی و   ( که برای شرکت5100، 1آورند )چن، چانگ و لین  دست می

محیطی،  سازی منابع فناوری محیط زیست ضروری است. برای بقاء و رعایت مقررات زیست غنی
(. فراگیری 5108 ،2ذب کنند )آرفی و همکارانها باید دانش سبز را به دست آورده و ج  شرکت

ها را کاهش   های مرتبط با محیط زیست بر شرکت  های جامعه و نهاد  تواند تأثیر فشار  دانش سبز می
 (. 5108 ،3دهد )لیائو

 . نوآوری سبز4-4

ها و   به عنوان یک عامل اصلی در حفظ مدیریت محیط زیست برای سازمان 4نوآوری سبز
همیت حیاتی برخوردار است. تحقیقات در این حوزه عمدتًا شاهد روند صعودی طی جوامع از ا

های اخیر بوده است. عالوه بر این، تخریب محیط زیست به تهدیدی اساسی برای بقای انسان   سال
ها و جوامع به عنوان استراتژی دستیابی به حفاظت از  تبدیل شده است. تعداد زیادی از سازمان

(. 5151 ،5اند )تاکلو و تورانلو  شد اقتصادی به سمت نوآوری سبز هدایت شدهمحیط زیست و ر
برداری از محصول، فرآیند تولید، خدمات یا مدیریت یا روش  نوآوری سبز به تولید، جذب یا بهره

محیطی در طول چرخه  تجاری که برای سازمان جدید باشد و منجر به کاهش خطرات زیست
نوآوری سبز به توسعه محصوالت و  (.5151 ،6)کای و همکاران زندگی آن شود، اشاره دارد

( از طریق 5101 ،7فرآیندهای سازگار با محیط زیست )آلبرت مورانت، لل میالن و کپدا کاریون
های سازمانی اشاره دارد تا با مواد اولیه سبزتر در هنگام طراحی محصوالت به کاهش   اتخاذ شیوه

 ،1ش مصرف آب، برق و غیره دست یابد )سینگ و همکارانمحیطی، کاه تأثیرات مخرب زیست
هایی که دارای نوآوری سبز هستند،   دهنده این است که شرکت  (. مطالعات گذشته نشان5151

                                                           

1. Chen, Chang, & Lin 

2. Arfi & et al. 

3. Liao 

4. Green innovation 

5. Taklo & Tooranloo 
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تر بوده و عملکرد بهتری نسبت به رقبا دارند، زیرا از منابع و   های دیگر بسیار موفق  نسبت به شرکت
کنند   ویی سریع و مناسب به نیازهای مشتریان استفاده میهای سبز خود برای پاسخگ  توانایی

 (. 5107)آلبرت و همکاران، 

 گذاری دانش سبز . به اشتراک4-6

گذاری یا انتقال بازاریابی سبز و   ها به عنوان فرآیند به اشتراک  در شرکت 1اشتراک دانش سبز
های جدید   های جدید و فرصت  ها با هدف توسعه تکنیک  دانش فنی بین کارکنان و مدیران شرکت

(. برخی مطالعات 5100، 2محیطی تعریف شده است )چنگ برای کاهش موثر اثرات منفی زیست
، 3اند )رنینگ و رامر  گذاری دانش سبز را به عنوان یک ساختار واحد پیشنهاد کرده به اشتراک

سازی   دُبعدی مفهومها آن را به عنوان یک سازه چن  (؛ در حالی که برخی دیگر از پژوهش5111
گذاری دانش سبز به عنوان فرایندی که از طریق آن  (. به اشتراک5105، 4کنند )اسشونرو سوینک  می

گذارند، تعریف شده   مدیران و کارکنان دانش فناوری سبز مانند دانش فنی سبز را به اشتراک می
انش سبز را به عنوان به گذاری د توان به اشتراک  (. همچنین می5101 ،5است )سانگ و مورگان

گذاری دانش، تخصص و گزارشات و اسناد داخلی مرتبط به محیط زیست و دانش سبز با   اشتراک
 (.5107)لین و چن،  همکاران و رقبا تعریف کرد

 . یکپارچگی دانش سبز4-7

 6ها باید توانایی خود را برای یکپارچگی دانش سبز  محیطی، شرکت برای حل مسائل زیست
(. یکپارچگی دانش سبز به عنوان یک 5103 ،7دهند )دنگلیکو، فونتران دولفو و پوجاری افزایش

کارگیری دانش سبز داشته باشد، زیرا این قابلیت به  نوع قابلیت پویا ممکن است نقش مهمی در به
 محیطی را برای ایجاد دانش جدید ترکیب کنند دهد دانش عمومی و زیست  ها امکان می  شرکت

دهد که یادگیری ممکن است منجر   (. نظریه یادگیری سازمانی نشان می5151 مکاران،)کای و ه
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( در این راستا پیشنهاد کردند که 5115) 2(. زولو و وینتر5115، 1به افزایش توانایی شود )نایت
ها  رو، هنگامی که شرکت های پویایی را ایجاد کنند. از این توانند با یادگیری، توانایی ها می  سازمان

دهند، ممکن است با پرورش، استقرار و تنظیم دانش خارجی،  سازمانی را انجام می یادگیری بین
توانایی آنها در یکپارچگی دانش غنی شود. به علت اینکه دانش سبز باید چندین برنامه را پوشش 

