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Abstract 
Objectives: Today, addressing environmental issues by different organizations can affect 

the performance and longevity of organizations. On the other hand, due to the high conflict with 
the amount and amount of waste production and collection, municipalities have a good 

understanding of structural plans and the establishment of green knowledge. The purpose of this 

study is to design a plan for the establishment of green knowledge in the municipality to be able 
to use it to plan different scenarios of improvement for proper settlement. 

Methods: This research is a survey in terms of practical purpose, and in terms of how to 

collect data. The research population consists of 50 specialists, experts, and employees of 
Isfahan Municipality. To conduct research, first, the effective factors in establishing and 

implementing green knowledge in an organization were examined. Then, by designing a Likert 

scale questionnaire, the current status of each factor in the system was tested. Then the obtained 
factors were studied and analyzed using the fuzzy cognitive mapping technique. To explain why 

the system was moving, one forward scenario and one backward scenario were tested using 

FCMAPPER software. To draw a fuzzy cognitive map in this study, Pajek software was used. 
Results: The results indicate the identification of 9 factors of green learning orientation, 

environmental organizational culture, learning green knowledge, green innovation, green 

knowledge production, green knowledge integration, green knowledge sharing, stakeholder 
pressure, and green brand attitude as effective factors on knowledge establishment It has green. 

Findings obtained through the implementation of the fuzzy cognitive mapping technique show 

the identification of the green knowledge production factor as the factor with the highest degree 
of centrality in the model. Also, the factors of green knowledge production and environmental 

organizational culture were identified as the factors with the highest degree of input and output 
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in the map, respectively. Based on the findings of the backward scenario implementation in this 

study, the environmental organizational culture factor as the initiator of the scenario was 

examined and analyzed. On the other hand, the findings of the forward-looking scenario in this 
study show that if the green knowledge production factor improves within the municipality of 

Isfahan, the system structure will improve towards various structural factors and ultimately lead 

to an improvement in attitude. Turns to the green brand. 
Conclusions: The results of this study can facilitate the proper establishment of green 

knowledge within different municipalities of the country and encourage city managers to use 

green knowledge more effectively. 

 

Keywords: Organizational Green Knowledge, Organizational Environmental Culture, 
Fuzzy Cognitive Map, Scenario. 
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 چکیده

ها   تواند عملکرد و طول عمر سازمان  های مختلف می  امروزه پرداختن به مسائل محیط زیستی توسط سازمان هدف:
آوری زباله، درک  ها با توجه به درگیری باال با میزان و مقدار تولید و جمع را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، شهرداری

اختاری و استقرار دانش سبز دارند. پژوهش حاضر، طراحی یک نقشه استقرار دانش سبز در های س مناسبی از برنامه
 ریزی نمود. شهرداری است تا بتوان با استفاده از آن سناریوهای مختلف بهبود در جهت استقرار مناسب را برنامه

یمایشی است. جامعه پژوهش ها از نوع پ این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از جنبه نحوه گردآوری داده روش:
اند. به منظور انجام پژوهش در ابتدا نفر از متخصصان، خبرگان و کارکنان شهرداری اصفهان تشکیل داده 22را تعداد 

سازی دانش سبز در یک سازمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس با طراحی پرسشنامه طیف عوامل مؤثر در استقرار و پیاده
یک از عوامل در سیستم مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه عوامل بدست آمده با استفاده از لیکرت، وضعیت فعلی هر 

تکنیک نقشه شناختی فازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور چرایی حرکت سیستم یک سناریو رو 
به منظور ترسیم نقشه شناختی فازی در آزمون شد.  FCMAPPERافزار به جلو و یک سناریو رو به عقب با استفاده از نرم

 استفاده گردید.  Pajekافزار  این پژوهش از نرم

محیطی، فراگیری دانش سبز،  در این پژوهش نُه عامل گرایش به یادگیری سبز، فرهنگ سازمانی زیست ها: یافته
ذینفعان و نگرش به برند سبز به گذاری دانش سبز، فشار نوآوری سبز، تولید دانش سبز، یکپارچگی دانش سبز، به اشتراک
های بدست آمده از طریق اجرای تکنیک نقشه شناختی  عنوان عوامل اثرگذار بر استقرار دانش سبز شناسایی شد. یافته

دهنده از شناسایی عامل تولید دانش سبز به عنوان عامل دارای بیشترین درجه مرکزیت در مدل است.  فازی نشان

                                                           
ها  بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری (.1041) نژاد، پوریا؛ ضیائیان، مهران کان، سید مجتبی؛ مالکیحسینی بام استناد به این مقاله: .1

 DOI: 10.22091/stim.2022.7356.1645. 162-121(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات. )مورد مطالعه: شهرداری اصفهان(

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  41/14/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  41/10/1011تاری    خ اصالح:  ؛  41/10/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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سبز و فرهنگ سازمانی زیست محیطی به ترتیب به عنوان عوامل دارای بیشترین درجه  همچنین عوامل تولید دانش
های حاصل از اجرای سناریوی رو به عقب در این پژوهش، درونداد و برونداد در نقشه شناسایی شدند. براساس یافته

تحلیل قرار گرفت. از سوی  محیطی به عنوان عامل آغازگر سناریو مورد بررسی و تجزیه وعامل فرهنگ سازمانی زیست
دهد که در صورت بهبود در عامل تولید   جلو در این پژوهش نشان می های حاصل از اجرای سناریوی رو به  دیگر، یافته

دانش سبز در درون شهرداری اصفهان، ساختار سیستم به سمت بهبود در عوامل مختلف ساختار پیش رفته و در نهایت 
 گردد. گرش به برند سبز میمنجر به بهبود در وضعیت ن

های مختلف کشور   گر استقرار مناسب دانش سبز در درون شهرداری  تواند تسهیل  نتایج این پژوهش می گیری: نتیجه
 گردد و مدیران شهری را به سمت استفاده مؤثرتر از دانش سبز تشویق نماید.

 

 ها. قشه شناختی فازی، سناریو، اصفهان، شهرداریدانش سبز سازمانی، فرهنگ سازمانی، محیط زیست، ن ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

طی دو دهه گذشته با رشد جمعیت جهان، استفاده از منابع طبیعی افزایش یافته و به یکی از 
(. از سوی 2101، 1های مهم در جوامع جهانی تبدیل شده است )ایندریانی و همکاران  دغدغه

ها را به خود   ها و شرکت  ای توجه بسیاری از کشور  هدیگر، مسائل زیست محیطی به طور گسترد
های گذشته بسیاری از محققان مطالعات   ( و در سال2101 ،2جلب کرده است )گرافلند و گرالگ

ها و   رو، نظریه (. از این2121 ،3اند )یانگ و همکاران خود را بر روی این حوزه متمرکز کرده
گنجانده شده  محیطی مرتبط با مسائل زیست در تحقیقاتهای مختلف   ابزارهای متنوعی از رشته
کنندگانی که از  (. نتایج تحقیقات نشان داده است که مصرف2101 ،4است )دارکو و همکاران

گاه هستند، تمایل بیشتری به خرید محصوالتی با  تأثیرات زیست محیطی محصوالت تولیدی آ
(. بنابراین، تطابق محصوالت تولیدی 2101 ،5ترین اثرات مضر بر منابع طبیعی دارند )سلیمی کم

ها تبدیل شده است   ها و سازمان  های مهم شرکت  و ارائه خدمات به این حوزه، به یکی از دغدغه
مناسب از شرایط محیطی، منجر به ترویج   (. لزوم حرکت به سمت استفاده2104، 6)تالی و وینر

