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Abstract 

Today, the natural environment can affect the internal environment of organization 
because organizations are dependent on natural resources. The aim of this study was to 
investigate the effect of organizational nudge, emotional intelligence and internal 
motivation of employees on environmental behavior in organization. This study was 
applied in terms of purpose and a descriptive one done in a surveyed manner. The 
population of the study included 212 employees of Shiraz municipality who were selected 
through convenience sampling method. Partial least squares method and Smart PLS2 
software were used for data analysis. Convergent validity was used to assess the validity 
and Cronbach's alpha was applied to fit the reliability and its coefficient was greater than 
0.7 for all of research constructs. Results show that organizational nudge has a negative and 
significant effect on intrinsic motivation, but emotional intelligence has a positive and 
significant effect on employee motivation. The results confirmed the positive and 
significant effect of intrinsic motivation and proenvironmental behavior of employees. 
Also, intrinsic motivation in the organization does not mediate the relationship between 
organizational nudge and proenvironmental behavior of employees, but it mediates the 
relationship between emotional intelligence and proenvironmental behavior of employees. 
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 چکیده
ها به منااب  طبیعای وابسا ه    سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا سازمان تواند محیط درونزیست طبیعی میامروزه محیط

با هدف بررسای تاأثیر تگن ار ساازمانی، هاوش هیواانی و ان یایش درونای باربناان بار ایوااد رف اار              پژوهش حاضرهس ند. 
این مطالعه ازلحاظ هدف، باربردی، از ناو  تویای ی اسات و باا روش پییای ای       محیطی در سازمان انوام شده است. زیست

 دسا ر  در گیاری روش نیوناه  ن ر از باربنان شهرداری شایرازند باه باه    626در این مطالعه جامعه آماری انوام شده است. 

مورد اس  اده قارار گرفات. جهات     Smart PLS2افیار  ، روش حداقل مربعات جیئی و نرمهاتحگیل داده منظور ان خاب شدند. به
آل ای برونباخ مورد اس  اده قارار گرفات و ضاری     منظور برازش پایایی،  سنوش روایی از روایی هی را بهره گرف ه شد و به

و  من ای تاأثیر  بر ان ییش درونای   تگن ر سازمانیبه  دهدن ان مین ایج باشد. می 7/5های پژوهش بی  ر از آن برای تیام سازه
پژوهش اثر مثبت  ن ایجگذارد. داری بر مییان ان ییش درونی باربنان می هوش هیوانی تأثیر مثبت و معنی اما داری دارد معنی

هیچنین ان ییش درونی در سازمان، ارتباط میان تگن ر  را تأیید برد. محیطی باربنانان ییش درونی و رف ار زیست دار و معنی
محیطای  بند، ولی ارتبااط میاان هاوش هیواانی و رف اار زیسات      گری نییمحیطی باربنان را میانویسازمانی و رف ار زیست

 بند. میگری باربنان را میانوی
 

 .محیطی کارکنان تلنگر سازمانی؛ هوش هیجانی؛ انگیزش درونی؛ رفتار زیست: کلیدواژه
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 مقدمه

و  2شاود )باوودو  مای یک مسئگه مهم و اخالقی تگقی  عنوان بههاست به مدت محیطیرف ارهای زیست

یورت ناپایدار است  بهیاف ه و ینع ی های فعگی زندگی در ب ورهای توسعه(. روش685: 6528 هیکاران،

(. هیچناین  6525و هیکااران،   6هاوفر  محیطای شاده اسات )ادن    و این عامل باعث بسیاری از مساائل زیسات  

شود و آنها را مگایم باه بسایج منااب  و      ها محسوب میمحیطی یک چالش اساسی برای سازمانمسائل زیست

(. 246: 6526و هیکاران،  6ند )اندرسونبهای اساسی جهت دس یابی به پایداری و ح اظت بی  ر میقابگیت

تصایییات   محیطی انباوهی منوار شاده اسات. بسایاری از     های زیستها به چالشحاضر، رف ار انسان درحال

. تأثیرات من ی زیادی بر تنو  زیس ی و ابوسیسا م محیطای و ساالم ی افاراد دارناد      ،فردی و اج یاعی افراد

گیری و رف ار افاراد در  تصییم توان نحوهشناسی و اق صاد می ، روانبا اس  اده از عگوم رف اری ،حاضر درحال