ها را ملزم   (، بنابراین، شرکت5101، 3های متعددی را برآورده کند )آردیتو و همکاران  دهد و خواسته
مختلف را ادغام کرده و دانش به وجود آمده را در سطح شرکت یکپارچه کنند  های  کند دانش  می

  (.5107 ،4)دنگلیکو، فونتران دولفو و پوجاری

 . تولید دانش سبز4-3

های   محیطی و موضوعات مرتبط با آن، محققان زیادی راهکار با گسترش توجه به مسائل زیست
تواند   اند. این مشکالت می  محیطی ارائه داده ظور مقابله با مشکالت و مسائل زیستمختلفی به من

گرفتن رقبا و غیره  ها، کاهش رضایت کارکنان و مشتریان، پیشی   شامل کاهش عملکرد مالی شرکت
تواند مشکالت و  (. به همین منظور یکی از عواملی که می5103 ،5کین و اردگا آرگیلس باشد )مک

ها همواره با آن رو به رو هستند را کاهش دهد، نقش نیروی انسانی   محیطی که شرکت زیستمسائل 
کارگیری آن توسط نیروی انسانی در  و به 6سبز توان با تولید دانش  و دانش او است. بنابراین، می

، 7های یک شرکت بر محیط زیست را کاهش داد )علی و علپسان  ها، تأثیرات مخرب فعالیت  شرکت
محیطی به منظور  های عمومی و زیست  کارگیری دانش (. تولید دانش سبز به عنوان خلق و به5107

 (.5101، 1محیطی تعریف شده است )چاکرابورتی و مازانتی مقابله با مسائل زیست

 . پیشینه پژوهش8

عه ای به مسئله حیاتی و بسیار مهمی برای همه اقشار جام  فزاینده طور  بهامروزه محیط زیست 
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ها را تحت تأثیر   کننده تبدیل شده و تمامی ابعاد سازمان  چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید
 (.0312پور،   نیک و یوسف  نیا، نوروزی  خود قرار داده است )رحیم

با توجه به اهمیت محیط زیست و مسائل مربوط به آن، مطالعاتی در زمینه محیط زیست و 
 ها اشاره شده است.  گرفته که در ادامه به برخی از آن ی اخیر صورتها دانش سبز در سال

گذاری دانش سبز، فشار   (، به ارزیابی ارتباط میان به اشتراک5151) 1سانگ و همکاران
ها نشان داد که به   اند. یافته  های چینی پرداخته  نفعان، ظرفیت جذب و نوآوری سبز در شرکت  ذی

ر ظرفیت جذب و ظرفیت جذب نیز بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و گذاری دانش سبز ب اشتراک
گذاری دانش سبز بر   گری بر تأثیر اشتراک  نفعان نقش تعدیل  معناداری دارد. همچنین فشار ذی

 ظرفیت جذب دارد.
(، در پژوهشی به بررسی ارتباط بین دانش سبز و تأثیر 5151) 2آموکو، زوگبنوکو و ابوباکاری

ها نشان داد که دانش سبز و نگرش سبز   اند. یافته  خرید جوانان در کشور غنا پرداختهنگرش بر رفتار 
از  بر رفتار خرید جوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی

  دارد. نقش میانجی اعتماد سبز و ارزش سبز بر تأثیر دانش سبز و نگرش سبز بر رفتار خرید جوانان
کنندگان و   (، به بررسی تأثیر دانش سبز بر قصد خرید در مصرف5151هنگبریبون و همکاران )

ها نشان داد که دانش سبز بر قصد خرید   اند. یافته  های تولیدی تایلند پرداخته مشتریان شرکت
 های  محیطی، نگرش و معیار زیست های  کنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد. نگرانی  مصرف

 کنندگان دارد.  اجتماعی، نقش میانجی بر تأثیر دانش سبز بر قصد خرید مصرف
(، در پژوهشی به چگونگی تأثیر دانش سبز بر پایداری و تغییرات 5151ژانگ و چابای )

 کنندگان،  اند. در این پژوهش مدلی اقتصادی جهت تعادل میان مصرف  کنندگان پرداخته  رفتاری مصرف
کنندگان صنعت با درجات مختلف دانش سبز و نگرانی مسائل مرتبط با   ظیمتولیدکنندگان و تن

  محیط زیست ارائه شده است.
(، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان گرایش یادگیری سبز، فراگیری 5151وانگ و همکاران )

ادگیری سبز بر ها نشان داد که گرایش ی  اند. یافته  های چینی پرداخته  دانش سبز و نوآوری سبز در شرکت
فراگیری دانش سبز و فراگیری دانش سبز بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین فرهنگ 

                                                           
1. Song & et al. 
2. Amoako, Dzogbenuku & Abubakari 
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 محیطی نقش میانجی بر تأثیر گرایش به یادگیری سبز بر فراگیری دانش سبز دارد. زیست سازمانی 
حیطی، دانش سبز و م زیست های   (، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان نگرانی5101) سلیمی

ها نشان داد که   قصد خرید محصوالت سبز در شهروندان شهر تهران پرداخته است. یافته
محیطی و دانش سبز، نقش مؤثری بر قصد خرید محصوالت سبز توسط  زیست های   نگرانی

زش توان به نقش میانجی نگرش، ار  های این پژوش می  شهروندان شهر تهران دارد. همچنین از یافته
محیطی و دانش سبز بر قصد خرید  زیست های   درک شده و کنترل رفتاری درک شده بر تأثیر نگرانی