، 7ظت از محیط زیست شده است )یو، لو و ژومصرف سبز به منظور اطمینان از زندگی سالم و حفا
های مختلف در تالش هستند تا محیط زیست و منابع طبیعی را   ها و سازمان  (. امروزه شرکت2102

(. یکی از 2101، 8شود، محافظت کنند )برایکنو و سانتوس  از عواملی که باعث تخریب آن می
است )ژانگ و  2ار گرفته، دانش سبزموضوعاتی که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قر

ها و   های اخیر دانش سبز و چگونگی تأثیر آن بر عملکرد شرکت  (. در سال2121 ،11چابای
سبز  (. دانش2101 ،11ها، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است )توکر و همکاران  سازمان

                                                           
1. Indriani & et al. 

2. Graafland & Gerlagh 

3. Yang & et al. 

4. Darko & et al. 

5. Salimi 

6. Tully & Winer 

7. Yu, Luo & zhu 

8. Briceño & Santos 

9. Green knowledge 

10. Zhang & Chabay 

11. Tukker & et al. 
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اهیم و روابط مربوط به محیط طبیعی ها، مفیا دانش محیطی به عنوان دانشی عمومی درباره واقعیت
دهنده اطالعات و دانش  ( که نشان2113 ،1های اصلی آن تعریف شده )فریکسل و لو  و اکوسیستم

 ،2زیست است )هنگبریبون و همکاران مرتبط با محصول، مسائل و راهکارهای حفاظت از محیط
شود که   ها شناخته می  حلیل آنها و تجزیه و ت  (. دانش سبز سیستمی متشکل از افراد، داده2121

کند   فرصت شناخت محیط زیست و روابط کلیدی میان عوامل مؤثر بر محیط زیست را فراهم می
گاهی مشتریان از محصوالت تولید شده، سازگاری  ( که از یک2101 ،3)مارتینز و همکاران سو به آ

وی دیگر به عنوان یک عنصر حیاتی زیست و ذخیره انرژی و منابع اشاره دارد و از س ها با محیط  آن
کنندگان در رابطه با خرید محصوالت یا خدمات سبز شناخته   گیری مصرف  در فرآیند تصمیم

(. ادبیات مربوط به دانش سبز به دو دسته انتزاعی و عینی 2114، 4شود )گتزنر و گرابنرکراتر  می
ها از مسائل و   دهنده درک آن که نشانگردد. مورد اول مربوط به دانش ذهنی افراد بوده   تقسیم می

ها در مورد   زیست است، در حالی که مورد دوم مربوط به دانش عینی آن موضوعات مرتبط با محیط
محیطی اشاره دارد )لین، لبو و  ها با توجه به مسائل زیست  استفاده از محصوالت و اقدامات شرکت

رای درک بیشتر مسائل محیط زیستی ارئه هایی ب  (. دانش سبز، اطالعات و ایده2101 ،5لکی
های مرتبط با آن است   ( که این امر حاصل تجربیات شخصی و نگرانی2100 ،6دهد )لی  می

وارد شدن مبحث پایداری در خدمات شهری امری بدیهی و  (.2116 ،7)دسوزا، تقیان و لند
جهان امروز، باید خدمات  منظور ارائه خدمات متناسب با رسد، تا جایی که به ضروری به نظر می

 های متعددی موردشهری به سمت پایداری سوق پیدا کند. بحث پایداری در خدمات، در پژوهش

های اندکی بدان بررسی قرارگرفته است، اما مبحث پایداری در خدمات شهری، در پژوهش
نش سبز و (. لزوم ایجاد دا0312نژاد و ضیاییان،  شده است )حسینی بامکان، مالکی پرداخته 

ها   های خدماتی از جمله شهرداری  بکارگیری مناسب آن گامی مؤثر در زمینه پایدار نمودن سازمان

                                                           
1. Fryxell & Lo 

2. Hengboriboon & et al. 

3. Martínez & et al. 
4. Getzner & Grabner‐Kräuter 

5. Lin Lobo & Leckie 

6. Lee 

7. D’Souza, Taghian & Lamb 
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ها در درازمدت کمک شایان توجهی نماید   تواند به بهبود عملکرد شهرداری  باشد که این امر می  می
یی، به استقرار یک (. این پژوهش درصدد است تا با ارائه سناریوهای مختلف اجرا2101، 1)یانگ

ها بتوانند به سمت تولید و   ها کمک نماید، تا شهرداری  سیستم دانش سبز در درون شهرداری
 افزایی دانش سبز حرکت نمایند.   هم

 . مبانی نظری2

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

 . فشار ذینفعان2-1

محیطی و نیازهای سبز مشتری  به فشار عمومی اعمال شده توسط مقررات زیست 2انفشار ذینفع
( اظهار داشتند که فشار ذینفعان از دو 2101) 4(. لیائو و تسای2112 ،3اشاره دارد )اسمیت و کراتی

محیطی که به مقررات مصوب دولت برای حفاظت یا  منبع اصلی تشکیل شده است: مقررات زیست
ت اشاره دارد و نیازهای سبز مشتری که تقاضای بازار برای محصوالت و خدمات بهبود محیط زیس

ای مهم شناخته شده، که تأثیرات   کند. فشار ذینفعان به عنوان یک عامل مهم زمینه  سبز را توصیف می
 (.2107 ،5دهد )هیات و برنت  عملکرد دانش سبز را تحت تأثیر خود قرار می

 . دانش سبز2-2

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

از مفاهیم جدیدی که در این حوزه توسط بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته، دانش سبز است. 
 ،6پردازد )جمیسون  ز به چگونگی حفاظت از محیط زیست و بررسی عوامل مخرب بر آن میدانش سب

(، 2100، 7(. دانش سبز ظرفیت یک فرد در درک و ارزیابی تأثیر اکوسیستم بر جامعه است )تان2113

                                                           
1. Young 
2. Stakeholder pressure 

3. Smith & Crotty 

4. Liao & Tsai 

5. Hyatt & Berente 

6. Jamison 

7. Tan 
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، 1محیطی باشد )سوکی کننده در مورد مسائل زیست  دهنده سطح دانش مصرف  تواند نشان  که می
دانش سبز مستلزم توانایی شناختن نمادها، مفاهیم و رفتار مختلف مرتبط با محیط زیست (. 2107

گاهی بیشتر از مسائل سبز و باعث 2110، 2است )الروش، برگرون و باربالو فورلئو ( که منجر به آ
( و این امر با قصد 2106، 3پاتاک شود )یاداو وایجاد نگرش مطلوب نسبت به محصوالت سبز می

(. همچنین، 2106باشد )سوکی،   کننده برای خرید اقالم سازگار با محیط زیست مرتبط میمصرف
 های طرفدار محیط زیست مرتبط است )یاداو و  دانش در مورد محیط زیست به اهداف و نگرش

دهد که دانش سبز نقش مهمی در رفتارهای   بر این، ادبیات نظری نشان می (. عالوه2106پاتاک، 
(. در پژوهش 2103، 4زیست دارد )ویسنته مولینا، فرناندز ساینز و ایزاگیر اوالیالیزالحامی محیط 

 ها پرداخته شده است.  حاضر ابعاد دانش سبز مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به شرح هر یک از آن

 . گرایش به یادگیری سبز2-3

کارگیری دانش سبز  یری و بهها را برای یادگ  مفهومی است که شرکت 5گرایش به یادگیری سبز
دهد که گرایش به   (. مرور مطالعات مختلف نشان می2101، 6کند )دانجلو و پرسوت  راهنمایی می

ها را   ها و سازمان  کارگیری دانش سبز در شرکت های زیر به  تواند از طریق روش  یادگیری سبز می
 تسهیل کند.

