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 مقدمه  -1

از  یدررر ی ی،طررر یمحارررتیمشررردال  زامرررروزه 

و حاصل تعارض و تقابرل آنهرا  هاماائل شهر  یتریاساس

برا  رینراگ  ی،توسرعه شرهر زیررااسرت؛  یعیطب طیبا مح

 یهراتیر نقرل و فعاهوو حمرل عیها، صااتالط ساختمان

بره  ،تارلط  یهمراه است. ا یعیطب یبر فضاها یاقتصاد

 افترهی رییتغ عتیشهر بر طب یرگیبه شدل چ ،مرور زمان

 شرودیمر  یگاترده شرهر یهایساز آهودگاهیاست و زم

راستا توجه   یدر هم(. 1394فر، ناییای و ربیعی)حقیقت

 اریر بره مع لیدر دوران ما تبرد عتیو طب اتیزطیبه مح

در جهران  شیاز پر  شیکه هرر روز بر  یاریمع. است شده

کره  1960کره از اواخرر دهره  یبه طرور ؛شودیم ریفراگ

و در سرال  شد داریدر جهان پد ییگرااتیزطیمح دهیپد

زیاررت محیط رامررونیکا ررران  سررازمان ملررل پ  1971

  یی گو پاسر   ی ها بررا در استدهلم سرآغاز تالش دوهت  ی اناان 

 (. 1397)صاهحی و همداران،   بود  ی جهان  از ی ن     ی به ا 

 برره بیشررتری توجرره جهرران، مررردم امررروزه بیشررتر

 ایرر  دارنررد. زیاررتی ماررابع و زیاررتمحرریط از ح اظررت

 حتی که است گرفته شد  جا آن به تا مثبت، حااسیت

 مرفرر گرامی آن، از است اده با دارند سعی صاایع صاحبان

 مشرتریان به خود عرضه مورد کاالی مقبوهیت راستای در

 یر  عاروان بره را محیطریزیات ندا  رعایت و بردارند

 اقرداما  انجام با و دهاد قرار است اده مورد رقابتی م یت

 بره قدرتماردی رقرابتی م یت خود برای مااسب محیطی

 تیریمررد. (Mustapha et al., 2017)آورنررد  وجررود

عملدرررد  یابیرر مارروب برره ارز ی،طرر یمحاررتیمااسررب ز

هرررا در از سرررازمان یاریاسرررت. باررر  یطررر یمحارررتیز

عملدررد  ،قیر هاتاد کره از آن طر ییهاراه یجووجات

ااد، بازتاب دهارد و بهبرود کخود را درک  یطیمحاتیز

از  یارررربخش عااصررر تیریامررر بررا مررد  یرر بخشرراد. ا

گرردد یمر  ارمی سازمان خدما  و محصوال  ها،تیفعاه

 اررگذار باشاد ،زیاتبر محیط یتواناد به نحو بارزیکه م

(Chen et al., 2018). 

 :عبررار  اسررت از 1(EPE) سررب عملدرررد  یابیرر ارز

جهرت ارائره  ییهراکه از شراخص یداخل تیریمد ادایفر

سازمان   ی سب عملدرد  اهیمقا یبرا ازیاطالعا  مورد ن

 ،آن سرازمان سرب عملدرد  یارهایدر حال و گذشته با مع

اسرتاندارد  عموضرو سب عملدرد  یابیارز کاد.میاست اده 

 یو ابر ار طراحر  یداخل تیریمد ادایفر  ، ی14031  ویا

 و قابرل ارانیاطم فراهم کردن اطالعرا  قابرل یشده برا

اسرت ترا  تیریمد یبرا یبر اساس اطالعا  جار قیتصد

 یارهرایمع تیر سازمان در رعا  ی سب عملدرد  یچگونگ

 دیر سرازمان را مشرخص نما تیریشده از طرف مد  ییتع

(Seman et al., 2019) .ارتمیس  یر برا  سرازمان  ی 

خرود را در  سرب عملدررد  یردبا یطر یمح اتیز تیریمد

اهررداف کررالن و اهررداف خرررد  یمشرر بررا خررط اررهیمقا

 کارد یابیر ارز سرب ش یعملدردها ریو سا یطیمحاتیز

 یهرررای یررر و مم EPE(. 1396)قمرررری و همدررراران، 

 تیوضرع یابیارز یسازمان برا تیریبه مد یطیمحاتیز

 ازیکه به بهبود ن ییهاحوزه ییخود و شااسا سب عملدرد 

 کاد.  یدارند کم  م

برره  شررتریتوجرره هرچرره ب ،جهررانه شرررایط امررروز

د. توسعه صراعت، گارترش کایمرا ایجاب زیات محیط

 جادیا ،یبشر تیجمع شیاف ا اده،یمواد آال شیاز پ  شیب

باعر   مواد زائد نوظهرور دیتوه ،و به تبع آن دیجد عیصاا

 یعیگاتره وس ی،طیمحاتیز یهایتا داماه آهودگ شده

. (1396)طررراهری سرررودجانی،  ردیررر را دربرگ اناز جهررر 

رعه پا یابیدست مصررف  مارتل م، رداریر بره اهرداف توسر

 یاسراس و بررا  یر باشد. بر ایاز ماابع در کشور م اهیبه

 یضررور ی،طر یمحارتیز یهرااز بروز بحرران یریشگیپ 

شرود  زیارت انجرامح ظ محیط یاست اقداما  الزم برا

 یراهبررد ،سب  یوربهره (.1395)فوادمرعشی و سپهرار، 

محیطری بره زیارت ردو عملدر یوربهرره شیافر ا یبررا

 یاجتمرراع  ی وو جررامع اقتصرراد ریرر ماظررور توسررعه فراگ

از  یامجموعره  یر سرب  نعملدرد  تیری. نظام مدباشدیم

 شیافر ا ،باشد که تحقق آنیم ییاجرا یتیریمد یاب ارها

 
1- Enviromental Protect Evaluation 
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 تیر هرا و در نهاهرا و شررکتدر سطح سرازمان یوربهره

زاده و )رفیررع دنبررال خواهررد داشررته سررطح کشررور را برر 

انجررام نظررام،   یرر ا  یاز ترردو هرردف .(1395همدرراران، 

 بره ماظرورهرا سرازمان یو قانون یاجتماع  یهاتیمائوه

 اهیبه است اده، سالمت کارکاان ،زیاتح اظت از محیط

 یدر چرارچوب یانرر  یهااز ماابع و کاهش مصرف حامل

 یهااز آنجرا کره سراختمان .باشردیمارد مر مدون و نظام

در  یمهم مصررف انر  یهرااز بخش یدی یو تجار یدارا

سب  در عملدرد  تیریباشراد، استقرار نظام مدیکشور مر

رر در کراهش فمر  ینقشر  ،مختلرف یاهها و ارگانسازمان

 دیمواد زا تیریکاغذ و مد ،یآب، انر  ریمصرف ماابع )نظ

 خواهررد شررد یوربهررره یو ماجررر برره ارتقررا ردجامررد( دا

(https://b2n.ir/393534.) 
متأسرر انه آن رره عمررال  شرراهد آن هاررتیم عرردم 

کرارگیری اهگروی صرحیح مصررف انرر ی در برخری از به

های کشور هاتیم. اهبته ناگ تره نمانرد بره دهیرل سازمان

های دقیق و علمی به ماظور بررسری ای  که هاوز ساجه

ها مدون نشده است، سراجش دقیق عملدرد سب  سازمان

ارزیابی عملدرد ی  سازمان برر اسراس معیارهرای  می ان

مدیریت عملدرد سب  ی  معضرل اسرت. بررای  اسراس، 

سازمان شهرداری استان تهران به عاوان نهادی مطرح در 

 حوزه خدما  شهری که در راستای ارتقای حقوق شرهروندی 

هرای کرارگیری شراخصنی  در حرکت است، قطعا  برا بره

 به کار خود ادامه دهد.  تواند مدیریت سب  بهتر می

کارگیری اهگوی مدیریت عملدرد سب  از ی  سو، به

در ای  سازمان به عاروان برترری  نهراد خردما  شرهری 

های عمرانری اوهویت است. از سوی دیگر، بایاری از طرح

توانرد صور  گرفته شده توسط سازمان شهرداری نی  می

کرارگیری ایر  سرازمان، از به عاوان میر ان تمایرل و بره

شرهرداری معیارهای مدیریت عملدرد سب  تبیری  شرود. 