 سبز اشاره کرد.
(، نیز در پژوهشی به بررسی ارتباط میان نوآوری برند سبز، ارزش درک 5101لین و همکاران )

ها نشان داد که نوآوری برند   اند. یافته  های چینی پرداخته  شده، وفاداری برند و دانش سبز در شرکت
سبز بر ارزش درک شده سبز و ارزش درک شده سبز بر وفاداری برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

 همچنین دانش سبز نقش میانجی بر تأثیر نوآوری برند سبز بر ارزش درک شده سبز دارد. 
گذاری   سبز، به اشتراک(، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان مزایای رقابتی 5107لین و چن )

های الکترونیکی تایوان  های پویای سبز و نوآوری خدمات سبز در شرکت دانش سبز، قابلیت
های پویای سبز بر مزایای   گذاری دانش سبز و قابلیت  ها نشان داد که به اشتراک  اند. یافته  پرداخته

شی میانجی بر تأثیر به رقابتی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. نوآوری خدمات سبز نق
 های پویای سبز بر مزایای رقابتی سبز دارد.  گذاری دانش سبز و قابلیت اشتراک

دانش  (، در پژوهشی با عنوان به سوی مصرف پایدار و5112) 1هارون، پایم و یحیی
گاهی مردم از دانش  زیست محیطی توسط  زیست محیطی در میان مردم مالزی، نشان دادند که آ

 تواند بر مصرف پایدار، تأثیر مثبت و معناداری بگذارد.  ها، رادیو و تلویزیون می  روزنامه
(، در پژوهشی به ایجاد دانش سبز و چگونگی دستیابی به آن پرداخته است. 5113جمیسون )

های فعال محیط زیست در توسعه دانش بحث شده و برخی از  در این پژوهش برخی از مشارکت
همچنین موانع و مشکالت موجود بر  ی سبز مورد بررسی قرار گرفته است.ساز اشکال اصلی دانش

ها محدودیت در منابع در راستای   ترین آن  سر راه ایجاد دانش سبز شناسایی شده که یکی از مهم
 ها است.  کارگیری دانش سبز در سازمان به

                                                           
1. Haron, Paim & Yahaya 
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رای خرید کننده ب  (، در پژوهشی به بررسی قصد مصرف0317عباسی، یدالهی و بیگی )
 شنو دامحیطی   های زیست  ریزی شده، نگرانی  محصوالت سبز با استفاده از نظریه برنامه

ها نشان داد که نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده، تأثیر مثبتی بر   اند. یافته  محیطی پرداخته زیست
تأثیر  محیطی،  محیطی و دانش زیست زیست قصد خرید محصوالت سبز دارند. همچنین نگرانی 

 مثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارند. 
(، در پژوهشی به بررسی تأثیر دانش درک شده از 0312پور )  نیک و یوسف  نیا، نوروزی رحیم

ها نشان داد که دانش  اند. یافته  محصول سبز بر تمایل به خرید به واسطه دلبستگی به فروشگاه پرداخته
 خرید و دلبستگی به فروشگاه، تأثیر مثبت و معناداری دارد. درک شده از محصول سبز بر تمایل به 

اند که اهمیت موضوع تحقیقات مختلفی در جهان به بررسی عوامل مؤثر بر دانش سبز پرداخته
ها روش بکار گرفته شده در سازد. نکته قابل توجه در این پژوهشرا به صورت مشخصی معین می

 باشد. ریان میها به عنوان الگوسازی برای این جآن
های گوناگون و بندی مناسب عوامل مؤثر بر دانش سبز از پژوهشپژوهش حاضر به دنبال جمع

باشد ساخت مدل مفهومی کاماًل بومی براساس نظرات خبرگان بومی و سپس برازش کّمی مدل می
 های این حوزه را به نحوی پوشش دهد.های ساختاری مختلف در پژوهشتا کاستی

 گردد.  ، اهداف کلی پژوهش حاضر به صورت زیر تبیین میبنابراین
 ترین عوامل مؤثر بر استقرار دانش سبز در سازمان  ( شناسایی مهم0
 ( بررسی ارتباط میان عوامل شناسایی شده5
 های توزیع برق و برازش مدل شکل گرفته  ( طراحی مدل استقرار دانش سبز در سازمان3

 شناسی تحقیق . روش5

گیرد، زیرا در این  های کاربردی قرار می ی پژوهش ضر از حیث هدف در زمرهپژوهش حا
پژوهش، توسعه دانش کاربردی و کاربرد عملی آن در جهت حل یکی از معضالت مربوط به 

های ( پژوهش0380محیط زیست مدنظر است. از دیدگاه حجازی، بازرگان هرندی و سرمد )
های توصیفی پژوهش  ها به دو دسته و گردآوری دادهآوردن  دست علمی را براساس چگونگی به

توان  کنند. از سوی دیگر، تحقیق توصیفی را می های آزمایشی تقسیم می )غیرآزمایشی( و پژوهش
-رویدادی )علی پژوهی و تحقیق پسی همبستگی، پیمایشی، بررسی موردی، اقدامبه پنج دسته

ز ُبعد میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه ای( تقسیم کرد. در نتیجه پژوهش حاضر امقایسه
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 ها پیمایشی است )کاربردی، توصیفی، پیمایشی(.  گردآوری داده
در این پژوهش ابتدا ابعاد اصلی دانش سبز با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده و 