های مشترک میان کارکنان و مدیران که   ایجاد ارزشتواند از طریق   گرایش به یادگیری سبز می -0
ها و نگرش   شود، بر گرایش یادگیری شرکت  به عنوان هسته اصلی گرایش یادگیری سبز شناخته می

های جدید در جهت حفاظت از محیط زیست تأثیر بگذارد )هوانگ و   کارکنان برای کسب مهارت
کارگیری دانش سبز ارتقاء بخشد  رای شرکت در به( و ابتکار و اشتیاق کارمندان را ب2107 ،7لی

 (.2121، 8)چن و همکاران
ها و ایجاد فضایی   تواند از طریق تشویق کارکنان و حمایت از آن  گرایش به یادگیری سبز می -2

                                                           
1. Suki 

2. Laroche, Bergeron & Barbaro‐Forleo 

3. Yadav & Pathak 

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

5. Green Learning Orientation 

6. D’Angelo & Presutti 

7. Huang & Li 

8. Chen & et al. 
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ها را   محیطی و حفاظت از آن، دانش سبز در شرکت ها جهت تمایل به موضوعات زیست  در شرکت
تواند برای  محیطی می ها و افکار زیست  (. بنابراین، ایده2100 ،1و همکاران بهبود بخشد )ناسوشن

ها را تسهیل کند )وانگ و   کارگیری آن در شرکت آوری شود و به  دستیابی به اهداف دانش سبز جمع
 (. 2121 ،2همکاران

از اند های با گرایش یادگیری سبز دارای هویت سازمانی سبز قوی هستند که چشم  شرکت -3
( و انگیزه کارکنان برای انجام a2101، 3کند )سانگ و همکاران  ها را تقویت می  محیطی شرکت

دهد )سوارنو، تجارهجاتی و   محیطی را افزایش می های زیست  حل یادگیری در مورد مسائل و راه
 (. 2101 ،4فیثریاتی

 محیطی . فرهنگ سازمانیِ زیست2-4

ها در   ها و چگونگی واکنش آن  ها و رفتارهای شرکت  شامل ارزش 5فرهنگ سازمانی محیطی
ها،   تواند ارزش  ( که می2101، 6راستای حفاظت از محیط زیست است )روسکو و همکاران

ها و فرآیندهای مدیریت سبز را شکل دهد   ها در قبال سبک  اعتقادات، نمادها و مفروضات شرکت
سازمانی  های درون سب با محیط خارجی و فعالیتها متنا  (. این ساختار توسط شرکت2112، 7)کرین

ها و تشویق   (. فرهنگ سازمانی محیطی برای شرکت2101، 8گیرد )شائو  در طوالنی مدت شکل می
کارگیری دانش سبز در سازمان  تواند به  کارگیری آن ضروری است و می کارمندان به ایجاد دانش سبز و به

ها، اعتقادات، رفتارها،   ( و نقش مهمی در تعیین ارزش2107 ،2را تسهیل کرده )گپاالکریشنان و ژانگ
(. ایفای این نقش به عنوان یك 2102 ،11های تفکر و عادات کارکنان ایفا نماید )دای، چان و یی  روش

ها، شناسایی گردیده است )وانگ و   عامل اصلی و تأثیرگذار بر بقاء و موفقیت بلندمدت شرکت

                                                           
1. Nasution & et al. 

2. Wang & et al. 

3. Song & et al. 

4. Soewarno, Tjahjadi & Fithrianti 

5. Environmental Organizational Culture 

6. Roscoe & et al. 

7. Crane 

8. Shao & et al. 

9. Gopalakrishnan & Zhang 

10. Dai, Chan & Yee 
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ها در   تواند فضایی را برای شرکت  ای است که می  ازمانی یک عامل زمینه(. فرهنگ س2121 همکاران،
های بیشتری را به منظور   جهت یادگیری موثر، کسب و استفاده از دانش سبز ایجاد کرده تا فرصت

استفاده مناسب از محیط خارجی برای خود فراهم نماید و به منابع دانش بیشتری در مورد محصوالت 
 (.2103 ،1رسی پیدا کند )اشنایدر، ایرهارت و مک کیو بازارها دست

 . فراگیری دانش سبز2-5

ها و صنایع   کارگیری دانش سبز در سازمان به عنوان تالش برای کسب و به 2فراگیری دانش سبز
(. فراگیری دانش سبز شامل فرآیندهایی است 2107، 3مختلف اشاره دارد )مازورچی و مونترسور

، 4آورند )چن، چانگ و لین  ربوط به حفاظت از محیط زیست را به دست میها دانش م  که شرکت
سازی منابع فناوری محیط زیست  ها برای استفاده از دانش محیطی و غنی  ( که برای شرکت2104

ها باید دانش سبز را به دست   محیطی، شرکت ضروری است. برای بقاء و رعایت مقررات زیست
های جامعه   تواند تأثیر فشار  (. فراگیری دانش سبز می2102 ،5مکارانآورده و جذب کنند )آرفی و ه

 (. 2102 ،6ها را کاهش دهد )لیائو  های مرتبط با محیط زیست بر شرکت  و نهاد

 . نوآوری سبز2-6

ها و   به عنوان یک عامل اصلی در حفظ مدیریت محیط زیست برای سازمان 7نوآوری سبز
ار است. تحقیقات در این حوزه عمدتًا شاهد روند صعودی طی جوامع از اهمیت حیاتی برخورد

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

(. 2121 ،8اند )تاکلو و تورانلو  نوآوری سبز هدایت شده محیط زیست و رشد اقتصادی به سمت
برداری از محصول، فرآیند تولید، خدمات یا مدیریت یا روش  نوآوری سبز به تولید، جذب یا بهره

                                                           
1. Schneider, Ehrhart & Macey 

2. Green knowledge Acquisition 

3. Marzucchi & Montresor 

4. Chen, Chang & Lin 

5. Arfi & et al. 

6. Liao 

7. Green innovation 

8. Taklo & Tooranloo 
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محیطی در طول چرخه  تجاری که برای سازمان جدید باشد و منجر به کاهش خطرات زیست
(. نوآوری سبز به توسعه محصوالت و 2121 ،1زندگی آن شود، اشاره دارد )کای و همکاران

( از طریق 2106 ،2فرآیندهای 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

 ،3غیره دست یابد )سینگ و همکاران محیطی، کاهش مصرف آب، برق و تأثیرات مخرب زیست
هایی که دارای نوآوری سبز هستند،   دهنده این است که شرکت  (. مطالعات گذشته نشان2121

تر بوده و عملکرد بهتری نسبت به رقبا دارند؛ زیرا از منابع و   های دیگر بسیار موفق نسبت به شرکت
کنند )آلبرت   به نیازهای مشتریان استفاده میگویی سریع و مناسب  های سبز خود برای پاسخ توانایی

 (. 2107و همکاران، 

 گذاری دانش سبز . به اشتراک2-7

گذاری یا انتقال بازاریابی سبز و   ها به عنوان فرآیند به اشتراک  در شرکت 4اشتراک دانش سبز
های جدید   های جدید و فرصت  ها با هدف توسعه تکنیک  دانش فنی بین کارکنان و مدیران شرکت