    ساازمان،   هیواانی   بعاد  رابطاه باا     ر(. د248: 6529و هیکااران،   5باایرلی های مخ گا  را در  نیاود )  زمینه

    افاراد   یان ا  و  اناد  شاده  ت اکیل   افراد  ازها نسازما اگر  به  دادند ن ان  رف ار  و  سازمان  نظریه  حوزه  در  محققان

دلیال   . هیچناین باه  گذاردمی  تأثیر  بار یطمح  بر و  است  سازمانی  زندگی  از  بخ ی ، هیوان  لذا  دارند،  هیوان

رف اار ساازمانی بادون     برند، در ن یوه مطالعهآنکه افراد هیوانات خایی را هر روز با خود به محیط بار می

(. 82: 2689باود )ریااحی نظاری و هیکاااران،     اری بامال نخواهاد  توجاه باه نقاش هیواناات در محایط باا     

هایی توان م وق های بگیدی در سازمان هیواره این بوده است به چ ونه مییکی از پرسش ،دی ر ازطرف

هاای ماالی اسا  اده    را فراهم نیود تا افراد رف ار مطگوب را بپذیرند. یکی از راهکارها این است به از م وق

یاورت   زیااد ساازند تاا باه    توانند ان ییه باربنان را بسیار و می ندمالی بسیار معروفهای م وقشود. اگرچه 

شاود، تگن رهاا   های مالی مطار  مای  مقابل م وقهایی به در، اما یکی از جای یینداوطگبانه م اربت بنند

شوند ا این هدف طراحی میباشند و بهس ند. تگن رها بسیار ساده، بدون هیینه و بدون نیاز به زور و اجبار می

عنوان یک محار  ااتای و    به(. ان ییش درونی نیی 65؛ 6528، 4)مای و اوواردبه رف ار افراد را تغییر دهند 

باشاد  های جدیدی است و دارای باوترین اسا قالل بارای رف اار مای    ها و فریتدنبال یاف ن چالش طبیعی به
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تاوان باا   دنبال پاسخ به این سؤال هس یم به چ ونه می ما به در این پژوهش(. 9: 2689)حییئیان و ب اورز، 

نهایت شاهد رف ارهای ونی باربنان را افیایش داد تا درها، ان ییش دراس  اده از تگن رها و مدیریت هیوان

محیطی بی  ری در سطح سازمان باشیم. اگرچه در ادبیات مدیریت باه اناوا  هاوش خصویااش هاوش      زیست

ده اساات، امااا بااه م غیرهااای دی اار ایاان پااژوهش یعناای تگن اار سااازمانی و رف ارهااای   هیوااانی پرداخ ااه شاا

بگی ایان موضاوعات در محال باار     طاور  تر پرداخ ه شاده اسات. باه    محیطی باربنان در سازمان بم زیست

هاای منا ج از آن   . ایان پاژوهش و یاف اه   اسات محیطی باربناان  دارای تأثیرات مخ گ ی بر رف ارهای زیست

و شکاف فعگی در ادبیات رف ار سازمانی و در  به ر تگن ر سازمانی، هوش هیوانی، ان ییش  تواند خأل می

هاای  اماروزه ساازمان   ،دی ار  ازطارف  محیطی باربنان م ید باشاد. درونی و تأثیرات آن بر رف ارهای زیست

ه ب اذارد  تواند اثرات مخربی بر ابولوژی یک منطقزیس ی هس ند به میمحیطدرگیر رف ارهای ضد دول ی 

تا تأثیر تگن ار ساازمانی، هاوش     است دریدد حاضر مقاله لذا، و مناب  سازمان را نیی با بیبود مواجه سازد.

بسنود. هیچنین بررسی تأثیر را محیطی در سازمان هیوانی و ان ییش درونی باربنان بر ایواد رف ار زیست

نقاش میاانوی ان یایش     باه  باتوجاه محیطی در ساازمان  تگن ر سازمانی و هوش هیوانی بر ایواد رف ار زیست

 درونی باربنان از دی ر اهداف این پژوهش است.