سازی   د بررسی و بومیتن از خبرگان دانشگاهی در این حوزه مور 2در ادامه با استفاده از نظرات 
قرار گرفت. خبرگان دانشگاهی این بخش اساتید دانشگاهی بودند که در زمینه مدیریت دانش در 

های   های پژوهشی داشته و همچنین، حداقل در یکی از شرکت  طی چند سال اخیر سابقه فعالیت
وده باشند. در ادامه و های یزد، اصفهان و فارس دارای سابقه تحقیقاتی مختلف ب  توزیع برق استان

در مرحله اول به منظور برقراری ارتباط میان عوامل شنایی شده در پژوهش، اقدام به طراحی 
پرسشنامه مقایسات زوجی گردید. به منظور پاسخ به سؤاالت پرسشنامه از مقایسه زوجی میان 

مسئولین رده باالی  تن از خبرگان استفاده شد. این خبرگان، 03ابعاد پژوهش با استفاده از نظر 
های توزیع برق در سه استان فارس، اصفهان و یزد بودند که زمینه   سازمانی و یا معاونین شرکت

آشنایی باالیی با این حوزه داشتند. تعداد خبرگان در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه مقایسات 
د )عندلیب اردکانی، کن خبره کفایت می 02تا  8بین  1سازی ساختاری تفسیری زوجی تکنیک مدل

تن  03بر همین اساس در این بخش از پژوهش به منظور پاسخگویی به پرسشنامه، از نظر  .(0312
سال سابقه  2از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش که در این زمینه کار پژوهشی داشته و دارای حداقل 

 اند، خواسته شد تا به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند. کاری مرتبط بوده
 0170سازی ساختاری تفسیری فرآیند یادگیری تعاملی است که توسط وارفیلد در سال  مدل

تواند مسائل پیچیده را به شکل گرافیگی نشان  سازی می (. این مدل0170 ،2معرفی شد )وارفیلد
به شرح زیر است )حسینی بامکان،  ISMاز پیچیدگی آن بکاهد. مراحل مختلف تکنیک  داده و
 (: 0318ضیائیان، نژاد و  مالکی

رابطۀ میان عوامل مؤثر بر دانش سبز با استفاده از  الف( تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری:
 شود: آید. برای به دست آوردن این ماتریس از روابط زیر استفاده می می  این ماتریس به دست

V: i  منجر بهj شود می 

A :j  منجر بهi شود می 
X:  دوطرفه بین برای نشان دادن تأثیرi و j 

                                                           
1. Interpretive Structural Modeling (ISM) 

2. Warfield 
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O:  برای نشان دادن عدم تأثیر بینi  وj 
این ماتریس بر مبنای ماتریس خود تعاملی و با استفاده از  ب( ایجاد ماتریس دستیابی اولیه:

 شود: های زیر تشکیل می رابطه
گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس  V( در ماتریس خود تعاملی، نماد j, iاگر خانه ) .0

 گیرد. ( عدد صفر میi, jو خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ ) 0عدد  دستیابی
گرفته است، خانۀ مربوطه در ماتریس  A( در ماتریس خود تعاملی نماد j, iاگر خانه ) .5

 گیرد. می 0( عدد i, jدستیابی عدد صفر و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )
است، خانۀ مربوطه در ماتریس  گرفته X( در ماتریس خود تعاملی، نماد j, iاگر خانه ). 3

 گیرد. می 0عدد   ( همi, jو خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ ) 0دستیابی عدد 
گرفته است، خانۀ مربوط در ماتریس  O( در ماتریس خود تعاملی، نماد j, iاگر خانه ) .0

 گیرد.  عدد صفر می  ( همi, jدستیابی عدد صفر و خانۀ قرینه آن، یعنی خانۀ )

با در نظر گرفتن رابطۀ تعاملی بین عناصر الزم است،  ماتریس دستیابی نهایی:ج( تشکیل 
رساند،  k+1ماتریس دستیابی اولیه سازگار شود. بدین منظور باید ماتریس اولیه را به توان 

M)که حالت پایدار برقرار شود ) طوری  به
K
=M

K+1 0. بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به 
 شود. ( نشان داده می*0رت )صو خواهد شد که به 

ن مجموعۀ قابل دستیابی )خروجی( و مجموعۀ مقدم ییپس از تع ها: ن سطح شاخصیید( تع
شود. مجموعۀ  یرها انجام میمتغ یبند ن مجموعۀ مشترك، سطحییهر عنصر و تع ی)ورودی( برا

یس دستیابی های ماتر است که در آن اعداد درون سطر یا هر عنصر، مجموعه یقابل دستیابی برا
ها  است که در آن ستون یا ك ظاهر شده باشند و مجموعۀ مقدم، مجموعهیصورت   نهایی، به

ن دو مجموعه، مجموعۀ مشترك به یدست آوردن اشتراك ا  ك ظاهر شده باشند. با بهیصورت  به
کسان باشد، سطح اول یکه مجموعۀ مشترك با مجموعۀ قابل دستیابی  یدست خواهد آمد. عناصر

عناصر،  ریسا ین مرحله براین عناصر و تکرار ایدهند. با حذف ا یت را به خود اختصاص میلواو
 شود. ین مییه عناصر تعیسطح کل

، مدل ییس دستیابی نهایشده و ماتر  براساس سطوح تعیین :یریتفس یم مدل ساختاری( ترسـه
ری عوامل بر یکدیگر را بندی عوامل مختلف و نحوه اثرگذا  شود. این مدل سطح یم میتحقیق ترس