شهر تهران به عاوان یدی از نهادهای متصردی امرر کالن 

در سایه توجره بره  باشد که اگرمدیریت بهیاه شهری می

گرذاری شرده باشرد و در آن، محیطی پایرهماائل زیات

های عملدرد سب  در سازمان در حرد واالی توجه به شیوه

تواند عالوه بر آن که بره عاروان یر  نهراد خود باشد می

مردمی در اشاعه رفتار و عملدرد سرب  بازتراب اجتمراعی 

بایار زیرادی جلروی اترالف انرر ی و  داشته باشد، تا حد

و در برری   ارتقررای رفتارهررای سررب  در درون سررازمان

در ای  راستا پژوهش حاضر در  کارکاانش را شدوفا سازد.

 مردیریت پی تبیی  اهگروی مااسربی جهرت ارائره مردل

بره عبرار   باشرد.تهرران مری شهرداری در سب  عملدرد

باط مدل مردیریت  دیگر، ای  پژوهش به دنبال توسعه و

عملدرد سب  در سازمان شهرداری تهران هارتیم. سرفال 

پژوهش حاضر ای  است که اهگوی برومی مردیریت اصلی 

سب  در سازمان شهرداری تهران به عاروان یر   عملدرد

هرای ارزیرابی معیار ارزیابی عملدرد چگونه اسرت  مردل

عملدرد بایاری وجود دارند که در بیشرتر آنهرا برر ب عرد 

برا EFQM ماهی تأکید شده است. مدل تعراهی سرازمانی 

بخرش توانمادسراز و نترای ،  تمرک  بر ن ه بعرد کره در دو

ضم  توجه بره ب عرد مراهی، بره ب عرد کارکاران، جامعره و 

عملدرد نی  نظر افداده است. بر پایه مدل تعاهی سازمان، 

ها با توانمادسازی پا  نقطه مرجع و اسرتراتژی  سازمان

مشی و استراتژی، رهبرری و شامل: کارکاان، فرایاد، خط

بخرش جامعره، عملدررد  توانارد درن عان و شرکاء میذی

ای باشراد. از کارکاان و در بخش ماهی شاهد نتای  بهیاره

ای  رو ای  مقاهره درصردد اسرت دریابرد: آیرا برا بارط و 

امدران ارائره اهگروی مطلروب و ، EFQMبازطراحی مدل 

برای مردیریت عملدررد سرب  در آن  تأریرگذار هایمفه ه

 شهرداری تهران وجود دارد 

 

 پژوهشپیشینه    -2

 های خارجیالف( پژوهش

 ریرأ تر  یبره بررسر ای در مطاهعه (2018) 1  یبارم

و  هراهادار ییو کارا داریر توسعه پابسب  عملدرد  تیریمد

در ای  پژوهش برر ایر  مطلرب پرداخت.  یدوهت ینهادها

رشرد   یبر  یتضراد داریتوسعه پا دگاهیاز دتأکید شد که 

زیارت محیط تیوضرع وسرعهبه ح رظ و بره ت یاقتصاد

 
1- Barmichen 
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 اهیبا نهاد داریدر واقع تحقق اهداف توسعه پا .وجود ندارد

هرا در ابعراد تیبره فعاه داریر نمودن نگاه خردمادانره و پا

از جملره  یاسیو س یفرهاگ ،یاجتماع  ،یمختلف اقتصاد

زیارت و در بخرش محیط ی یربرنامره یداریر توجه به پا

 ،زیاررتمحیطاز مارابع و ح اظررت  اررهیپرر  مصرررف به

 .  ابدییمحقق ت

 بررسری بره تحقیقری در( 2018) 1و عبرداه قویان

 زنجیرره مردیریت تأریر در محیطی عملدرد میانجی نقش

 تحقیرق، ایر  هردف. پرداختارد عملدررد برر سب  تأمی 

 عملدررد برر سرب  ترأمی  زنجیرره مردیریت تأریر بررسی

 آمرراری جامعرره. باشرردمی عملدرررد صررادرا  و محیطرری

 بودنرد سودان کشور در صادرکااده شرکت 221 تحقیق،

. شرردند انتخرراب دسررترس، در گیرینمونرره روش برره کرره

. شدند انتخاب متاوعی صاایع از مطاهعه مورد هایشرکت

 ترأمی  زنجیرره مردیریت که داد نشان تحقیق هاییافته

 و مثبت تأریر عملدرد صادرا  و محیطی عملدرد بر سب 

 مرردیریت غیرماررتقیم تررأریر هم ارری . دارد معارراداری

 از اسرت اده عملدررد صرادرا  برا برر سرب  تأمی  زنجیره

 .اربا  شد نی  محیطی عملدرد متغیر

 تررأریر بررسرری برره( 7201)همدررارانش  و 2شررارما

 فعرال هایشرکت عملدرد بر سب  تأمی  زنجیره مدیریت

 ای  تحقیق، هدف. پرداختاد کشاورزی توهیدا  عرصه در

 عملدررد برر سرب  ترأمی  زنجیرره مردیریت تأریر بررسی

 در کشاورزی محصوال  توهید عرصه در فعال هایشرکت

 شررکت 78 شامل تحقیق آماری جامعه. بود تایوان کشور

 بره کره بودنرد کشراورزی محصوال  توهید درعرصه فعال

 از مردیران و شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش

 بررا هاشرررکت ایرر  صررادرا  بخررش و فررروش و بازرگررانی

 ماظور به. شد نظرساجی استاندارد پرسشاامه از است اده

 معررادال  سررازیمدل روش از اطالعررا ، وتحلیررلتج یرره

. شرد اسرت اده AMOSافر ار نرم از است اده با ساختاری

 زنجیرره مردیریت بری  که دادند نشان تحقیق هاییافته

 
1- Al-Ghwayeen and Abdallah 

2- Sharma 

 معاراداری و مثبرت تأریر ها،شرکت عملدرد و سب  تأمی 

 تأمی  زنجیره مدیریت ابعاد بی  در هم ای . دارد وجود

 عملدرررد بررر تررأریر را بیشررتری  سررب ، پشررتیبانی سررب ،

 .داشت هاشرکت

 هررایآگاهی تررأریر( 6201)همدررارانش  و 3عمررر

را بررسری  شررکت عملدررد برر هاشرکت محیطیزیات

 دانرش و هاآگاهی تأریر بررسی تحقیق، ای  هدف. کردند

 عملدررد بر قبرس صادرکااده هایشرکت محیطیزیات

 شررکت 137 را تحقیرق آمراری جامعه. بود آنها صادراتی

 زمیاره در داد کهتشدیل می قبرس کشور در صادرکااده

 گرردآوری ابر ار. بودنرد فعرال غرذایی، محصروال  توهید

 وتحلیررلتج یرره ماظررور برره و بررود پرسشرراامه اطالعررا ،

 مبتاری سراختاری معادال  سازیمدل روش از اطالعا ،

افر ار نرم از اسرت اده برا ج یری مربعا  حداقل رویدرد بر

SmartPLS3 دادند نشان تحقیق هاییافته. شد است اده 

 در فعرال هایشرکت محیطیزیات دانش و هاآگاهی که

 و مثبررت تررأریر هاشرررکت عملدرررد بررر صررادرا ، عرصرره

 عرصرره در فعررال هایشرررکت هم ارری . دارد معارراداری

 برخوردارنرد، براالیی محیطیزیات آگاهی از که صادرا 

 .داشتاد تریمثبت عملدرد ها،شرکت سایر با مقایاه در

 های داخلیب( پژوهش

ارائه ( در پژوهشی، به 1394فتحیان و همدارانش )

اطالعا  و  یفااور یعملدرد واحدها یابیجهت ارز یمده

به  لین یبرا پرداختاد. ارتباطا  سب  دردیارتباطا  با رو

 تی یک یمل ه یمدل جا یارهایمع قیاز تل  ی،مده  یچا

 ران،یر ا یاسرالم یاطالعرا  جمهرور یارتباطا  و فااور

اطالعا  و ارتباطرا   یمتوازن فااور یازیمدل کار  امت

سرازمان  یاسرتانداردها ران،یر سرب  ا تیریسب ، مدل مد

  یترو جرامع اسرت اده ،گرید یهاارتباطا  و مدل یجهان

  یادیرر با میدر م رراه ی یمطرررح بررا بررازتعر یارهررایمع

نترای  نشران دادنرد  چارچوب ارتباطا  سرب  ارائره شرد.