 

 نظري پژوهش مبانی

5محیطی کارکنان رفتار زیست
 

هاا باه   تواند محیط درون سازمانی را تحت تأثیر قرار دهاد، زیارا ساازمان   زیست طبیعی میامروزه محیط

هاا،  زماین قطعااش تاأثیرات مخربای بار ساازمان       تخری  مناب  طبیعی باره  مناب  طبیعی وابس ه هس ند. بیبود یا

باا تغییارات   بنیم، خواهد گذاشت. خطرات مارتبط  ای به در آن زندگی میبارمندان، افراد دی ر و جامعه

دنباال   طاور ماؤثر باه    هاایی باه باه   و رقاب ی میان سازمانبنند بار را عوض میو محیطی، فضای بس زیست

هاا مگایم باه اف اای عیگکارد      حاضار ساازمان   درحاال  آورناد. وجاود مای    ند، باه هاا هسا  چاالش  مدیریت این

ساه عامال مهام یعنای بااهش منااب ، افایایش ان ظاارات و شا افیت عیاومی،            محیطی خود هسا ند و  زیست

باعاث تغییارات اساسای در فضاای      ها را وادار به انوام چناین اقاداماتی بارده اسات. ایان ساه روناد       سازمان

                                                                                                                                             

1. Employee Pro-Environmental Behaviour 
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هاای  هاا و رویاه  هاا باه طاور فیایناده سیاسات     ساازمان  (.265: 6529و هیکاران،  2اند )اقبالشدهبار و بس 

زیست و مییان ان  ار باربن توساط   بنند. گیارش ساونه درمورد مدیریت محیطمحیطی را اتخاا میزیست

دریاد   79به  6522درید در سال  55دهد به مییان بربن از ها براسا  درآمد ن ان میبیرگ رین شربت

اول تحت ف ار نهادهای نظارتی،  نظر از اینکه این تغییرات در وهگه افیایش یاف ه است. یرف 6527در سال 

جاویی در هییناه و یاا ن رانای از شاهرت من ای ایوااد شاده باشاد، بایاد بدانیاد باه اجارای              تیایل به یرفه

محیطای در  تنها باه فرهناز زیسات    ها نهمحیطی در محیط شربتهای زیستها و رویهآمیی سیاست موفقیت

هیکااران،   و 6باشاد )هیکگن اون  یاورت جداگاناه مای    سازمان نیاز دارد، بگکه نیازمند هیکاری بارمندان باه 

6528 :2 .) 

ای است به باربنان در محل بار از محیطی در محل بار شامل مویوعه اقدامات گس ردهرف ار زیست

محیطای  شود. هیچنین رف ارهاای زیسات  زیست منور میطبیعی و محیط دهند و به ح ظ مناب خود ن ان می

رساندن تأثیرات ناامطگوب بار    حداقل دنبال به شود به بهعنوان یک اقدام مح اط دیده می تواند بهباربنان می

محیطی باربنان بیان ر حرباات ساازنده یاا    رف ارهای زیست(. 46: 6527، 6زیست است )سیوسیرونمحیط

طاور مسا قیم توساط     هگیارد و هیچناین با   یاورت اجبااری یاورت نیای     م ارب ی هس ند به باه رف ارهای 

محیطای   رف ارهاای زیسات  (. 225: 6524و هیکااران،   5مانیکاا شاود ) هاای پااداش رسایی جباران نیای      نظام

ها و ... ایوااد شاود   ها، ن رشها، هویتورها، ارزشتواند تحت تأثیر تربیبی از عوامل شامل باباربنان می

محیطای میاان   ای به ت اوی  رف ارهاای زیسات   طور فیاینده ها بههای اخیر سازمان(. در سال6526، 4)شیالدی

محیطای در محال باار توجاه بسایاری از      رف ارهاای زیسات   حاال  اند و درعاین مند شده عالقه باربنان خود

عنااوان  محیطای باربناان باه   (. رف ارهاای زیسات  6524، 2اسات )بااادمور  محققاان را باه خاود جگا  بارده     

زیست یا ح ی  دهند و باعث باهش آسی  به محیطشود به باربنان از خود ن ان میرف ارهایی شناخ ه می

محیطای باربناان باا ساه     بگی نقش رف ارهای زیسترطو (. به6: 6528، 7شود )فاتوبیرساندن به آن می ن  

 :تبط استموضو  ایگی مر
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  پی  یری از آلودگی؛ 

  زیست؛های مدیریت محیطسازی شیوهدرونی 

  محیطی و مدیریت دانش.های زیستنوآوری 

مورد این موضوعات به به یکدی ر وابس ه هس ند و از یکدی ر م یایی نیس ند، امکان بررسای  باوش در

برخی محققاان   (.6524و هیکاران،  2بویرال)سازد پذیر میمحیطی را امکانماهیت پیچیده رف ارهای زیست