(. برخی مطالعات 2100، 5محیطی تعریف شده است )چنگ برای کاهش موثر اثرات منفی زیست
، 6اند )رنینگ و رامر  گذاری دانش سبز را به عنوان یک ساختار واحد پیشنهاد کرده به اشتراک

ی ساز  ها آن را به عنوان یک سازه چندُبعدی مفهوم  که برخی دیگر از پژوهش (؛ در حالی2111
گذاری دانش سبز به عنوان فرایندی که از طریق آن  (. به اشتراک2102، 7کنند )اسشونرو سوینک  می

گذارند، تعریف شده   مدیران و کارکنان دانش فناوری سبز مانند دانش فنی سبز را به اشتراک می
ان به گذاری دانش سبز را به عنو توان به اشتراک  (. همچنین می2101 ،8است )سانگ و مورگان

گذاری دانش، تخصص و گزارشات و اسناد داخلی مرتبط با محیط زیست و دانش سبز با   اشتراک

                                                           
1. Cui & et al. 

2. Albort-Morant, Leal-Millán & Cepeda-Carrión 

3. Singh & et al. 

4. Green knowledge Sharing 

5. Cheng 

6. Rennings & Rammer 

7. Schoenherr & Swink 

8. Song & Morgan 
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 (.2107، 1همکاران و رقبا تعریف کرد )لین و چن

 . یکپارچگی دانش سبز2-8

 2ها باید توانایی خود را برای یکپارچگی دانش سبز  محیطی، شرکت برای حل مسائل زیست
(. یکپارچگی دانش سبز به عنوان یک 2103 ،3فونتران دولفو و پوجاریافزایش دهند )دنگلیکو، 

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   ظریه یادگیری سازمانی نشان می(. ن2121 )کای و همکاران،
( در این راستا پیشنهاد کردند که 2112) 5(. زولو و وینتر2112، 4به 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،  ازمانی را انجام میس یادگیری بین

توانایی آنها در یکپارچگی دانش غنی شود. از آنجایی که دانش سبز باید چندین برنامه را پوشش 
ها را ملزم   (، بنابراین، شرکت2101، 6های متعددی را برآورده کند )آردیتو و همکاران  دهد و خواسته

های مختلف را ادغام کرده و دانش به وجود آمده را در سطح شرکت یکپارچه کنند   کند دانش  می
 (. 2107 ،7)دنگلیکو، فونتران دولفو و پوجاری

 . تولید دانش سبز2-9

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

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 می2103 ،8کین و اردگا آرگیلس باشد )مک

                                                           
1. Lin & Chen 

2. Green knowledge integration 

3. Dangelico, Pontrandolfo & Pujari 

4. Knight 

5. Zollo & Winter 

6. Ardito & et al. 

7. Dangelico, Pontrandolfo & Pujari 

8. McCann & Ortega-Argilés 
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رو هستند را کاهش دهد، نقش نیروی انسانی  ها همواره با آن روبه  کتمحیطی که شر مسائل زیست
کارگیری آن توسط نیروی انسانی در  و به 1توان با تولید دانش سبز  و دانش او است. بنابراین، می

، 2های 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 سبز به عنوان خلق و به(. تولید دانش 2107

 (.2101، 3محیطی تعریف شده است )چاکرابورتی و مازانتی مقابله با مسائل زیست

 . نگرش به برند سبز2-10

نگرش به باورها، افکار و خصوصیات افراد و جامعه نسبت به یک شیء، برند یا یک مفهوم 
(. امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که وارد حوزه نگرش 2121 ،4سلیم و همکاراناشاره دارد )ما

ها، افکار و تمرکز افراد نسبت به   است. نگرش به برند سبز به عنوان باور 5شده، نگرش به برند سبز
 (. 2107 محیط زیست و برقراری ارتباطات ذهنی با آن اشاره دارد )چن و همکاران،

 . پیشینه پژوهش3

ات بسیاری در زمینه محیط زیست و دانش سبز صورت گرفته که در ادامه به برخی از مطالع
 ها اشاره شده است.   آن

( به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار 2120) 6در پژوهشی رابل و همکاران
حاصل از این  اند. نتایج  گذاری دانش سبز پرداخته  خدماتی سبز با توجه به نقش میانجی به اشتراک

صورت غیرمستقیم  صورت مستقیم و همچنین به پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز به
 گذاری دانش بر رفتار خدماتی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.   از طریق به اشتراک

اری گذ  (، به ارزیابی ارتباط میان به اشتراک2121) 7ای دیگر، سانگ و همکاران  در مطالعه
های   اند. یافته  های چینی پرداخته  دانش سبز، فشار ذینفعان، ظرفیت جذب و نوآوری سبز در شرکت

گذاری دانش سبز، بر ظرفیت جذب و ظرفیت جذب   حاصل از این پژوهش نشان داد که به اشتراک
                                                           

1. Green knowledge production 

2. Ali & Alpaslan 

3. Chakraborty & Mazzanti 

4. Muslim & et al. 

5. Green Brand Attitude 

6. Rubel & et al. 

7. Song & et al. 
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ن داد که نیز بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشا
 گذاری دانش سبز بر ظرفیت جذب دارد.   گری بر تأثیر به اشتراک  فشار ذینفعان نقش تعدیل
(، نیز در پژوهشی به بررسی ارتباط میان گرایش یادگیری سبز، 2121وانگ و همکاران )

قیق های حاصل از این تح  اند. یافته  های چینی پرداخته  فراگیری دانش سبز و نوآوری سبز در شرکت
نشان داد که گرایش یادگیری سبز بر فراگیری دانش سبز و فراگیری دانش سبز بر نوآوری سبز تأثیر 

های حاصل از این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی   مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته
  محیطی، نقش میانجی بر تأثیر گرایش به یادگیری سبز بر فراگیری دانش سبز دارد. زیست

(، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان نوآوری برند سبز، ارزش درک 2101لین و همکاران )
های حاصل از این پژوهش   اند. یافته  های چینی پرداخته  شده، وفاداری برند و دانش سبز در شرکت

یر نشان داد که نوآوری برند سبز بر ارزش درک شده سبز و ارزش درک شده سبز بر وفاداری برند تأث
مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دانش سبز نقش میانجی 

 بر تأثیر نوآوری برند سبز بر ارزش درک شده سبز دارد.
گذاری   (، در پژوهشی به بررسی ارتباط میان مزایای رقابتی سبز، به اشتراک2107لین و چن )

های الکترونیکی تایوان   نوآوری خدمات سبز در شرکت های پویای سبز و  دانش سبز، قابلیت
های   گذاری دانش سبز و قابلیت  های حاصل از این پژوهش نشان داد که به اشتراک  اند. یافته  پرداخته

پویای سبز، بر مزایای رقابتی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این 
گذاری دانش سبز و   مات سبز، نقش میانجی بر تأثیر به اشتراکپژوهش نشان داد که نوآوری خد

 های پویای سبز بر مزایای رقابتی سبز دارد.  قابلیت
به سوی مصرف پایدار و دانش »( در پژوهشی با عنوان 2111) 1هارون، پایم و یحیی

گاهی مردم از دانش زیست«محیطی در میان مردم مالزی زیست وسط محیطی ت ، نشان دادند که آ
 تواند بر مصرف پایدار، تأثیر مثبت و معناداری بگذارد.  ها، رادیو و تلویزیون می  روزنامه