مدیریت و رهبری واحدهای فااوری اطالعا  و ارتباطرا  

رهبرران واحرد فاراوری و  زیارتدر سازگاری برا محریط

 
3- Omar 
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گیررری آیاررده کرره بررا اطالعررا  و ارتباطررا  در شرردل

محیطری همرراه اسرت، اهمیرت پذیری زیارتمائوهیت

هررا و مرروارد شررایان ترروجهی دارنررد و برررای ایجرراد ارزش

 کااد.  اخالقی، هم ون اهگو عمل می

 را بررای یمدل م هروم( 1396زاده )مل  و معاوی

در صراعت  ب  و چابر سر   یمأ ت رهیعملدرد زنج یابیارز

روش  آوری اطالعا ،برای جمع هوازم خانگی ارائه کردند.

از روش  آنهرا وتحلیرلپرسشاامه و مصاحبه و برای تج یه

نشران دادنرد   ینترا .تاپای  فازی است اده شرده اسرت

ی اتیر وزن، کرارکرد عمل  یتررشیب ی،اقتصاد یکارکردها

سوم رتبه  یدارامحیطی رتبه دوم و عملدرد زیاتدارای 

 باشد.  یم

 ( در1393همدررارانش ) و آبررادیشررریف مروترری

 نروآوری شامل سب ؛ نوآوری مختلف ابعاد تأریر پژوهشی،

 سرب  فرایاد نوآوری سب ، محصول نوآوری سب ، مدیریتی

 عملدررد میرانجی نقرش طریق از سب  فااورانه نوآوری و

 نتای  کردند.را بررسی  سازمان عملدرد بر محیطیزیات

 شرامل سب  نوآوری ابعاد که بود آن حاکی از پژوهش ای 

 و مارتقیم صرور  بره هم سب  فااورانه و فرایاد نوآوری

 میرانجی نقرش واسرطه بره صرور  غیرمارتقیم بره هم

. تأریرگذارنرد سرازمان عملدرد بر محیطی،زیات عملدرد

 برره تاهررا سررب ، محصررول و مرردیریتینرروآوری  هم ارری 

   گذارند.می تأریر سازمان عملدرد بر غیرماتقیم صور 

 

 مبانی نظری   -3

 که باشدسازمان می عملیا  سب ، مجموعه عملدرد

 عملدررد، و ایر  زیارت اسرتمحیط برا سازگار و همگام

 شرود ومی تعیری  هاییمقیاس و معیارها طریق از عمدتا 

اهمللری، بی  و از کشوری اعم مربوب؛ هایآ ان  و نهادها

گروه، پرور و افضرلیکاارد )خردامیمی گیرریاندازه آن را

 از پذیرفته شده و اهمللیبی  هایشاخص از یدی .(1393

 محیطریزیارت عملدرد شاخص جهان، کشورهای طرف

 سیاسررت محرروری دو بررر شرراخص ایرر . باشرردمرری

 از: عبارتاد که است استوار محیطیزیات

 سرالمت بر را محیطی هایتاش: محیط بهداشت -

 .کادمی گیریاندازه اناان

 و اکوسیاررتم سررالمت: اکوسیاررتم سرررزندگی -

کارد )راسرخی و می گیریاندازه را طبیعی ماابع مدیریت

 (.1396همداران، 

 22 از گیریبهره با محیطی،زیات عملدرد شاخص

شروند، می مراعد  سیاسرتی مقوهره در چاد که نشانگر

 10 شرامل سیاستی هایبادیدسته ای . گرددمی برآورد

    باشاد:می زیر مقوهه

اناران(،  سالمت بر آن )اررا  محیط، آب بهداشت

 )ارررا   هروا  اناان(، آهودگی  سالمت  بر  آن  )اررا   هوا  آهودگی 

  زیارتی   محیطی(، تاوع زیات   )اررا    آب   محیطی(، ماابع زیات 

 انرر ی   و   وهروا آب   زیاتگاه، جاگل، شیال ، کشاورزی، تغییر   و 

(Borhan Uddin Bhuiyan & Hook, 2016; 

Majnouni-Toutakhane & Sareban, 2019). 

 محیطری، هرایفعاهیت کره اندداده نشان تحقیقا 

 .دارنرد همخروانی سازمانی، ارزیابی معیارهای با ندر ،به

مانارد:  ساتی هایمقیاس از هاشرکت از بایاری عالوه به

 بررای غیرره و برازار سرهم گذاری،سرمایه بازده نرخ سود،

 اسرت اده محیطری مارائل بره ناربت خودشران ارزیابی

 سرب  کره انرددریافتره هراشرکت از کمی تعداد کااد.می

 سرازیموضع دهد.می آنها به استراتژی  هایم یت بودن

 عرضره را آن ره شررکت که شودمی شروع زمانی مااسب

 داشرته واقعی ت او  رقیب، هایشرکت به نابت کادمی

 آفریارریارزش مشررتریان، برررای وسرریله برردی  و باشرراد

 اجتمراعی و محیطی ماائل کهای  به توجه با کاد. هذامی

 ماائل رعایت دارند، باالیی اهمیت مشتریان، برای امروزه

 م یت ایجاد باع  بازاریابی هایفعاهیت در محیطیزیات

 شررکت طریرق ایر  از و شد خواهد شرکت برای رقابتی

 دهیرل .یابرد دست بازار در خوبی پایگاه ایجاد به تواندمی

 مطاهعره اقتصراد گرردد.برمی اقتصراد به بودن، سب  اصلی

 سرعی محدود ماابع به توجه با افراد چگونه که است ای 

کاارد )سرتاری،  بررآورده را نامحردود هایدارند خواسته

 بره مردیریت که هایی(. برخی بر ای  باورند شرکت1396
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 کررردن هماهارر  برره کااررد،می توجرره محیطرریزیاررت

 اسرتراتژی ؛ ماائل دیگر با محیطیزیات هایاستراتژی

 محصرررول یرررابیموقعیت و شررررکت اهرررداف جملررره از

 موجرود هایآهودگی از پیشگیری هایبرنامه پردازند ومی

 ارزش بهبرود و توهیرد هایه یاره کاهش باع  توانادمی

 هایبرنامره بارابرای ،. شروند شررکت تصرویر یرا محصول

 محیط در شرکت ساخت  رقابتی بیشتر به محیطیزیات

 توهید سود، . اف ایش(Wang, 2019)کاد می کم  بازار

 اقتصرادی، هرایماردی، م یرتاف ایش رقابرت اقتصادی،

 تجاری، شهر  و قانونی پاسخگویی اجتماعی، پاسخگویی

 سرازگار زیارت است. هم اری  بودن سب  هایم یت از

 قردر  افر ایش و نوآورانره هرایتداوهرو ی توسعه ماناد

 شرررکت برررای برراهقوه، کاارردگانمصرررف بررا مررذاکره

 (.1395تعب، الری و بیکاد )امیایمی ایجاد اف ودهارزش

 کره است شده طراحی طوری توهیدی تداوهو ی ی  اگر

 باعر  آن، کرارگیریبره دهد،می کاهش را توهیدی اتالف

 کره هراییشرود. شررکتمری شررکت ارربخشری اف ایش

  نتای   کااد،می اتخاذ ایحرفه محیطیزیات هایسیاست

 : دید که عبارتاد از  فراوانی خواهاد  نامشهود   و  مشهود 

 عملیاتی هایه یاه کاهش -

 نمودن متمای  طریق از تجاری هایریا  کاهش -

صراعت  رهبر به خود شرکت دادن تغییر دیگران، از خود

 گذاریسرمایه جذب و ن عانذی ن د اعتبار ایجاد بازار، در

 جررذب طریررق از کررار و کاررب بقررای و ح ررظ -

 ارتقرای کارکاران، رضرایت اف ایش برتر، شغلی داوطلبان

 کار و کاب استراتژی استقالل سطح و بازار دستیابی به

 ایجرراد طریررق از چشررمگیر رقررابتی م یررت ایجرراد -

 (.1397برند )صاهحی و همداران،  شااخت و رجحان

 مختلرف ، مراحرل(2005) 1هاهرت و به اعتقراد روا

 زنجیرره یدپرارچگی بره ترأمی  ماجرر زنجیره سب سازی

 عملدررد و ماردیباع  رقابت امر ای  که گرددمی تأمی 

 . ( Barmichen, 2018)  شود می   بیشتری   اقتصادی   و   عملیاتی 

 پیوند اقتصاد با زیاتمحیط موضوع که زمانی از واقع، در

 
1- Rowa and Halt 

 ح ررظ کرره رسرریدند نتیجرره ایرر  برره کشررورها و خررورد

 شررود، کررارایی افرر ایش موجررب توانرردمی زیاررتمحرریط

 پریش در هراآرمان ایر  تحقق برای مختل ی رویدردهای

اسرت  سرب  عملدررد آنها جدیدتری  جمله از که گرفتاد

(Tariq et al., 2019). 