 دهد.  نشان می
به منظور تشکیل ماتریس خود تعاملی از روش ُمد براساس بیشترین فراوانی در هر درایه 
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 (. 0311 )نادری و همکاران،شود  استفاده می
ی پژوهش به منظور سنجش برازش مدل مفهومی شکل گرفته براساس تکنیک  در ادامه

سازی معادالت ساختاری استفاده گردید. به منظور   کنیک مدلسازی ساختاری تفسیری، از ت مدل
استفاده شد. به منظور  SmartPLS3افزار  سازی معادالت ساختاری از نرم  استفاده از تکنیک مدل

گویه با توجه به پیشینه پژوهش  21ای متشکل از  برازش مدل ساختاری شکل گرفته، پرسشنامه
فارس،  های توزیع برق سه استان  کارشناسان و کارمندان شرکتطراحی گردید و در اختیار خبرگان، 

دهندگان به این پرسشنامه براساس  اصفهان و یزد به منظور پاسخگویی قرار گرفت. تعداد پاسخ
( که یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین 0112فرمول ارائه شده توسط بارکالی و همکاران )

دارند که حداقل حجم نمونه  ها اظهار می آن حاسبه گردید.م است، PLS حجم نمونه الزم در روش
 ترین مقدار حاصل از دو قاعده: ، برابر است با بزرگPLSالزم برای استفاده از روش 

ای که دارای بیشترین شاخص در  گیری های مدل اندازه ضرب در تعداد شاخص 01عدد  .0
 گیری مدل اصلی پژوهش است. های اندازه میان مدل

ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک  01د عد .5
 شوند. متغیر مربوط می

دست  مورد به  11تعداد حداقل نمونه الزم در پژوهش حاضر براساس بیشترین روابط باال، 
گان پرسشنامه در میان کارکنان و خبر 521ها تعداد   آمده است. لذا، به منظور دستیابی به داده

هایی و با حذف  بندی  های فارس، اصفهان و یزد توزیع و پس از بررسی و جمع  برق استان   شرکت
 پرسشنامه برای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. 531موارد ناقص در نهایت تعداد 

های  گیری تصادفی بوده است. گویه گیری استفاده شده در این بخش، روش نمونه روش نمونه
رسشنامه با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهش بدست آمد و سپس روایی صوری این دهنده پ تشکیل

پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی و صنعت مورد تعدیل و تأیید قرار گرفت. خبرگان انتخاب شده 
ای تشکیل شد که دارای سابقه تحقیقاتی در   در این بخش از اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی

که  1گرا اند. به منظور بررسی روایی در این پژوهش از ابزار روایی هم  انش بودهزمینه مدیریت د
باشد،   های خود می  دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص  نشان

های خود را   گرا میزان همبستگی یک سازه با شاخص تر، روایی هم استفاده شده است. به بیان ساده
                                                           

1. Average Variance Extracted )AVE) 
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دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. حد قابل قبول برای این   می نشان
 2و پایایی ترکیبی 1است. به منظور سنجش پایایی از ابزارهای آلفای کرونباخ 2/1معیار، مقدار 

های مربوط به آن   استفاده شده است. آلفای کرونباخ نشانگر میزان همبستگی یک سازه و شاخص
باشد. همچنین معیار پایایی ترکیبی، پایایی   می 7/1ست که حد قابل قبول برای این معیار مقدار ا

کند.   هایشان با یکدیگر محاسبه می  ها را نه به صورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه  سازه
ازش مناسب پایایی باشد، نشان از بر 7/1در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالتر از 

 (.0311مدل دارد )صفاری دربرزی و همکاران، 

 های پژوهش  . یافته4

با توجه به عوامل به دست آمده و اثرگذار بر دانش سبز و همچنین نظرات خبرگان، مقایسه 
 نشان داده شده است.  0زوجی ارتباط بین این عوامل در جدول شماره 

 مل اثرگذار بر دانش سبزماتریس خودتعاملی ساختاری عوا -1جدول
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 عامل

X V V V V A  6گرایشبهیادگیریسبز. 

V V V O V   3محیطیزیست.فرهنگسازمانی 

X O V V    2فراگیریدانشسبز. 

A O V     3نوآوریسبز. 

A A      5تولیددانشسبز. 

X       1یکپارچگیدانشسبز. 

 گذاریدانشسبز.بهاشتراک1       

                                                           
1. Cronbach’s Alpha 

2. Composite Reliability (CR) 
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ماتریس دستیابی اولیه تشکیل داده شد و سپس جدول دستیابی نهایی  0با استفاده از جدول 
ت آمد. برای تعیین سطح ابعاد مطابق با آنچه در روش تحقیق بیان شد، نیاز به براساس آن به دس
 گردید.  مشخص 5های دستیابی، مقدم و مشترک است که در جدول   شناسایی مجموعه

 تعیین سطوح ابعاد دانش سبز -2جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم مجموعه دستیابی عوامل