فرد هس ند و نیاز به مداخالت فردی دارناد و در   به محیطی به نوعی منحصربر این باورند به رف ارهای زیست

هنوارهای اهنای   بنند و دارایزیست را ارزیابی می های بوچکی از جیعیت مانند بسانی به محیطبخش

تاوان گ ات باه باربناان در     طوربگی می به (.6524، 6شود )زاوازبییمحیطی هس ند، بی  ر دیده مزیست

محیطی تیایل دارند و بدون تأثیرپذیری از دی ران یا دریافت پاداش از مدیر باه  سازمان به رف ارهای زیست

هاای   تنهاا از عوامال و جنباه    محیطای باربناان ناه   مند هس ند. رف ارهای زیست نیایش چنین رف ارهایی عالقه

در  (.456: 6529و هیکااران،   6)عییای پاذیرد  ی، بگکه از احساساات و هیواناات افاراد نیای تاأثیر مای      شناخ 

پااژوهش حاضاار بااه بررساای تااأثیر تگن اار سااازمانی، هااوش هیوااانی و ان یاایش دروناای باار ایواااد رف ااار     

اب ادا هار بادام از ایان      ،این منظاور  های دول ی پرداخ ه شده است. برایمحیطی باربنان در سازمان زیست

 شود.شود و سپس مدل م هومی پژوهش ابر میمرتبط با آن شر  داده می های هم غیرها و فرضی

 

0تلنگر سازمانی
 

باشد و یا دولت بار آن داشا ه    آنهایی به مس گیم تغییر تدوین سیاست رف ار انسان بسیار پیچیده است و

حال، برای مادت   بااینها و شرایط مخ گ  است. باشد، مس گیم در  بامگی از نحوه رف ار افراد در موقعیت

تگن ار   (.6526، 4شاافیر باوده اسات )   مناد  نظاام های عگوم رف اری در سازمان نسب اش غیرطوونی اس  اده از یاف ه

توانند توسط ساخ ارهای ان خااب تحات تاأثیر واقا      این است به افراد می دهندهای ن انمالحظه طور قابل به

ناوعی ابایار    عنوان بهتوانند (. تگن رها می295؛ 6522 ،2پاربرشوند تا رف ار و تصییم خود را بهبود ببخ ند )
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2. Zawadzki 

3. Aziz 
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5. Shafir 

6. Parker 
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نقال، مصارف   و های مخ گ  هیچون حیال تواند در زمینهشود به میزیست محسوب میبرای ح ظ محیط

های از ال وهای ت کار  (. تگن رهای سازمانی جنبه6525، 2بالبکند )اس وردالن و شوو .... مؤثر واق   باوها

هاای افاراد   آمییی فعالیتطور موفقیتسازند تا بهها فراهم میبند و راهی برای سازمانانسانی را تربی  می

، 6527، 6افاراد را موباور نیایاد )باار     محیطی آنها را تحت تأثیر قرار دهد، بدون اینکههای زیست و ان خاب

هاای شاناخ ی یاا    دنبال ایال  یا حاذف برخای از نقا     دی ر، برخی از تگن رهای سازمانی به (. ازسوی27

طور عقالنی برای تأثیر بر تصیییات فردی درنظار   های فردی هس ند و یا به گیریتیایل برای ارتقای تصییم

ابیارهایی هس ند به نوعی معیاری ان خاب  ی سازمانیقت، تگن رها(. درحقی6526، 6اند )ایونزگرف ه شده

(. تگن ر سازمانی باه  227: 6522بنند )لهنر و هیکاران، دهی به رف ار درجهت مطگوب فراهم میشکل برای

بند به با ایوااد تغییارات در محایط فعالیات باربناان،      های رف اری اشاره میمند در ان خاب تغییرات هدف

ایان   های خود را انوام دهند.طور خودبار ان خاب سازد تا بهبند و باربنان را قادر میراهنیایی میآنها را 

فارض باه روشای انواام شاود باه       هاای پایش  شده یا با ارائه گییناه بردن اطالعات ارائهتواند با سادهبار می

هاایی را باه   ای سازمانی گیینهتگن ره (.227: 6522و هیکاران،  5های سازمانی را تسهیل بند )لهنرخواس ه

دهناد و قصاد دارناد تاا باا      ها را به طور چ ی یری تغییار مای  گذارند و ان ییه اند، بنار میقبالش برجس ه شده