کااردگان، مصررف بررای سرب تر، محصرول طراحی

 هحرا  از کارد؛ زیررا محصرول،می ایجاد اقتصادی م یت

 یر  بره تواندمی که دیگری عامل است. کارآمدتر انر ی،

 درک بدهرد باالتری زنیچانه و مذاکره قدر  وکار،کاب

 برازار در رقابرت برای اب ار تاها قیمت، که است ندته ای 

 مشرتری بررای مختل یهای باید ارزش باشد. شرکتنمی

 .)Blass et al., 2016( کاد ایجاد

 بررای عملری سرآمدی تعاهی سازمانی، اب اری مدل

 مردیریتی سیارتم برقراری جهت در هاسازمان به کم 

 تعراهی مایر در کجای کهای  ساجیدن طریق از مااسب

 شااخت برای هاآن به کم  هم ای . باشدمی دارند قرار

باشد می حلراه ارائه سپ  و پر کااد باید که هاییفاصله

(Calvo-Mora et al., 2015) .تعراهی سرازمانی اهداف 

 عبارتاد از:

 اروپا   سطح   در   سرآمدی   فرها    و   م هوم   کردن   فراگیر   -

تعرراهی  مرردل گیرنرردگانکاربه تعررداد افرر ایش -

 سازمانشان عملدرد بهبود جهت در سازمانی

 در هاسرازمان بره کره خدماتی و هاسازوکار ارائه -

واجارگراه و کارد )فتحری شان کمر ارتقای تعاهی جهت

 (.1392محمدهادی، 

 2001 سال اواخر در کی یت مدیریت اروپایی بایاد

 جهررت هاسررازمان ترغیررب و تشررویق برررای مرریالدی

 عارروان تحررت را سررطوحی تعرراهی، مارریر در قرارگرررفت 

 فقررط زمرران، آن تررا. نمررود تعریررف سرررآمدی سررطوح

 را خرود سررآمدی سطح تواناتادمی سرآمد هایسازمان

 ایر  و کاارد ارزیرابی اروپرایی کی یرت جرای ه به نابت

 کره شرد هاییسرازمان سرایر سررخوردگی باع  موضوع،

 بودنرد، سرطوح داده انجرام سرآمدی راه در را هاییتالش
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)ابر ری و گرردد می شرامل را هاسازمان بیشتر سرآمدی،

 (.1395همداران، 

انجم  مدیریت سب  ایران برا  ،طی چهار سال اخیر

 ،سازی تمامی معیارهرای سرازمانیهدف بهبود و یدپارچه

گانره اصرلی و سعی در ارزیابی معیارهای پا شد تشدیل 

نترررای   یبهبرررود و ارتقرررا ،سرررازمان و بررره تبرررع آن

. انجمر  دارداجتمراعی و اقتصرادی آن  محیطری،زیات

را  مدل جرای ه مردیریت سرب  ایرران ،ریت سب  ایرانمدی

 ،های تابعه سازمان ملرلو در یدی از سازمان دکرطراحی 

 .دانبه نام انر ی گلوب به ربت رس

بررا وجررود آن کرره معیارهررای ارزیررابی عملدرررد برره 

ها بایرد برا تغییررا ، همگرام تااسب رشد و نیاز سرازمان

ها ی از دیردگاهباشاد، متأس انه پژوهشی که مبتای بر ید

یا رویدردهای ارزیابی عملدرد و تل یرق آن برا معیارهرای 

محیطی باشد، صور  نگرفته است. پژوهش حاضر، زیات

با تدیه بر رویدرد مدل تعاهی سازمانی بره عاروان اهگروی 

سرآمدی ساجش کی یت و عملدرد، قصد بر آن دارد تا با 

خبرگرران و ملحررو  داشررت  معیارهررای سررب  از ماظررر 

متخصصرران برره ارائرره پیشررایادها و پاررایادها و سررایر 

های بازدارنررده جهررت اسررتقرار مرردیریت سررب  در مفه رره

جامعه آماری مورد مطاهعه بپردازد. با در نظر گرفت  یر  

های سرب  بره اهگوی بومی جهت باط و توسرعه دیردگاه

عارروان یرر  اسررتاندارد کرراری در سیاررتم شررهرداری 

 باشد.یپژوهشی نو و بدیع م

قصد دارد  ،زیاتبا دخاهت بعد محیط ،پژوهش  یا

زیارت عملدرد را با توجره بره محیط یابیزار دیمدل جد

 یارهرایمع قیر از تل  ی،مده  یبه چا لین یارائه کاد. برا

متروازن  یازیر مردل کرار  امت تیر  یک یمل ه یمدل جا

سرب   تیریاطالعا  و ارتباطا  سرب ، مردل مرد یفااور

  یتربهررره برررده شررد و جررامع گرررید یهاو مرردل رانیرر ا

  یادیرر با میدر م رراه ی یمطرررح بررا بررازتعر یارهررایمع

 چارچوب ارتباطا  سب  ارائه شد.

حروزه  هشرت یرهسب  بر پا تیریچارچوب مدل مد

 را هاگرروه توانمادسراز هاشده است. پا  حوزه از آن جادیا

سرازمان و  هایتیکااده نوع فعاهانیو ب هاددیم لیتشد

گرروه  ،مانردهیباق حوزه سهو  آنها هاتادانجام  یچگونگ

را  هاییتهو خواسر  هارددیم لیرا تشرد داریر پا تیر موفق

 هاتوانمادسراز یبا اجرا دیبا سازمانکه کااد یمشخص م

 برهوجود دارد  یماطق ،مدل مرک . در ابدیدست  هاآن به

، یسرازیجار دررد،یرو  ،یعاصر نترا چهار از که نام رادار

  یر شرده اسرت. ا لیتشرد هرادردیرو حیو تصرح یابیارز

 هایجابهعملدرد سازمان از  رندهیدربرگ که  ینتا ماطق،

 ن عررانیذ اسررتاباطا  هم ارری و  یو عملدرررد یمرراه

 هادردیاز رو یاعهکاد. مجمویسازمان است را مشخص م

 ،اردهیدر حرال و آ خرود مورد نظرر  یتحقق نتا جهترا 

 یصررورتبرره را  هررادردیکاررد، رویم جررادیو ا ی یرمررهبرنا

کامرل  یریکارگبرهاز  ارانیاطم ماظور بهو   یاتماتیس

 هرایدردیو رو دکار یو مارتقر م دهردمیگارترش  هاآن

 هایتیدست آمده و فعاهبه   ینتا اساس شده را بر جادیا

کجرا هر را  بهبودهاو کاد می یو بازنگر یابیارز ی،ریادگی

 .کاد ی و اجرا م  ی   ی ر مه برنا  ، ی باد ت ی اوهو  ف، ی باشد، تعر  از ی ن   که 

مرردیریت سررب ، رویدرررد نرروی  مرردیریتی برررای 

مشرری و خررط ،های سررازمان )رهبررریتوانمارردی هتوسررع

و  ماررررابع سررررازمانی ،شرررررکای سررررازمانی ،راهبرررررد

)نترررای   یاررردها( جهرررت کارررب موفقیرررت پایررردارافر

 محیطرری(نتررای  زیاررت، نتررای  اجتمرراعی ،اقتصررادی

نمایررد تررا بررا طبیعرری نمررودن رفتارهررا و کمرر  می

عملدردهررای سررازمان همررراه بررا یررادگیری و خالقیررت و 

برره سرررآمدی صرراعتی تبرردیل شررود. طرری  ،نرروآوری

هررررای بررررا افرررر ایش آهودگی ،های اخیرررررسررررال

 ،محیطرری توسررط صرراایع مختلررف و برره تبررع آنزیاررت

سررعی در نگرره  ،بررروز اعتراضررا  جهررانی، مرردیریت سررب 

داشررت  ارتبرراب برری  توانمادسررازهای یرر  سررازمان و 

براسرراس اهگرروی جررامع مرردل موفقیررت پایرردار آن دارد. 