کننده برای خرید   ( در پژوهشی به بررسی قصد مصرف0317عباسی، یدالهی و بیگی )
محیطی و دانش   های زیست  شده، نگرانی ریزی  محصوالت سبز با استفاده از نظریه برنامه

های حاصل از این پژوهش نشان داد که نگرش و کنترل رفتاری   اند. یافته  رداختهمحیطی پ زیست
                                                           

1. Haron, Paim & Yahaya 
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محیطی و  ادراک شده، تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارند. همچنین نگرانی زیست
 محیطی، تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارند.   دانش زیست

( در پژوهشی به بررسی تأثیر دانش درک شده از 0311پور )  نیک و یوسف  نیا، نوروزی رحیم
های حاصل از   اند. یافته  محصول سبز، بر تمایل به خرید به واسطه دلبستگی به فروشگاه پرداخته

این پژوهش نشان داد که دانش درک شده از محصول سبز، بر تمایل به خرید و دلبستگی به 
 فروشگاه، تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

ونه که در پیشینه پژوهش نشان داده شد، تحقیقات مختلفی در جهان به بررسی عوامل گ  همان
سازد. نکته قابل اند که اهمیت موضوع را به صورت مشخصی معین میمؤثر بر دانش سبز پرداخته

ها به عنوان الگوسازی برای این جریان ها، روش بکار گرفته شده در آنتوجه در این پژوهش
های بندی مناسب عوامل مؤثر بر دانش سبز از پژوهشش حاضر به دنبال جمعباشد. پژوه می

ها به یک سیستم   گوناگون و ساخت و طراحی یک نقشه کاماًل بومی به منظور دستیابی سازمان
تواند به عنوان جنبه  باشد، که این موضوع می  ها می  استقرار مناسب دانش سبز در درون شهرداری

 هش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. نوآوری در این پژو

 . اهداف پژوهش3-1

 با توجه به جنبه نوآوری شناسایی شده از ادبیات پژوهش، اهداف پژوهش به شرح زیر است:
ترین عوامل مؤثر بر چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر بر دانش سبز در   شناسایی مهم -0

 سازمان،
 شده در شهرداری اصفهان،  میزان ارتباط میان عوامل شناساییبررسی شدت، نوع و  -2
 طراحی نقشه استقرار مناسب دانش سبز در شهرداری اصفهان، -3
 های بهبود استقرار مناسب دانش سبز در شهرداری اصفهان.  نگارش سناریو -4

 . سؤاالت پژوهش3-2

 با توجه به اهداف پژوهش، سواالت این تحقیق به شرح زیر است:
 ترین عوامل مؤثر بر چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری دانش سبز در سازمان کدامند؟مهم -0
شده در یک ساختار سیستمی در شهرداری  شدت، نوع و میزان ارتباط میان عوامل شناسایی -2

نقشه استقرار مناسب به منظور بکارگیری دانش سبز در درون  -3  اصفهان به چه صورتی است؟
 ن به چه صورت است؟شهرداری اصفها
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 های بهبود استقرار مناسب دانش سبز در شهرداری اصفهان کدام است؟سناریو -4

 . روش پژوهش4

گیرد؛ زیرا به دنبال حل   های کاربردی قرار می  پژوهش حاضر از حیث هدف، در زمره پژوهش
اطالعات، آوری   یکی از مسائل کاربردی در شهرداری است. همچنین از جهت نوع و نحوه جمع

 دهد.   ( مرحل انجام پژوهش حاضر را نشان می0پیمایشی است. شکل ) -توصیفی 

مطالعه پیشینه پژوهش به منظور شناسایی عوامل 

مؤثر بر شکل گیری دانش سبز 

جمع بندی عوامل

نظرخواهی از خبرگان دانشگاهی و شهرداری ها

طراحی پرسشنامه سنجش وضعیت فعلی هر یک از 

عوامل مؤثر بر شکل گیری دانش سبز

ر بر  طراحی نقشه شناختی فازی ارتباطی میان اعوامل مؤث

شکل گیری دانش سبز

طراحی سناریو

 
 مراحل انجام پژوهش -1شکل 

( و در گام اول، با مطالعه و بررسی ادبیات پژوهش در این حوزه، اقدام به 0براساس شکل )
ها شد. در ادامه پژوهش و با   دانش سبز در سازمان گیری  ترین عوامل مؤثر بر شکل  شناسایی مهم

سازی عوامل شناسایی شده   تن از خبرگان دانشگاهی، اقدام به تأیید و بومی 1استفاده از نظرات 
های مختلف در زمینه   اند که سابقه پژوهش  خبره دانشگاهی از اساتید دانشگاهی بوده 1گردید. این 
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سؤالی  1ای   نی را داشتند. با شناسایی عوامل مؤثر، پرسشنامهمحیط زیست و همچنین دانش سازما
طراحی گردید که در آن از مدیران و معاونین و کارکنان آشنا با مباحث دانش خواسته شده بود تا 

تایی شناسایی  1وضعیت فعلی هر یک از عوامل را در درون سازمان خود از طریق طیف لیکرت 
تن از مدیران، معاونین و کارکنان شهرداری  11پرسشنامه را تعداد دهندگان به این   نمایند. پاسخ

اند. روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روایی صوری،   های مختلف تشکیل داده  اصفهان در بخش
مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و به منظور سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نرخ 

دهنده پایایی مناسب  بدست آمد که نشان 21/1یک از ابعاد پرسشنامه باالی  این ضریب برای هر
(. در ادامه با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی، 0317پرسشنامه است )سعیدی و عندلیب، 

اقدام به ترسیم نقشه ارتباطی میان عوامل مؤثر بر محیط سازمانی شد. تکنیک نقشه شناختی فازی 
( و در ادامه سایر پژوهشگران اقدامات 0126، 1وسط کسکو معرفی گردید )کسکوبرای اولین بار ت

مختلفی بر روی این تکنیک انجام دادند تا بلوغ بهتر و راحتی بیشتری در استفاده پیدا نماید. 
( بدست آمد و 2117) 2ماتریس مقایسات زوجی این پژوهش براساس مدل رودریگز و همکاران

قرار گرفت. در ادامه براساس  FCMAPPERافزار  ات زوجی در نرمسپس خروجی ماتریس مقایس
دهنده  که نشان ، اقدام به طراحی نقشه شناخته فازیFCMAPPERافزار  آمده از نرم خروجی بدست

انجام شد. در گام انتهایی  PAJEKافزار  ارتباط میان عوامل شناسایی شده است، توسط نرم
ام به انتخاب متغیر هدف گردید. متغیر هدف در این پژوهش، به منظور طراحی سناریو، اقد

پژوهش عامل دارای بیشترین درجه مرکزیت است. سپس برای عامل انتخاب شده، دو سناریو، به 
(. سناریو 2111 ،3)برانباک و کارسارد صورت سناریو رو به عقب و سناریو رو به جلو شکل گرفت

نماید که از طریق آن عاملی که دارای  اسایی میرو به عقب در این بخش، در حقیقت مسیری را شن
بیشترین درجه مرکزیت است، شکل بگیرد. در مسیر سناریو رو به جلو، مسیر بهبودیافته در صورت 

 گیرد.   بهبود عامل دارای درجه مرکزیت باال، شکل می

 ها  . یافته5

ول با استفاده از براساس آنچه که در قسمت روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در گام ا
                                                           