 3 {6و2و1و1} {6و3و2و1و1} {6و2و3و5و1و1} گرایشبهیادگیریسبز

فرهنگسازمانی
 محیطیزیست

 6 {3} {3} {6و3و2و3و5و1و1}

 3 {6و2و1و1} {6و3و2و1و1} {6و2و3و5و1و1} فراگیریدانشسبز

 3 {3و5} {6و3و2و3و5و1و1} {3و5} نوآوریسبز

 6 {5} {6و3و2و3و5و1و1} {5} ددانشسبزتولی

 6 {6و2و1و1} {6و3و2و1و1} {6و2و3و5و1و1} یکپارچگیدانشسبز

گذاریدانشبهاشتراک
 سبز

 6 {6و2و1و1} {6و3و2و1و1} {6و2و3و5و1و1}

ها، ترسیم مدل ساختاری   ده در قسمت روش، براساس مراحل گفته ش5با توجه به جدول 
 است.  0صورت شکل   تفسیری به

فرهن  سازمانی زیست محیطی

به اشترا  گ اری دانش س ز اد ام دانش س ز فراگیری دانش س ز گرایش به یادگیری س ز

تولید دانش س ز نوآوری س ز

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل

نشان داده شده است، به منظور برازش آماری در  0مدل بدست آمده در پژوهش که در شکل 
تن از کارکنان و  531دست آمده از   بهقرار داده شد تا با استفاده از اطالعات   Smart PLS3افزار  نرم

مقادیر روایی و پایایی  3های توزیع برق سه استان، مورد آزمون قرار بگیرد. جدول   خبرگان شرکت
 دهد.  بدست آمده برای هر یک از ابعاد مدل را نشان می
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 مقادیر پایایی و روایی -3جدول 

 پایایی ترکیبی گرا روایی هم آلفای کرونباخ ابعاد

 88/1 11/1 19/1 ایشبهیادگیریسبزگر

 91/1 15/1 81/1 محیطیزیستفرهنگسازمانی

 81/1 19/1 18/1 فراگیریدانشسبز

 88/1 13/1 81/1 نوآوریسبز

 88/1 13/1 86/1 تولیددانشسبز

 96/1 13/1 88/1 یکپارچگیدانشسبز

 89/1 13/1 81/1 گذاریدانشسبزبهاشتراک

 1/1 5/1 1/1 حدقابلقبول

 ، روایی و پایایی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.3جدول  های  یافتهبراساس 
Q، در این بخش برازش مدل ساختاری و مقادیر 0براساس جدول 

Rو  2
های   برای متغیر 2

 ارائه شده است.ها   برای تمامی متغیر 1پذیری  ارتباطوابسته مدل پژوهش و مقادیر 
 پذیری  و ارتباط Q2 ،R2مقادیر  -4جدول

Qمقادیر  ابعاد
2

Rمقادیر 
 پذیری  ارتباطمقادیر  2

 82/1 16/1 38/1 گرایشبهیادگیریسبز

 81/1 - - محیطیزیستفرهنگسازمانی

 82/1 18/1 35/1 فراگیریدانشسبز

 83/1 13/1 39/1 نوآوریسبز

 85/1 11/1 56/1 تولیددانشسبز

 19/1 15/1 35/1 یکپارچگیدانشسبز

 19/1 11/1 31/1 گذاریدانشسبزبهاشتراک

Qمعیار 
هایی که دارای برازش بخش  سازد. مدل بینی مدل را مشخص می قدرت پیش 2

زای مدل  های درون های مربوط به سازه بینی شاخص ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش
، 15/1زا سه مقدار  های درون ورد سازهبینی مدل در م را داشته باشند. در مورد شدت قدرت پیش

                                                           
1. Communility 
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 (. 1،5111تعیین گردیده است )هنسلر، رینگل و سینکوویس 32/1و  02/1
Qها تمامی مقادیر  براساس یافته

دهد مدل از  مدل در وضعیت قوی قرار دارد که نشان می 2
ر بارهای عاملی از میانگین مجذو پذیری ارتباطکند. مقادیر   بینی قابل قبولی پیروی می  قدرت پیش
شود   در نظر گرفته می 32/1و  5/1، 0/1آید. برای این شاخص سه مقدار  دست می هر متغیر به

گیرند.   در وضعیت قوی قرار می پذیری  ارتباط(. بر این اساس مقادیر 5108، 2)رامایا و همکاران
Rمعیار 

الت ساختاری سازی معاد ل گیری و بخش ساختاری مد برای متصل کردن بخش اندازه 2
Rگذارد. معیار  زا می زا بر یک متغیر درون رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون کار می به

2 
زا )مستقل(  های برون گردد و در مورد سازه زای )وابسته( مدل محاسبه می های درون تنها برای سازه

ان مقدار مالک برای مقادیر به عنو 17/1و  33/1، 01/1مقدار این معیار صفر است. سه مقدار 
Rضعیف، متوسط و قوی 

Rمعرفی شده و هرچه مقدار  2
زای یک مدل   های درون  مربوط به سازه 2

(. در این پژوهش مقادیر مربوط به 0111، 3برازش بهتر مدل است )هالند دهنده  بیشتر باشد، نشان
R

استفاده شد.  GOF، از معیار برای بررسی برازش کلی مدلدر وضعیت متوسط و قوی قرار دارد.  2
 گیری و بخش ساختاری مدل تواند پس از بررسی بخش اندازه براساس این معیار محقق می

به عنوان  31/1و  52/1، 10/1سه مقدار کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. 
، آدکر اسشورودر در نظر گرفته شده است )وتزلس GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای معیار 