EFQM   و با تل یرق برا معیارهرای مردل مردیریت سرب

هررای مربرروب برره هررر بعررد را قصررد داریررم تررا ویژگی

 شااسایی نماییم.
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 روش تحقیق  -4

 اکتشررافی، پررژوهش، ایرر  شررااختیروش رویدرررد

رری رویدرررد رررد و پژوهش،کی ر  سررازیآن، نظریه راهبر

رونده رویدررد از پژوهش، ای  در. است بایادداده  ظاهرشر

 یر  کره اسرت شرده بایاد اسرت ادهداده پرردازینظریره

 بره توجره برا. اسرت نظریه کشف شااسی استقراییروش

 برا پرژوهش ایر  بایراد،داده پردازینظریهنترای   اهمیت

 اهگروی دنبال استخراج مصاحبه با خبرگان عمیق بررسی

 .است حوزه ای  ارربخش

 چهرره مصراحبه طریق از هاداده حاضر، پژوهش در

 شررد. فرایاررد آوریجمررع سرراختاریافتهنیمه و چهررره برره

 مصاحبه که شد طراحی صورتی به پژوهشی هایمصاحبه

 در اوهیره اطالعرا  و ارائره شوندهمصاحبه قبلی آگاهی با

. گیررد صرور  مااسرب زمان در و مصاحبه موضوع مورد

 سرابقه هرایویژگی از یدری دارای شوندگان بایدمصاحبه

 مرتبط مطاهعا  تجربی( و شهرداری )زمیاه حوزه در کار

 )زمیارره زیاررتمرردیریت و مرردیریت محیط موضرروع در

 کارشااسران و خبرگان موردمطاهعه، جامعه .علمی( باشاد

 بره ناربت کره هارتاد دکترری تحصریلی مدرک دارای

 دارنرد. در آگراهی سرب  عملدررد و محیطیزیات ماائل

 و شرد اسرت اده نظرری گیرینمونه روش از پژوهش، ای 

خبرگان شامل: خبرگان دانشرگاهی  از ن ر 10 با مصاحبه

اراطق گذاران شرهرداری تهرران در مو مدیران و سیاست

گرفرت کره مبارای انتخراب خبرگران،  چادگانره صرور 

 سرابقه سرال 15 حرداقل هایی از قبیل: دارا برودنویژگی

 مدیریت و سب  عملدرد م اهیم با اوهیه مدیریتی، آشاایی

 حیطره در تخصصری دکترری تحصیال  و دارا بودن سب 

 هایمقوهره بعرد، بره دهرم شهری بود. مصراحبه مدیریت

 روش از ها،داده تحلیل بود. در رسیده اشباع به و تدراری

 مراحررل. شررد اسررت اده )کدگررذاری( مضررمون تحلیررل

انتخابی  کدگذاری باز، مرحله کدگذاری سه در کدگذاری

 . گرفت صور  نظری کدگذاری و

 برازخورد شریوه دو بره پژوهش، اعتبار بررسی برای

 شرده همدراران عمرل نظرهای دریافت و کاادهمشارکت

 بررازخورد دریافررت برررای کرره صررور  ایرر  برره اسررت؛

 شررروندگاناز مصاحبه ن رررر پرررا  از کاادگانمشرررارکت

 ابعراد و م راهیم درباره را خود نظرهای تا شد درخواست

 دریافرت برای هم ای  کااد؛ ها بیانمصاحبه در موجود

زمیاره  در متخصص افراد از ن ر پا  از همداران نظرهای

 کامرل صور  به مصاحبه هر. شد گرفته کم  کدگذاری

 کلیردی، ندرا  بررای اسرتخراج و شد اجرا ضبط، ربت و

 کدگرذاری فرایاد قامت، ای  در .شد بار، بررسی چادی 

 تشرریح مصراحبه از حاصرل هایداده از مدل استخراج و

 اسرت اده با هاداده تحلیل تحقیق، نوع به توجه با. شودمی

 در کره جرداوهی در. گیرردمی بایاد صرور داده نظریه از

 از تحقیرق هایمقوهه به دستیابی نحوه اندشده ارائه ادامه

 فرعری، طبقره و رانویره کدگرذاری براز، کدگذاری طریق

 ابتدا در ماظور همی  به. شودمی مشخص محوری طبقه

 ارائرره آنهررا نحرروه کدگررذاری و هامصرراحبه از هایینمونرره

 پژوهشرگر حرکت مایر مشخص بودن به دهیل .گرددمی

 پردازینظریره روش در طبقا  براالتر به مصاحبه مت  از

 مرت  و ن ررا  برا مصراحبه کلیدی ندا  ابتدا بایاد،داده

 قاهرب در اسرت شده انت اع آن از اوهیه کد ای کهمصاحبه

 در قاهب آن، تحلیل سپ  و شودمی داده جدول، نمایش

 در اول مصاحبه است قابل ذکر. آمد خواهد بعدی جداول

در ادامره بردان  کره سرازماندهی شرد اوهیره کد 66 قاهب

 پرداخته شده است. 

 

 های تحقیق یافته  -5

 نحرروه و هامصرراحبه از هایی، نمونرره1در جرردول 

 ماریر مشخص برودن به دهیل .شده است آنها کدگذاری

 در طبقرا  براالتر بره مصراحبه مت  از پژوهشگر حرکت

 مصاحبه کلیدی ندا  ابتدا بایاد،داده پردازینظریه روش

 انتر اع آن از اوهیره کرد ای کرهمصاحبه مت  و اول ن ر با

   است، آورده شده است. شده

پرر  از شااسررایی کرردهای مربرروب و هم ارری  

ارائره  2بادی، مدل پیشاهادی بره صرور  جردول مقوهه

 گردیده است.
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 ها و کدهای باز ای از مصاحبه نمونه   -1جدول 

 منبع های ساختاری متنگزاره های مندرج ایده 

 سب  را در بدنه سازمان وارد کرد. توان م هومسازی میفرها  و گذاریسرمایه و ری یبرنامه با
 و گذاریسرمایه و ری یبرنامه

 سازی فرها  
A1 

جامعه، از جمله  روانی بهداشت و زیاتمحیط بهبود جهت در سب  ماابع ح ظ خصوص در کارکاان توجیه

 ارائه عملدرد سب  است.سازی کارکاان برای اقداما  الزم در جهت آماده 

 روانی بهداشت و زیاتمحیط بهبود

 جامعه
A1 

 A1 سازی و آموزشفرها   .های الزم را برای توسعه عملدرد سب  ایجاد کردتوان زیرساختسازی و آموزش میبا فرها 

تواناد به سررازمان میها از جمله ماابعی هاتاد که در ایجاد عملدرد سب  خانواده  همداری و طبیعی ماابع

  شهرداری کم  نمایاد.
 A1 ها خانواده  همداری و طبیعی ماابع

حمایررت  ،یادهای مدیریت سب اها و فرسازی رویدردها، نظامهبران از جاریهای سب  در عمل ردر سازمان

 .نمایادمی

ها و سازی رویدردها، نظام جاری 

 یادهای مدیریت سب افر
A2 

 فرایارردهای و خرردما  محصررول، محیطیزیاررت عملدرررد بهبررود برره نابت را خود تعهد سازمان، رهبران

 . دهادمی نشان آشدار به طور سازمان
 A2 تعهد باالی رهبری به نگرش سب 

 ماررابع بررا ارتبرراب برقررراری و مشررارکت اف ایش برای هاشبده و ارتباطا  نوی  اب ارهای از سازمان، رهبران

 کااد.می است اده  محیطیزیات مائوهیت ارتقای به نابت اناانی
 A2 است اده از اب ارهای نوی  و فااوری 

 و شررهری از تخصص بخش، حاضر برخی از مدیران ای  حال در. است شهرها در رهبری و مدیریت موضوع،