: 6527، 4هدف دس یابی به اقدام یا ن یوه بعادی از میایان مقاومات در برابار گییناه مطگاوب بکاهناد )رایگای        

ضارر بارای ایوااد    هییناه و بای  ای از ابیارهاای بام  عاه گسا رده  درواقا ، تگن رهاای ساازمانی مویو    (.489

: 6526، 2شوند )باویی گی محیطی، سالم ی و باهش رف ارهای ضدشهروندی محسوب میرف ارهای زیست

ماؤثر و نویادبخش    توانناد ابایاری  ( ادعا برد به تگن رهاا مای  6525) 7(. ن ایج پژوهش با  سانس این499

و هیکااران   9بورماو   .محیطی و مصرف پایادار باشاند  از رف ارهای زیستای برای ارتقای طی  گس رده

 و تگن رهاای تویای ی   ( نیی در پژوهش خود به این ن یوه دست یاف ند به اس  اده از برخای هنوارهاا  6524)

هاا  نقل پایدار در سازمانو به رف ارهای حیلتواند مییان اس  اده از وسایل نقگیه سازمانی را باهش دهد و می

                                                                                                                                             

1. Stordalen   & Kallbekken 

2. Bar 

3. Yeung 

4. Lehner 

5. Riley 

6. Quigley 

7. Cass Sunstein 

8. Kormos 
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تگن رهای اخالقی؛ آیاا ن ااق    شی یر دولبه"( در پژوهش خود با عنوان 6529و هیکاران ) 2گاماد. شومنور 

محیطای و  ااعان داش ند به در ترویج رف ارهای زیسات  "شود؟محیطی منور میبه پذیرش رف ارهای زیست

شاوند باه   یعنی آنها م وجاه مای  گیرد؛ بروز تگن رهای اخالقی، گاهی اوقات ن اق مورد توجه افراد قرار می

های آنها نیست. ن ایج این پژوهش ن اان داد باه برخای عوامال ماوقعی ی و عوامال       رف ار آنها مطاب  با گ  ه

تواناد در ایان زمیناه تاأثیر     محیطای ماؤثر اسات و تگن رهاای اخالقای مای      فردی در بروز رف ارهاای زیسات  

( نیی در پژوهش خود با انوام دو آزمایش آنالین 6528) و هیکاران 6فان الای داش ه باشد. هیچنین  دوگانه

هاای ماالی باه یاک مؤسساه فعاال در حاوزه        این فرضیه را تأیید بردند به تگن رها منور به افیایش بیاک 

توان با موفقیات  حال، این پژوهش بیان برد به هنوز م خ  نیست به آیا می شود. بااینمحیطی میزیست

یورت  توان فرضیه اول پژوهش را بهرو میازاین محیطی اس  اده برد.ی زیستگذاراز تگن رها در سیاست

 زیر مطر  ساخت:

 داری دارد. بر مییان ان ییش درونی باربنان تأثیر مثبت و معنی تگن ر سازمانی :2فرضیه 

 

 3هوش هیجانی
یاک وابانش تربیبای     عناوان  باه تواند هیوان و احساسات یک عنصر غال  در وجود انسان است و می

هااای جیگااه چااارچوبهااای اهناای ازنظااامهااای مخ گاا  زیرشااده شااناخ ه شااود بااه از محاادودیت در 

رود. برخی از اندی یندان مدعی هس ند باه احساساات و    فیییولوژیکی، ان ییشی، اهنی و توربی فراتر می

در بسایاری   م هوم هوش هیواانی  ،ضینمؤل ه اساسی آنها رف ار است. در اند وها به هم پیوس هخگ  و خوی

های فردی اسات  ها و تواناییشناسی مورد بحث قرار گرف ه است و بیان ر مهارت از مطالعات و ادبیات روان

زیسات   تواند بن رل احساسات را برای بهبود ت کر تسهیل نیاید و بر رف ارهای افاراد در زمیناه محایط   به می

هایی اشاره و یا توانایی هاعیوماش به مهارت هوش هیوانی (.265: 6525و هیکاران،  5)آگیوورب ذارد تأثیر 

دارد به آگاهی از حاوت عاط ی خود و دی ران و توانایی تنظیم یا اس  اده از احساسات برای تاأثیر مثبات   

                                                                                                                                             