1. Kosko 

2. Rodriguez & et al. 

3. Brännback & Carsrud 
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ها شد و   گیری دانش سبز در سازمان  مطالعه پیشینه پژوهش، اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل
سازی قرار گرفت.   شده مور تأیید و بومی در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان، عوامل شناسایی

 دهد.  (، این عوامل را نشان می0جدول )
 انش سبزعوامل مؤثر بر د -1جدول 

 منبع نام عامل نام کوتاه عامل ردیف

0 c1 (2209(؛ دانجلو و پرسوت )2222چن و همکاران ) گرایش به یادگیری سبز 

2 c2 (2209(؛ روسکو و همکاران )2200) گپاالکریشنان و ژانگ محیطی فرهنگ سازمانی زیست 

3 c3 (2208لیائو ) فراگیری دانش سبز 

1 c4 (2222(؛ کای و همکاران )2222ورانلو )تاکلو و ت نوآوری سبز 

2 c5 (2209چاکرابورتی و مازانتی ) تولید دانش سبز 

6 c6 (2209آردیتو و همکاران ) یکپارچگی دانش سبز 

0 c7 (2200(؛ لین و چن )2209سانگ و مورگان ) گذاری دانش سبز  به اشتراک 

8 c8 (2209لیائو و تسای ) فشار ذینفعان 

9 c9  (2200چن و همکاران ) برند سبزنگرش به 

با بدست آوردن اطالعات از خبرگان و با طی مراحل نقشه شناختی فازی، ماتریس ارتباط میان 
(، ماتریس 2گیری دانش سبز در سازمان، شناسایی گردید. جدول )  عوامل شناسایی شده در شکل

دهد. روابط   را نشان می ارتباطی میان عامل شناسایی شده در پژوهش، پس از حذف روابط زاید
اند، اما از لحاظ منطقی در   زاید در این پژوهش روابطی هستند که از لحاظ آماری برقرار گردیده

 پژوهش امکان برقراری ارتباط بین این دو عامل وجود نداشته است. 

 گیری دانش سبز در شهرداری اصفهان  ماتریس ارتباطی میان عوامل مؤثر بر شکل -2جدول 

 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 

c1 2 2 2 01/2 81/2 82/2 80/2 2 2 

c2 86/2 2 02/2 69/2 83/2 08/2 81/2 2 02/2 

c3 2 2 2 2 00/2 2 2 2 08/2 

c4 2 2 2 2 06/2 2 2 2 2 

c5 81/2 83/2 2 06/2 2 81/2 82/2 2 06/2 

c6 82/2 2 2 2 81/2 2 09/2 2 2 

c7 80/2 81/2 2 2 82/2 09/2 2 2 02/2 

c8 02/2 2 00/2 02/2 2 2 2 2 80/2 

c9 2 02/2 08/2 2 06/2 2 02/2 80/2 2 
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گیری دانش سبز در  عامل مؤثر در شکل 1با وارد نمودن ماتریس ارتباطات بدست آمده میان 
( 2، اطالعات تحلیلی مدل ارتباطی بدست آمد. شکل )FCMAPPERافزار  ها در نرم  سازمان

کند. درجه درونداد برای هر یک از عوامل، در   درجه درونداد عوامل نسبت به یکدیگر را بازگو می
 سازد.  درت تأثیرپذیری عوامل از یکدیگر را مشخص میحقیقت ق

 

 گیری دانش سبز  درجه درونداد عوامل مؤثر بر شکل -2شکل 

 0)تولید دانش سبز(، عامل  1(، عوامل شماره 2های بدست آمده از شکل )  براساس یافته
ی بیشترین درجه گذاری دانش سبز( به عنوان دارا  )به اشتراک 7)گرایش به یادگیری سبز( و عامل 

)فرهنگ سازمانی  2)فراگیری دانش سبز( و عامل  3)فشار ذینفعان(، عامل  2درونداد و عوامل 
( درجه برونداد هر یک از 3باشند. شکل شماره )  ترین درجه درونداد می زیست محیطی( دارای کم

دهنده میزان  نشاندهد. درجه برونداد در حقیقت   عوامل را نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می
 تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر ایجاد محیط سازمانی است.

 
 گیری دانش سبز  درجه برونداد عوامل مؤثر بر شکل -3شکل 
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محیطی(،  )فرهنگ سازمانی زیست 2(، عوامل 3های بدست آمده از شکل )  براساس داده
دارای بیشترین درجه برونداد و  گذاری دانش سبز(  )به اشتراک 7)تولید دانش سبز( و عامل  1عامل 

)یکپارچگی دانش سبز( دارای  6)فراگیری دانش سبز( و عامل  3)نوآوری سبز(، عامل  4عوامل 
( درجه 4ترین درجه برونداد در ارتباط با سایر عوامل مورد شناسایی قرار گرفته است. شکل ) کم

در حقیقت جمع دو فاکتور قبلی  دهد. درجه مرکزیت  مرکزیت عوامل را به نسبت یکدیگر نشان می
 است.

 
 گیری دانش سبز  درجه مرکزیت عوامل مؤثر بر شکل -4شکل 

گذاری دانش   )به اشتراک 7)تولید دانش سبز(، عامل  1های پژوهش، عوامل   براساس یافته
 4محیطی( دارای بیشترین درجه مرکزیت و عوامل  )فرهنگ سازمانی زیست 2سبز( و عامل 

ترین درجه  )فشار ذینفعان( دارای کم 2)فراگیری دانش سبز( و عامل  3ز(، عامل )نوآوری سب
باشد. با دریافت خروجی مناسب از   شده در پژوهش می مرکزیت در ارتباط با سایر عوامل شناسایی

، نقشه شناختی فازی میان عوامل مؤثر PAJEKافزار   و وارد کردن آن در نرم FCMAPPERافزار  نرم
 دهد.   ( این نقشه را نشان می1دست آمد. شکل ) ها به  یری دانش سبز در سازمانگ بر شکل

 
 گیری دانش سبز  نقشه شناختی فازی عوامل مؤثر بر شکل -5شکل 
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ها در   دهد. بزرگی و کوچکی دایره  ( نقشه ارتباطی شکل گرفته میان عوامل را نشان می1شکل )
باشد. اعداد روی خطوط در این نقشه   ک از عوامل میدهنده درجه مرکزیت هر ی  این شکل، نشان

)تولید دانش سبز( به عنوان  1دهد. عامل شماره   در حقیقت شدت ارتباط میان عوامل را نشان می
ها   دهنده باال بودن اهمیت این فاکتور در سازمان عاملی با باالترین درجه مرکزیت، در حقیقت نشان

، دو نوع سناریو برای این فاکتور در نظر گرفته شده 1امل شماره است. با توجه به اهمیت باالی ع
است. در سناریوی ابتدایی که به صورت رو به عقب است، در حقیقت به دنبال یافتن این سؤال 

ریزی مناسبی  توان برنامه  شود و چگونه می  ایم که عامل تولید دانش سبز از چه عواملی ناشی می  بوده
سازی بهتر برای فعالین این حوزه،   تیب داد تا با دیدی سیستمی نسبت تصمیمدر جهت احیای آن تر

ایم که با   امکان بهبود در آن فراهم گردد. در سناریوی رو به جلو به دنبال پاسخ به این سوال بوده
گیرد. در   گیری مناسب تولید دانش سبز در درون سازمان، چه عواملی تحت تأثیر قرار می  شکل