 نیاتاد. کافی برخوردار شهری مدیریت
 A3 حضور نیروهای ناکارآمد و غیرتخصصی 

 سررب  مرردیریت بررر آنها باورهای و متعاهی مدیریت بر پایه اندازه  چه تا آنان هایآموزش و شهری مدیران -

 .دارند تخصص و تجربه آن، گانهنه ابعاد و حوزه  ای  در اندازه  چه تا اصال  استوار است و شهری

های مدیران مبتای بر استقرار آموزش

 باورهای سب 
A3 

 وزیررران هیررأ  و اسررالمی شورای بودجه و کالن هایبرنامه در زیرساختارها تخصیص برای پذیریتوجیه -

 .است نیافته تخصیص ایبودجه چای  متأس انه است که

 هررایطرح تررا هاتاد کاغذی هایطرح دنبال بیشتر به که است برخی از مدیران شعارگرایی دیگر، موضوع

 .اجرایی

  گ یاشرری   پروسرره   یرر    در   و   تربیررت   را   اجرایرری   گروه   و   مدیران   ای    تا   داد   شهرها   مدیریت   به   ساهه   پا    فرصت   ی    باید   -

 . داد   قرار  شهر   هرم   رأس   به   را  شایاته  سب ، مدیران  مدیریت  بر  مبتای  شهرمحور 

فقدان بودجه جهت استقرار امور  -

 سب 

 تربیت مدیران شایاته -

ارتقای افراد شایاته به رأس هرم  -

 سازمانی 

A3 

 

 های مستخرج و ابعاد مدل تحقیق کدها و مقوله   -2جدول 

 اعتالی فرها  سب 

 محیطیهای زیاتمشارکت

 توسعه و ارتقای آموزشی

  و   تخصصرری   هررای تیم   موقررت   کارگیری فارراوری، برره   و   نرروی    اب ارهررای   از   سب ، اسررت اده   سازی سازی، فرها  فرها    و   گذاری سرمایه   ری ی، برنامه 

  راهدارهررای   مرردیران، اسررتخراج   آموزشرری   اداری، ارتقررای   های سازه   مجدد   مهادسی   و   فعال، بازنگری   محیطی زیات   –اجتماعی   دانشگاهی، حضور 

  بررر   مبتارری   مرردیران   هررای آموزش   شایاته، اسررتقرار   مدیران   شهری، تربیت   مدیریت   تخصصی   سب ، آموزش  اخالقی  ها، ماشور رساهه  از  اختصاصی 

 آموزشی  های کارگاه   و  آموزش   بخش   در  فعاالنه  محیطی، مشارکت  زیات  های پرو ه  بهبود   های تیم   در  داشت   سب ، مشارکت   باورهای 

 ناهمگونی نیروهای سازمان 

سازی مااسب فقدان فرها عدم 

 استانداردهای سب  

سررب ، فقرردان  امور استقرار جهت بودجه سازمان، فقدان کل مدیران میان در سب  مدیریت به اعتقاد و باورسب ، عدم استانداردهای نبود

 مرردیریت جهررت شایاررته مدیران سیاتم، کمبود در ناکارآمد و ناموفق نیروهای زیات، حضورمحیط کارشااسان و متخصص نیروهای

 باوردانش، عرردم انگاشت  نادیده  و تجربه به ازحد بیش فردگرا، تدیه و خودشی ته افراد سیاسی، حضور هایجاییشهری، جابه یدپارچه

 سازمان، نبود معیارهای ارزیابی مبتای بر رویدرد سب  کل مدیران میان در سب  مدیریت به عتقادا و

 ها کاهش کلی ه یاه 

 توسعه اقتصادی سب 

 بهبود کی یت زندگی و روانی

 محیطی کاهش متغیرهای مخرب زیات

 م یت رقابتی سب 

جامعرره،  روانرری بهداشت و زیاتمحیط کارکاان ، بهبود و جامعه روانی بهداشت و زندگی کی یت محیط، بهبود در اعتمادپذیری ایجاد

 و مثبررت زیردسررتان، دیرردگاه  در انگی ه  شهری، ایجاد ه یاه سب ، کاهش معیارهای بر عمومی مبتای نقلوحمل ه یاه، توسعه کاهش

محیطرری، زیاررت معضررال  اجتمرراعی، کرراهش و اقتصادی هایشاخص مطلوب، رشد زیاتمحیط از مادیزیات، بهره محیط به سب 

 انر ی، اقتصاد سب ، کاب صحیح هوا، مدیریت آهودگی کاهش و ایگلخانه گازهای انتشار محیطی، کاهش مثبت رقابتی، تصویر م یت

 محیط در ویژه  جایگاه 

 توسعه شبده ارتباطا  با مشتری

 تعامال  سازنده با محیط

 تقویت معیارهای استخدامی سب 

 های عملدرد سب بازنگری در شاخص 

 سب ، گرر یاش اصول بر مبتای هارویه و فرایادها اداری، طراحی هایسازه  مجدد مهادسی و مشتری، بازنگری با ارتباب سیاتم توسعه

، بررومی   فرهارر    بررا   مطررابق   تعرراهی   مرردیریت   اسررتانداردهای   سررب ، بررازطراحی   رفتررار   بر   مبتای   تشویق   و   ترغیب   سب ، نظام   عالیق   می ان   بر   مبتای 

 بارردیرجوع، درجهارباب نظرا  سب ، کاب تأمی  زنجیره  از سب ، است اده  جوییصرفه بر مبتای هایپاداشی، پرداخت و ماهی تابیها 

های سررازمانها، تعامررل بررا سررازمان بررا محیطیزیات هایسب ، مشارکت محیطی محوری، تبلیغا  سب  اساس بر کارکاان ارزشیابی و

   محیطیزیات استانداردهای با ماطبق عملدرد ارزیابی معیارهای کالن، تدوی  هایسیاست در سب  هایشاخص ربط، تبیی ذی

 رشد و توسعه فااوری و اخالقیا  سب 

 طراحی و توسعه فرایادهای سب  

سررب ،  رویدرررد اسرراس بر هاه یاه فااوری، برآورد و نوی  اب ارهای از سب ، است اده  مدیریت فرایادهای و هانظام رویدردها، سازی جاری 

 محیطرری، اخررالقزیاررت هایآالیاررده  جانبررههمه کاترررل و شااسررایی سررب ، معیارهررای بررا آن تل یررق و HSE رویدرررد از اسررت اده 

 پاماندها به نابت دیدگاه  سب ، تغییر محصوال  و سب  فرایادهای توسعه و محیطی، طراحیزیات
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 زیرادی اهمیرت ها،داده تل یق بایاد،نظریه داده در

 ها برارویه آن، به نیل برای مادغیرنظام رهیافت در و دارد

 هایمقوهره براسراس مرحلره، ای  در. شودمی دنبال دقت

 ماظر از نظری روایت مطرح شد، که هاداده از شده کشف

 زمیاره شرده،بیران مقردما  برا .شودمی مطرح پژوهشگر

 طور به. است شده فراهم م هومی اهگوی شدل ارائه برای

 اصرلی سرفال مردیریت سرب  مااسرب خالصه در اهگروی

 هایمقوهره ای  سفال به پاس  که برای بود ای  پژوهشگر

 است. ارائه قابل فرایادی، مدهی قاهب در آمده دست به

توجه به ای  که هدف شااسرایی عوامرل در ادامه با 

گر، استراتژی و پیامدهای اسرتقرار علّی، باترساز، مداخله

مدیریت سب  بر اساس م اهیم مدل تعاهی سرازمانی برود 

به ارائه ای  م اهیم بر اساس م راهیم چادگانره پرداختره 

 گردد:شده و در نهایت، مدل نظری تحقیق، ارائه می

 