بدست آمد. بر این اساس،  77/1برای مدل این پژوهش مقدار  GOF(. مقدار 5111 ،4و ون اوپن
برای تمامی مسیرها باید از میزان استاندارد  T-valueمقادیر  .گردد برازش کلی مدل، قوی برازش می

 برای تمامی T-value(. در این مقادیر 5108باالتر باشد )رامایا و همکاران،  11/0قدرمطلق 
 دار بین ابعاد پژوهش  های معنی  است که گواهی بر وجود رابطه 11/0روابط باالتر از مقدار 

نشان داده شده است. اعداد داخل پرانتز  Zضرایب مسیر و ضرایب معناداری  5است. در شکل 
سیر را مشخص دهد و اعداد بیرون از آن مقادیر ضریب م  را نشان می Zمقادیر ضرایب معناداری 

 نماید.  می

                                                           
1. Henseler, Ringle & Sinkovics 

2. Ramayah & et al. 

3. Hulland & et al. 

4. Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen 
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 Zمقادیر ضرایب مسیر و ضرایب معناداری  -2شکل 

تفسیری  -های پژوهش که در حقیقت روابط میان مدل ساختاری  نیز فرضیه 1در جدول 
نشان داده  Zباشد، از طریق سنجش مقادیر مربوط به ضرایب مسیر و ضرایب معناداری   پژوهش می
 شده است.

 مسیر و ضرایب معناداری مقادیر ضریب -6جدول 

 رابطه فرضیه
جهت 

 رابطه

ضریب 

 مسیر

مقدار 

 Zضریب 

نتیجه 

 آزمون

 تأیید 33/3 32/1 مستقیم گذاریدانشسبزبرتولیددانشسبزبهاشتراک 6

 تأیید 22/2 21/1 مستقیم گذاریدانشسبزبرنوآوریسبزبهاشتراک 3

 تأیید 51/2 33/1 تقیممس فراگیریدانشسبزبرتولیددانشسبز 2

 تأیید 62/2 32/1 مستقیم فراگیریدانشسبزبرنوآوریسبز 3

 تأیید 12/29 81/1 مستقیم گذاریدانشسبزمحیطیبربهاشتراکزیستفرهنگسازمانی 5

 تأیید 18/38 83/1 مستقیم محیطیبرفراگیریدانشسبززیستفرهنگسازمانی 1
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 رابطه فرضیه
جهت 

 رابطه

ضریب 

 مسیر

مقدار 

 Zضریب 

نتیجه 

 آزمون

 تأیید 55/21 83/1 مستقیم حیطیبرگرایشبهیادگیریسبزمزیستفرهنگسازمانی 1

 تأیید 85/25 81/1 مستقیم دانشسبزمحیطیبریکپارچگیزیستفرهنگسازمانی 8

 تأیید 62/3 65/1 مستقیم گرایشبهیادگیریسبزبرتولیددانشسبز 9

 تأیید 98/6 65/1 مستقیم گرایشبهیادگیریسبزبرنوآوریسبز 61

 تأیید 31/2 38/1 مستقیم یکپارچگیدانشسبزبرتولیددانشسبز 66

 تأیید 11/3 31/1 مستقیم یکپارچگیدانشسبزبرنوآوریسبز 63

 های پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.  تمامی روابط بین متغیر 5و شکل  1با توجه به جدول 

 گیری  . نتیجه6

ها و   ط زیستی در میان جوامع مختلف، شرکتامروزه اهمیت بسیار باالی مسائل محی
هایی که با آن  سازی  ها و تصمیم  گیری  ها را به سمتی پیش برده است که در تمامی تصمیم  سازمان

های مختلف به   رو هستند، باید چنین مسائلی را مد نظر داشته باشند. در صورتی که سازمان  روبه
دهد، پیش روند، قادر خواهند بود   را در خود بروز میسمت تولید دانشی که اهمیت محیط زیستی 

تا با دستیابی به دانش سبز، زمینه ایجاد خدمات و تولیدات کاالی خود را به سمت خدمات و 
 کاالی سبز پیش برند. 

ها به یک دانش سبز بود تا بتوانند  هدف این پژوهش طراحی مدل مفهومی دستیابی سازمان
ها و بهبود   سمت دانش سبز پیش برند و زمینه بهبود عملکرد در سازمان تولیدات دانشی خود را به

محیطی مورد حمایت قرار گیرد. به همین منظور در ابتدا با استفاده از مطالعه پیشینه   مسائل زیست
ها شناسایی گردید. در ادامه   پژوهش، هفت عامل مؤثر در استقرار و بکارگیری دانش سبز در سامان

سازی ساختاری تفسیری، مدل ارتباطی میان عوامل شناسایی و سپس   از تکنیک مدل با استفاده
افزار  دست آمده با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری و با استفاده از نرم   مدل ساختاری به

SmartPLS3  مورد آزمون و برازش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هفت عامل
دست آمده در   اند. براساس مدل به  ین زمینه در سه سطح کلی ساختاربندی شدهشناسایی شده در ا

سازی   محیطی به عنوان عامل آغازین به منظور پیاده زیست این پژوهش، عامل فرهنگ سازمانی 
مفاهیم دانش سبز در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سازوکار فرهنگ 

عاریف مربوط به آن، این عامل خواهد توانست زمینه حرکت سازمان به محیطی و ت زیست سازمانی 
محیطی با استفاده از بستر  زیست تولید دانش سبز را ایجاد نماید. در حقیقت فرهنگ سازمانی 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 011