)تولید دانش  1ریوی رو به عقب و در ابتدا عواملی که به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عامل قسمت سنا
)گرایش به  0(، عامل 1گیرد. در این بخش با توجه به شکل )  اند، مورد شناسایی قرار می  سبز( بوده

 4)فراگیری دانش سبز(، عامل  3محیطی(، عامل  )فرهنگ سازمانی زیست 2یادگیری سبز(، عامل 
 1گذاری دانش سبز( و عامل   )به اشتراک 7)یکپارچگی دانش سبز(، عامل  6)نوآوری سبز(، عامل 

های ورودی به   تک عامل )نگرش به برند سبز( بودند. به منظور ایجاد مسیر سناریو، ابتدا تک
اند تا به عبارتی اثر سیستمی ناشی از ثابت شدن یک عامل در کل  صورت جداگانه صفر گردیده

 ( قابل مشاهده است.3سیستم مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصل از این تغییرات در جدول )
 نتایج حاصل از تغییر عوامل مؤثر بر تولید دانش سبز -3جدول 

 میزان تغییر در عامل تولید دانش سبز نام عامل

 -22089/2 گرایش به یادگیری سبز

 -22826/2 فرهنگ سازمانی زیست محیطی

 -22162/2 یری دانش سبزفراگ

 -22231/2 نوآوری سبز

 -22688/2 یکپارچگی دانش سبز

 -22800/2 گذاری دانش سبز  به اشتراک

 -22801/2 نگرش به برند سبز

گذاری دانش سبز(   )به اشتراک 7با در نظر گرفتن قدر مطلق تغییرات بوجود آمده، عامل شماره 
ی را بر عامل تولید دانش سبز دارد، مورد شناسایی قرار گرفت. به عنوان عاملی که بیشترین تأثیرگذار
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گذاری دانش سبز( اقدام به   )به اشتراک 7حال مطابق مرحله قبل، با محور قرار دادن عامل شماره 
 ( نشان داده شده است. 4ایجاد ادامه مسیر سناریو شد. نتایج بدست آمده در جدول )

 گذاری دانش سبز  مؤثر بر عامل به اشتراک نتایج حاصل از تغییر عوامل -4جدول 

 گذاری دانش سبز  میزان تغییر در عامل به اشتراک نام عامل

 -22283/2 گرایش به یادگیری سبز

 -22022/2 محیطی فرهنگ سازمانی زیست

 -22382/2 یکپارچگی دانش سبز

 -22103/2 نگرش به برند سبز

محیطی(  )فرهنگ سازمانی زیست 2مده، عامل شماره با در نظر گرفتن قدرمطلق تغییرات بوجود آ
گذاری دانش سبز دارد، مورد شناسایی قرار   به عنوان عاملی که بیشترین تأثیرگذاری را بر به اشتراک

محیطی(،  )فرهنگ سازمانی زیست 2گرفت. حال مطابق مرحله قبل، با محور قرار دادن عامل شماره 
 ( نشان داده شده است.1شده است. نتایج بدست آمده در جدول ) اقدام به ایجاد ادامه مسیر سناریو

 محیطی نتایج حاصل از تغییر عامل فرهنگ سازمانی زیست -5جدول 

 محیطی میزان تغییر در عامل فرهنگ سازمانی زیست نام عامل

 -29889/2 تولید دانش سبز

 -29112/2 گذاری دانش سبز  به اشتراک

 -28212/2 نگرش به برند سبز

)تولید دانش سبز( به عنوان  1با در نظر گرفتن قدر مطلق تغییرات بوجود آمده، عامل شماره 
محیطی دارد، مورد شناسایی قرار گرفت.  عاملی که بیشترین تأثیرگذاری را بر فرهنگ سازمانی زیست

ذاری را بر با توجه به اینکه در این بخش، عامل تولید دانش سبز به عنوان عاملی که بیشترین تأثیرگ
محیطی دارد، انتخاب شد و این عامل قباًل در چرخه سناریو وجود  عامل فرهنگ سازمانی زیست

گردد. براساس داشته و به اصطالح لوپ تشکیل گردیده است، ادامه فرایند سناریونویسی متوقف می
 ( قابل نمایش است.6مراحل باال، شکل سناریو به صورت شکل )

                   
                                         

 
 مسیر حاصل از سناریوی رو به عقب تولید دانش سبز -6شکل 
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در ادامه پژوهش، اقدام به طراحی سناریوی رو به جلو گردید. در حقیقت در این بخش، این 
افتد   سؤال مطرح است که در صورت بهبود در عامل تولید دانش سبز، درون سیستم چه اتفاقاتی می

شود. بدین منظور در ابتدا عامل تولید دانش سبز  ه تغییراتی همراه میو یا به اصطالح، سیستم با چ
گذارد، مورد بررسی قرار بگیرد. جدول   شود تا میزان اثراتی که بر کل چرخه می  در سناریو ثابت می

 دهد.   ( این تغییرات را نشان می6)
 های وابسته به عامل تولید دانش سبز  میزان تغییر در عامل -6جدول 

 میزان تغییر در هر یک از عوامل وابسته به عامل تولید دانش سبز م عاملنا

 -23933/2 گرایش به یادگیری سبز

 -29889/2 محیطی فرهنگ سازمانی زیست

 -20890/2 نوآوری سبز

 -26320/2 یکپارچگی دانش سبز

 2-/23136 گذاری دانش سبز  به اشتراک

 -2100/2 نگرش به برند سبز

( و با در نظر گرفتن قدر مطلق، بیشترین تغییر در عامل فرهنگ سازمانی 6جدول )با توجه به 
محیطی صورت پذیرفته است. حال مطابق مرحله قبل، با محور قرار دادن عامل فرهنگ  زیست

 محیطی، اقدام به ایجاد ادامه مسیر سناریو شده است. سازمانی زیست
 محیطی ل فرهنگ سازمانی زیستمیزان تغییر در عوامل وابسته به عام -7جدول 

 محیطی میزان تغییر در هر یک از عوامل وابسته به عامل فرهنگ سازمانی زیست نام عامل

 -23028/2 گرایش به یادگیری سبز

 -29160/2 فراگیری دانش سبز

 -22629/2 نوآوری سبز

 -22826/2 تولید دانش سبز

 2-/21223 یکپارچگی دانش سبز

 -22022/2 دانش سبزگذاری   به اشتراک

 -23280/2 نگرش به برند سبز

(، عامل فراگیری دانش سبز به عنوان عامل تأثیرپذیر از عامل فرهنگ 7با توجه به جدول )
محیطی مورد شناسایی قرار گرفت. حال مطابق مرحله قبل، با محور قرار دادن  سازمانی زیست

 ر سناریو شده است.عامل فراگیری دانش سبز، اقدام به ایجاد ادامه مسی
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 میزان تغییر در عوامل وابسته به عامل فراگیری دانش سبز -8جدول 

 میزان تغییر در هر یک عوامل وابسته به عامل فراگیری دانش سبز نام عامل

 -22162/2 تولید دانش سبز

 -2298/2 نگرش به برند سبز

تأثیرپذیر از عامل فراگیری  (، عامل نگرش به برند سبز، به عنوان عامل2با توجه به جدول )
دانش سبز مورد شناسایی قرار گرفت. حال مطابق مرحله قبل، با محور قرار دادن عامل نگرش به 

 برند سبز، اقدام به ایجاد ادامه مسیر سناریو شده است.
 میزان تغییر در عوامل وابسته به عامل نگرش به برند سبز -9جدول 