 بنیادهای مدیریت سبز بر اساس رویکرد داده ابعاد و مؤلفه  -3جدول

 هامؤلفه ابعاد ردیف

 عوامل علّی 1
 رشد و توسعه فااوری و اخالقیا  سب  ✓

 طراحی و توسعه فرآیادهای سب  ✓

 عوامل باترساز 2

 اعتالی فرها  سب  ✓

 محیطیهای زیاتمشارکت ✓

 توسعه و ارتقای آموزشی ✓

 عوامل مداخله گر 3

 ناهمگونی بی  نیروهای موجود در سازمان ✓

 عدم فرها  سازی مااسب نابت به نگرش سب  ✓

 فقدان استانداردهای کاری سب  ✓

 استراتژی 4

 توسعه شبده ارتباطا  با مشتری ✓

 تعامال  سازنده با محیط ✓

 تقویت معیارهای استخدامی سب  ✓

 های ارزیابی عملدرد سب بازنگری در شاخص  ✓

 پیامد 5

 هاکاهش کلی ه یاه ✓

 توسعه اقتصادی سب  ✓

 بهبود کی یت زندگی و روانی جامعه و کارکاان ✓

 محیطیکاهش متغیرهای مخرب زیات ✓

 م یت رقابتی سب  ✓

  

در ادامه، مدل نظرری پرژوهش، مبتاری برر رویدرر 

 کررل م رراهیم تحلیررل از گررردد. پرر میبایرراد ارائرره داده

 مقوهره )م راهیم پرا  قاهرب در م راهیم ای  ها،مصاحبه

 شد: بادیتر( دستهانت اعی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تحقیقمدل مبتنی بر رویکرد   -1شکل 

 مدیریت سبز

 پیامدها

 علل

گرشرایط مداخله  

هااستراتژی  

 بستر 
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 مدل پیشنهادی تحقیق   -2شکل 

 

 و پیشنهاد گیری نتیجه  -6

 بره جهران، در مختل ری کشرورهای حاضر حال در

 وهری انردپرداخته سب  دوهت و سب  مدیریت نظام استقرار

 رسرمی طرور بره ایرران و کانرادا کشور دو گ ت توانمی

دارنررد  اجرررا دسررت در و نمرروده مطرررح را سررب  دوهررت

(Amblard, 2013)در سب  مدیریت نظام و سب  . دوهت 

 سرازمان 21 دستورکار به مربوب جهانی تحوال  راستای

م برور،  دسرتورکار م راد پشرتیبانی برر عالوه متحد ملل

 ح رررظ بررررای را ایرررران اسرررالمی جمهررروری اهرررداف

 است اده و وریبهره ارتقای ها،ه یاه کاهش زیات،محیط

 قرانون ایران، در. نمایدمی تعقیب موجود، امدانا  از بهتر

 قرانون در وزیرران هیرأ  و دوهتی بخش در سب  مدیریت

 گردید.  تصویب کشور کل 1382 سال بودجه

 برره دنبررال شااسررایی پررژوهش، از ایرر  رو در ایرر 

مرردیریت سررب  در سررازمان  بررر تأریرگررذار هایمفه رره

 بررسری پیشریاه، بره توجره با. شهرداری شهر تهران بود

 موضروع ای  به کشور در دانشگاهی پژوهش هیچ تاکاون

 پرژوهش، اصلی سفال پاسخگویی به برای است، نپرداخته

 محردوده عاوان به EFQMرویدرد مدل تعاهی سازمانی 

 اهگرو، ایر  ارائره شر بی. شد برگ یده پژوهش موضوعی

 خواهرد گانره عملدرردتدوی  اصرول نره به کم  با ایی

 حروزه، ایر  خبرگران زعرم بره کره داد نتای  نشان. کرد

 :است زیر ابعاد موردنظر شامل اهگوی

سب ،  اخالقیا  و فااوری توسعه و عوامل علّی: رشد

 سب  فرایادهای توسعه و طراحی

 هایسب ، مشارکت فرها  عوامل باترساز: اعتالی

 آموزشی ارتقای و محیطی، توسعهزیات

 موجرود نیروهرای بی  گر: ناهمگونیعوامل مداخله

 نگررش بره ناربت مااسب سازیفرها سازمان، عدم در

 سب  کاری استانداردهای سب  و فقدان

مشرتری،  برا ارتباطرا  شربده ها: توسعهاستراتژی

 اسرتخدامی معیارهرای محیط، تقویت با سازنده تعامال 

 سب  عملدرد ارزیابی هایشاخص در سب ، بازنگری

 اقتصادی ها، توسعهه یاه کلی کاهش پیامدها:

کارکاان،  و جامعه روانی و زندگی کی یت سب ، بهبود

 سب .   رقابتی   محیطی و م یت زیات   مخرب   متغیرهای   کاهش 

 مدیریت سب 

 هاه یاه کلی کاهش ●

 سب  اقتصادی توسعه ●

 کارکاان و جامعه روانی و زندگی کی یت بهبود ●

 محیطیزیات مخرب متغیرهای کاهش ●

 سب  رقابتی م یت ●

 سب   اخالقیا  و فااوری توسعه و رشد ●

 سب  فرایادهای توسعه و طراحی ●

 سازمان در موجود نیروهای بی  ناهمگونی ●

 سب  نگرش به نابت مااسب سازیفرها عدم ●

 سب  کاری استانداردهای فقدن ●

 مشتری با ارتباطا  شبده توسعه ●

 محیط با سازنده تعامال  ●

 سب  استخدامی معیارهای تقویت ●

 سب  عملدرد ارزیابی هایشاخص بازنگری در ●

 سب  فرها  اعتالی ●

 محیطی زیات هایمشارکت ●

 آموزشی ارتقای و توسعه ●
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های صررور  گرفترره شررده و بررا برمباررای مصرراحبه

تری  استااد به پیشیاه تحقیقا  صور  گرفته شده، مهم

عوامل تأریرگذار بر مردیریت سرب ، توجره بره فاراوری و 

باشد که نترای  ایر  طراحی و توسعه فرایادهای سب  می

 ، برارمی   ( 4201)   1آهروارز   و   بررسی با نترای  پرژوهش زاراگرا 

 باشد.راستا می(، هم2016و همداران ) 2( و برهان2018)

 هایسررب ، مشررارکت فرهارر  هم ارری ، اعررتالی

آموزشی؛ از جمله عوامل  ارتقای و محیطی، توسعهزیات

باترساز برای مدیریت عملدرد سب  است که ایر  یافتره 

راسرتا (، هم2014) آهوارز و های زاراگانی  با نتای  بررسی

 باشد.می

 سرازنده مشتری، تعامال  با ارتباطا  شبده توسعه

 در سب ، برازنگری استخدامی معیارهای محیط، تقویت با

سرب  از جملره راهبردهرای  عملدررد ارزیابی هایشاخص

 باشد.شااسایی شده به زعم خبرگان در ای  پژوهش می

برمباای ای  نظریا ، خبرگران معتقرد بودنرد کره 

 بره اقردام ها،سازمان سایر با محیطیزیات هایهمداری

 جملره از سرب ؛ محیطری تبلیغرا  اجتماعی هایفعاهیت

اسررت و  سررب  عملدرررد مارریر در الزم هررایهماهاگی

 -اینقرره -طالیری چهرار طبقره در کارکاران بادیدرجه

تواند به سب  می عملدردی و سب اندیشی بلوری  -سیمی 

 عاوان راهبردهای اجرایی مدنظر باشد.  

 عمل در سب  هایسازمان هم ای  بیان شد که در

 فرایاردهای و هرانظرام رویدردهرا، سازیجاری از رهبران

 برا تواناردمی کاارد و کارکارانمی حمایت سب  مدیریت

 و اناررانی ماررابع مشررارکت برررای کرره الزمرری باررترهای

 اهرررداف بهبرررود و دسرررتیابی در آنررران نمایاررردگان

کاارد.  شررکت گررددمی ایجراد سرازمان محیطیزیات

تری  پیامدهای اجرای مدیریت سب  به زعم خبرگان، مهم

 بهبررود سررب ، اقتصررادی توسررعه ها،ه یارره کلرری کرراهش

 کرراهش کارکارران، و جامعرره روانرری و زنرردگی کی یررت

سب ، ابراز  رقابتی م یت محیطی،زیات مخرب متغیرهای

 
1- Zárraga-Rodríguez and Álvarez 

2- Borhan Uddin Bhuiyan and Hooks  

 از هرای انجرام شرده، یدریشد. براساس نترای  مصراحبه

 سب  مدیریت ها،دوهت جاری هایه یاه کاترل هایروش

 و دسرررتوراهعمل از برخرررورداری برررا مطررررح شرررد کررره

 مردیریت تروان بررایمری مدون و مشخص هاینامهآیی 

 دوهترری هایدسررتگاه در کاغررذ و انررر ی و آب مصرررف

 بارر ی  گرراز، سرروخت مصرررف هم ارری اسررت اده شررود. 