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ها را به سمت   محیطی، سازمان زیست ها و مفاهیم مشترک   شکل گرفته در ایجاد ارزش
 سبز سوق دهد. با تقویت و ایجاد فرهنگ سازمانی گذاری بهتر و میسرتر دانش  اشتراک
ها به سمت گرایش به یادگیری سبز و فراگیری   محیطی زمینه ابتدایی شکل گرفته و سازمان زیست

روند. در حقیقت تقویت   گذاری دانش سبز پیش می  دانش سبز و یکپارچگی دانش سبز و به اشتراک
گیری در میان کارکنان را بهبود بخشیده و با استفاده از تواند گرایش به یاد  محیطی می فرهنگ زیست

کند. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی   ها میسر می  آن امکان ایجاد دانش سبز را در سازمان
ها   دارد و سازمان محیطی، زمینه فراگیری دانش سبز در درون یک سازمان را به حرکت وا می زیست

محیطی قادر  ش سبز بپردازند. همچنین فرهنگ سازمانی زیستسازد تا به فراگیری دان  را مجاب می
خواهد بود زمینه الزم به منظور ادغام و یکپارچگی دانش سبز را به بهترین صورت ایجاد و با به 

گذاری دانش سبز، زمینه مناسب جهت تولیدات بهتر و بیشتر در زمینه دانش سبز را در  اشتراک
ها قادر   بی به سطح دوم در مدل شکل گرفته پژوهش، سازمانها فراهم سازد. با دستیا  سازمان

تواند زمینه الزم جهت   خواهند بود به نوآوری سبز و تولید دانش سبز دست یابند که این امر می
 محیطی را فراهم سازد.  حرکت کلی سازمان به سمت توجه در زمینه مسائل زیست

نوآوری » و« گذاری دانش سبز  به اشتراک»بین دار   نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنی
( مطابقت دارد. از سوی دیگر در پژوهش 5151سانگ و همکاران )   است که این یافته با یافته« سبز

« نوآوری سبز»و « گرایش به یادگیری سبز»( به بررسی ارتباط بین 5151وانگ و همکاران )
طابقت دارد. همچنین در پژوهش حاضر، ارتباط پرداخته شده که نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر م

مورد تأیید قرار گرفته « فراگیری دانش سبز»بر « محیطی زیست فرهنگ سازمانی »دار   مثبت و معنی
راستا است. مدل ارائه شده در این   ( هم5151های پژوهش وانگ و همکاران )  که این یافته با یافته

( دارای 5151دل ارائه شده در پژوهش ژانگ و چابای )پژوهش از نظر نوع و تعداد عوامل با م
فرهنگ سازمانی »( عامل 5113های جمیسون )  تفاوت ساختاری است. براساس یافته

ها اشاره شده   به عنوان یکی از عومل مهم محدودیت اجرای دانش سبز در سازمان« محیطی زیست
  خوانی دارد.  های پژوهش حاضر هم  که این یافته با یافته

 . پیشنهادهای پژوهش7

گیران در ادارات شرکت  دست آمده در این پژوهش، مدیران و تصمیم ( با توجه به نتایج به0
محیطی در درون سازمان  های فارس، اصفهان و یزد با تقویت ُبعد فرهنگ زیست  توزیع برق استان
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اد دانش سبز در خود و صرف زمان و هزینه مناسب در این حوزه، عامل مؤثری در بروز و ایج
 توانند موجب تقویت آن گردند. ها بوده و حتی می  سازمان

( نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری گرایش به یادگیری سبز بر نوآوری سبز و تولید دانش سبز 5
گردد، به منظور   های مذکور پیشنهاد می  های توزیع برق استان  است. بر این اساس به مدیران شرکت

محیطی، تالش   رایش به یادگیری سبز، ضمن پرداختن به فرهنگ دانش زیستبهبود وضعیت گ
 نمایند تا تمایل کافی میان کارکنان و حتی مشتریان را در زمینه استفاده از دانش سبز ایجاد نمایند.

پژوهشگران عالقمند در این حوزه پیشنهاد  های پژوهش حاضر، به سایر  ( براساس یافته3
های هر یک از عوامل بپردازند  ساختارهایی به منظور تعیین ارتباط میان شاخصگردد به طراحی   می

 تا به جامعیت مدل پیشنهادی کنونی افزوده گردد.
گرفته در این پژوهش    توانند به برازش مدل شکل  ( سایر پژوهشگران عالقمند در این حوزه می0

 دست آمده فراهم گردد.   دل بههای خدماتی بپردازند تا زمینه برازش کلی م  در سایر بخش
های   توانند با استفاده از تکنیک  مند به این حوزه مطالعاتی می  ( سایر پژوهشگران عالقه2

مختلفی مانند پویایی سیستم و نقشه شناختی فازی به طراحی مسیرهای سناریو بپردازند تا نحوه و 
 قرار بگیرد. نوع تغییرات بوجود آمده بر عوامل شناسایی شده مورد سنجش
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 منـابـع

گه های تحقیق در علوم رفتاری.  روش(. 0380حجازی، ا.؛ بازرگان هرندی، ع.؛ سرمد؛ ز. ) .0 چاپ  ،تهران: انتشارات آ
 یازدهم.

(. بررسی و تحلیل زنجیره تأمین خدمات شهری )مورد 0318نژاد، پ.؛ ضیائیان.؛ م. ) حسینی بامکان، م.؛ مالکی .5
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