 وامل وابسته به عامل فراگیری دانش سبزمیزان تغییر در هر یک ع نام عامل

 -28212/2 محیطی فرهنگ سازمانی زیست

 -01823/2 فراگیری دانش سبز

 22801/2 تولید دانش سبز

 -03269/2 فشار ذینفعان

( و با توجه به اینکه در این بخش عامل فراگیری دانش سبز انتخاب شد و 1با توجه به جدول )
اریو وجود داشته است و به اصطالح لوپ تشکیل گردیده است، ادامه این عامل قباًل در چرخه سن

 دهد.   ( این مسیر سناریو را نشان می7گردد. شکل ) فرایند سناریونویسی متوقف می

تولید دانش سبز فرهنگ سازمانی زیست محیطی فراگیری دانش سبز نگرش به برند سبز

 
 مسیر حاصل از سناریوی رو به جلو تولید دانش سبز -7شکل 

 گیری   . نتیجه6

های مختلف تولیدی در سطح   در قرن هجدهم میالدی، فعالیت همزمان با انقالب صنعتی
های تجاری و افزایش تولید کاال،   گیری افزایش یافت. افزایش فعالیت  جهان به صورت چشم

های مختلف تولیدی در جهان را به استفاده بیشتر از منابع در دسترس به منظور تولیدات   شرکت
محیطی ناشی از آن سبب گردید تا   های زیست  آلودگی بیشتر ترغیب نمود. افزایش تولیدات و

ناپذیر استفاده بیش از  های مختلف بشری هشدارهای بسیار زیادی را نسبت به عواقب جبران  تشکل
محیطی همواره اعالم دارند. همزمان با این شرایط و   های زیست  اندازه از منابع و آلودگی
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محیطی، مبحث دانش سبز به عنوان ابزاری جهت   زیست های مردم نسبت به بهبود وضعیت  خواسته
ها را به سمت تولید و پرداختن به   های مختلف محیط زیستی مطرح شد، تا سازمان  مقابله با آلودگی

دار محیط زیست ترغیب نماید. این پژوهش قصد داشته است تا به ارائه یک  های دوست  ایده
رون شهرداری اصفهان بپردازد. ساختار شکل گرفته ساختار سیستمی در زمینه دانش سبز در د

دار  سیستمی در این پژوهش که در حقیقت بر روی فاکتورهای مؤثر بر ایجاد یک سازمان دوست
کید دارد، سعی دارد تا با دیدی سیستمی مدیران بخش های مختلف شهرداری را  محیط زیست تأ

(، نحوه ارتباط 1قشه ارائه شده در شکل )ترغیب به استفاده از دستاوردهای مختلف آن نماید. ن
عامل شناسایی شده در زمینه استقرار مناسب دانش سبز در درون شهرداری اصفهان را نشان  1میان 

ها   دهد که عامل تولید دانش سبز در درون سازمان  دهد. نقشه ارتباطی شکل گرفته نشان می  می
دهنده توان ارتباطی بسیار   که این موضوع نشان دارای اهمیت بسیار باالیی در مرکزیت عوامل است

گرفته در این پژوهش به دنبال   باالی این عامل در تقابل با سایر عوامل است. سناریوهای شکل
اند و به نحوه اثرگذاری سیستمی عوامل نسبت به یکدیگر اشاره دارند.   چرایی حرکت سیستم بوده

در محوریت موضوع پژوهش، دارای باالترین درجه  عامل تولید دانش سبز به دلیل قرار گرفتن
تواند انتخاب   مرکزیت بوده است که به عنوان عامل دارای زمینه در جهت ایجاد مسیر سناریو می

گردد. سناریوهای روبه عقب و رو به جلو شکل گرفته در این پژوهش نشان از توالی عواملی دارد 
یستمی خواهند توانست به صورتی مناسب شکل که در صورت بهتر شدن آن، جریانات مختلف س

 گیرند و در جهت اهداف پژوهش پیش روند. 
نتایج بدست آمده در این پژوهش از جهت نوع ارتباط برقرار شده در میان ابعاد با سایر 

های   باشد. براساس یافته  های صورت گرفته در این حوزه، قابل بحث و مقایسه می  پژوهش
به عنوان یکی از عوامل مهم در « محیطی فرهنگ سازمانی زیست»مل (، عا2113) 1جمیسون

ها اشاره شده که این یافته با نتایج پژوهش حاضر که   محیطی در سازمان  زمینه استقرار دانش زیست
این عامل را در زمره عوامل با درجه برونداد باال قرار داده است، همخوانی دارد. همچنین دیدگاه 

های سیستمی کیسر و   کننده دیدگاه  کننده و اجماع  در این پژوهش به نوعی تکمیلسیستم ارائه شده 
( بوده است. از سوی دیگر، نگرش به برند سبز منجر به 2114( و فریک و همکاران )2113فودر )

                                                           

1. Jaimison 
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( 2101های جانمیمو و خاجوجائی )  گردد، که این یافته با یافته  ها می  تولید دانش سبز در سازمان
 ت دارد. مطابق

 اندرکاران  های بدست آمده در این پژوهش مشتمل بر پیشنهادات مختلفی به مدیران و دست  یافته
های بدست آمده از مسیر سناریوی رو به عقب به   باشد. با توجه به یافته  های کشور می شهرداری

رون سازمان خود به گردد تا به منظور تولید دانش سبز در د  اندرکاران پیشنهاد می  مدیران و دست
بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی خود روی آورند تا از طریق بهبود در وضعیت فرهنگ سازمانی، به 

ها   گذاری اطالعات بهتر صورت پذیرد و بتواند باعث تولید دانش سبز در درون سازمان  اشتراک
ر تولید و گسترش فرهنگ توان به زمینه مناسبی د گردد. همچنین با استفاده از این یافته پژوهش می

محیطی دست یافت که این موضوع خود باعث تقویت تولید دانش سبز در بلندمدت در   زیست
های بدست آمده از سناریوی رو به جلو پژوهش، به مدیران و   گردد. براساس یافته  سازمان می

د دانش سبز، گردد تا در صورت بهبود در تولی  اندرکاران شهرداری اصفهان پیشنهاد می  دست
های آتی نیز روند   گذاری الزم را در جهت ایجاد نگرش سبز ایجاد نمایند تا بتوانند در دوره  سرمایه

ایجاد دانش سبز در یک سازمان به بهترین صورت ایجاد گردد و بتواند از منابع در دسترس سازمان 
 به بهترین صورت محافظت نماید.

های پژوهشی مختلفی به سایر پژوهشگران   ی سرنخنتایج بدست آمده در این پژوهش دارا
توانند در راستای جامعیت بیشتر   مند به این حوزه می  است. بر این اساس سایر پژوهشگران عالقه

ها را مورد ارزیابی قرار دهند   ها، شهرداری  گرفته در این پژوهش، در سایر حوزه  نقشه شناختی شکل
رت باالتری مورد آزمون قرار گیرد. همچنین سایر پژوهشگران تا جامعیت نقشه طراحی شده به صو

سازی معادالت ساختاری، اقدام  شده با استفاده از مدل توانند در زمینه برازش نقشه طراحی  می
های زمانی مختلف، پژوهشگران   شده در بازه بینی رفتار نقشه طراحی نمایند. به منظور پیش

شده در  ها اقدام به سنجش رفتار نقشه طراحی  شناسی سیستم پویاییتوانند با استفاده از تکنیک   می
 قالب زمان نمایند. 
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