 در انرر ی مصررف مصرادیق جملره از را بررق  و خودروها

 تعرردد برره توجرره و بررا برشررمردند دوهترری هایدسررتگاه

را بره عاروان  هرادوهت دوهتری، خودروهای و هاساختمان

 کشررورها تمرامی در هاکاادهمصررف ترری یدری از ب ر 

معتقرد بودنرد مل م به اجرای رویدردهای سب  داناتاد و 

 و ممتراز جایگاه شاهد توانمی سب  مدیریت که با اجرای

بررود.  اشرقررابتی محرریط در سررازمان برررای متمررای ی

 مصرررف در نرروآوری و خالقیررت پررذیری،هم ارری  رقابت

 کارار در مطلروب زیاتمحیط از مادیبهره و مواد بهیاه

 اسرتقرار طریرق از اجتماعی و اقتصادی رشد هایشاخص

 اجررای نهایرت، در و کشرور سطح در سب  مدیریت نظام

 را تأکید نمودند. سب  دوهت

گر در ای  پژوهش از ماظر خبرگران مداخله عوامل

 در موجرود نیروهرای بی  در شهرداری تهران، ناهمگونی

 سرب  نگرش به نابت مااسب سازیفرها عدم سازمان،

 سب  بیان شد.   کاری استانداردهای فقدان و

گرردد های پرژوهش پیشراهاد مرییافتهبا توجه به 

سیاررتم و سرراختار شررهرداری اسررتان تهررران، بیشررتر از 

سراالری اسرت اده کارد و رویدردهای مبتای برر شایارته

مدیران شهری بیشتر متااسب با حوزه تخصص، تجربره و 

پررذیری ای و پایبارردی برره ماررئوهیتاخالقیررا  حرفرره

گرررفت  اجتمراعی انتخرراب شرروند. هم ارری  بررا در نظررر 

امدانراتی را  شهرها، مدیریت برای ها و شرایط الزمفرصت

 در و تربیرت را اجرایری گروه و مدیران ای  فراهم نمود تا

سرب ،  مردیریت بر مبتای شهرمحور گ یاشی پروسه ی 

 و ریر یبرنامه انتخاب شوند. هم ای  با شایاته مدیران

 در را سرب  م هوم توانمی سازیفرها  و گذاریسرمایه

 در کارکارران نمررودن توجیرره .نمررود وارد سررازمان بدنرره
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 زیارتمحیط بهبود راستای در سب  ماابع ح ظ خصوص

 جهرت در الزم اقرداما  جمله از جامعه روانی بهداشت و

 .است سب  عملدرد ی  ارائه برای کارکاان سازیآماده

 

 منابع  -7

  (.1395ابرر ری، مهرردی؛ شرراهی ، آرش؛ شرر یعی، مجیررد. )

 EFQM مرردل اسرراس بررر تعرراهی هایمفه رره حاکمیت

نشررریه مرردیریت  . (صرراعتی گررروه ی  موردی مطاهعه)

 .19-36  ،(2)2توهید و عملیا ،  

  نقررش (. بررسرری1395) .ماصررور الری،رامی ؛ امیارری تعب،بی

  بی  ارتباب بر محیطیزیات هایهمداری کاادهتعدیل

  )مطاهعرره پایرردار عملدرررد و سب  تأمی  زنجیره مدیریت

نشررریه مطاهعررا   . پارسیان( گاز پاالیش شرکت موردی

 .89-78(،  1)1اقتصاد، مدیریت ماهی و حاابداری،  

(. بررسرری  1394اه. )فررر، وهرریناییای، غالمرضا؛ ربیعیحقیقت

های زیاررتمحیطی در مارراطق مرکرر ی،  تطبیقی چاهش

میانی و پیرامونی شهرها )مطاهعه مرروردی: مارراطق دو،  

شااسرری،  فصررلاامه محرریطودو تهررران(.  یررازده و بیاررت

41(1  ،)233-256. 

(. بررسرری تررأریر  1393گروه، سرریاا. )پور، احمد؛ افضلیخدامی

های نامشررهود  محیطی بر داراییسیاتم مدیریت زیات

(،  5)2های حاابداری، . فصلاامه بررسیو ارزش شرکت

45-70. 

(.  1396رریا. ) راسخی، سعید؛ کریمی پتانالر، سعید؛ محمدی،

زیات: ی  مطاهعه موردی برای  ارر گردشگری بر محیط

مجلرره  یافترره ماتخررب. توسعه و توسعهکشورهای درحال

 .94-71(،  16)5ری ی و توسعه گردشگری،  برنامه

  (.1395). عررادل ناصررر؛ آذر، اهدی ؛ میرسپاسی،عالء  زاده،رفیع

  نشررریه.  دوهررت  سررطح  در  عملدرررد  مرردیریت  مرردل ارائه

 .100-81  ،(4)4دوهتی،    های  سازمان  مدیریت

(. بررسی بازاریابی سب  راهی برره سرروی  1396ستاری، باب . )

نامرره کرراال، خرردما ، تجهیرر ا   ویژهرقابررت پایرردار.  

-7، 37، شررماره ایهررای زنجیرررهفروشگاهی و فروشگاه

15. 

  ارزیررابی (.1397اکبر؛ نوری، علی. )صاهحی، مونا؛ رضایی، علی

  اسرراس بررر تهررران شررهرداری محیطرریزیاررت عملدرد

نشریه مطاهعا  مدیریت شهری،  سب .  شهر هایشاخص

10(33  ،)15-1. 

(. مدیریت سررب  و نقررش  1396طاهری سودجانی، اسماعیل. )

اهمللرری  دومی  همایش بی آن در توسعه پایدار شهری. 

های نوی  در علوم مدیریت و حاابداری، اقتصرراد و  افق

 ایران.کارآفریای  

  .طبیبیان، ماوچهر؛ افشار، یاسم ؛ شهابی شررهمیری، مجتبرری

محیطرری شررهر  ( ارزیابی تطبیقی جایگاه زیاررت1393)

های رویدرد  شهر آسیایی بر مباای شاخص 22تهران با 

،  شررهررمانآمعمرراری و شهرسررازی نشررریه . شهر سررب 

8(15  ،)329-343. 

(.  1392محمرردهادی، فریبرررز. )  کررورش؛  واجارگرراه،  فتحرری

.  ماررابع اناررانی  بهاررازی  و  آمرروزش  در  کی یت مدیریت

 آییژ.  انتشارا :  تهران

(.  1394فتحیان، محمد؛ مهریار، مهدی؛ غالمیان، محمدرضا. )

ارائه مدهی جهت ارزیررابی عملدرررد واحرردهای فارراوری  

نشررریه  اطالعا  و ارتباطا  با رویدرد ارتباطررا  سررب . 

 .  888-865،  25، شماره  طالعا مدیریت فااوری ا

  . ارزیررابی(1395)  .سررپهرار، مهدیرره  ؛فوادمرعشرری، سرریدموم 

اوهرری  کا ررران     .های شهر سب  در شهر تبریرر شاخص

 .ملی معماری اسالمی، میراث شهری و توسعه پایدار

فررر،  رضا؛ تابشآبادی، حا قمری، آزاده؛ عبداهلهی، بیژن؛ زی 

  براسرراس سررازمانی تعاهی ارزیابی(. 1396غالمحای . )

  توسررعه  بررر  تأکیررد  بررا(AHP) مراتبرری  سلاررله  تحلیل

  و اقتصرراد فصررلاامه شررهر. بانرر  های اقتصررادیقابلیت

 .  1-13(،  19)5شهری،    مدیریت

شااس جهرمی، مهاا؛ ضرریایی  آبادی، علی؛ نم مروتی شریف

(. بررسی تأریر ابعاد نوآوری سررب   1393بیده، علیرضا. )

فصلاامه مطاهعا  مدیریت صرراعتی،  بر عملدرد سازمان. 

12(33  ،)25-42. 

(. ارائرره یرر  مرردل  1396زاده، نرردا. )ملرر ، شرراداب؛ معارروی

م هومی جهت ارزیابی عملدرررد زنجیررره تررأمی  سررب  و  

هررای نرروی  در  کا ررران  ملرری اندیشررهاوهرری   چابرر .  
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