1. Gamma 

2. Fanghella 
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هیواانی  هاوش  (. هیچنین 252: 6528، 2سازد )ماتین گی و برای رپذیر میو نقش فرد را امکانبر عیگکرد 

بارای هادایت ت کار و     از دنیای درونی خود و دی اران  اطالعات بس  احساسات و شناختتوانایی  ن ربیا

هوش هیوانی از زمان معرفی توسط گگین در ساال  (. 75: 6528و هیکاران، 6)سان  هیچنین اقدامات است

حاضار   درحاال وبار هیواره ماورد توجاه باوده اسات و      هم در عریه فرهنز و هم در عریه بس  2884

 6گیارد )جاوزف  ها مورد اس  اده قرار میطور گس رده برای اس خدام، آموزش، توسعه رهبری و ایواد تیم به

محیطی ها و دانش زیستتنها با آگاهی محیطی نهرایند مرتبط با رف ارهای زیستف(. 688: 6524و هیکاران، 

 5راسال و گری ی ای  (. 456: 6529هیکااران،   مرتبط است، بگکه با هاوش هیواانی نیای ارتبااط دارد )عییای و     

زیست به این ن یوه دست یاف ند باه  شناسی و عگوم محیط های روان( در پژوهش خود با تربی  یاف ه6559)

و هیکااران   4فاروهگی  محیطای میاان افاراد دارد.    احساسات افراد نقاش ماؤثری در ارائاه رف ارهاای زیسات     

بناد و  وانات افراد نقاش مهیای در قصاد رف ااری افاراد ای اا مای       ( ااعان داش ند به احساسات و هی6526)

( نیی در پژوهش خاود  6525و هیکاران ) آگیوور محیطی بی  ری شود.میکن است باعث رف ارهای زیست

بننادگی هاوش هیواانی را در میایان م ااربت      بینای پی نهاد بردند باه مطالعاات آیناده بایاد نقاش پایش      

( باا اسا  اده از یاک مطالعاه     6524و هیکااران )  مانیکاا محیطی روشن نیایاد.  باربنان در رف ارهای زیست

و ساازمانی ارتبااط مسا قیم و    فاردی  اب  افی ن ان دادند به ال وهای ن رش، ادرا ، هیوان و م غیرهاای  

( در پاژوهش خاود ن اان    6529عییای و هیکااران )  محیطی باربناان دارناد.    داری با رف ارهای زیست معنی

تواند به پایداری سازمان منور شود، بگکه به جگاوگیری  تنها می زیست نهییر رف ار نسبت به محیطدادند به تغ

تاا   6559هاای  بند. هیچنین این مطالعه با بررسی ادبیات مرباوط باه ساال   از تخری  بی  ر محیط بیک می

باربناان دارد.  محیطای   داری بار رف ارهاای زیسات    ن ان داد به هوش هیوانی تأثیر مسا قیم و معنای   6527

گاذارد و  ( نیی در پژوهش خود ن ان داد به هوش هیوانی بر فریندهای یاادگیری تاأثیر مای   6528) 2داناوی

 توان مطر  ساخت:چنین می فرضیه دوم پژوهش را این رواینازبند. جنسیت نیی این رابطه را تعدیل می

 .داری دارد درونی باربنان تأثیر مثبت و معنی ان ییشبر مییان  هوش هیوانی :6فرضیه 
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 5انگیزش درونی

هاا  شناخ ی، توانایی تأثیرگاذاری بار رف اار انساان     های مهم در عگم رف اری و رواناز چالشیکی  ،زمان

بخاش  شود به ااتاش رضایتمنور به نوعی رف ار می (. ان ییش درونی226: 6524، 6بوده است )ون در لیندن

است. ان ییش درونی ازنظر ماهیت خود غیرابیاری اسات و بیاان ر عیگای اسات باه از خاود       بخش و لذت

 یشیا ان (. 6: 6522، 6رف ار جدا نیست. درحقیقت، در ان ییش درونی ابیار و هدف یکسان است )لی الات 

و  بناد یما  تیهدابراسا  خودمخ اری رف ار فرد را  ریمس رای، زی و طبیعی وجود داردااتیورت  به یدرون

عیال بنناد   ثرتر ؤما خاود   یجار اتیب وانند در بازتاب تورب آنها مهم است تا هاانسان رشددر  یخودمخ ار

م هوم ان ییش ااتی بیان ر لذت حایگه از یک فعالیت فارغ از هر عنصر دی ری است.  .(6؛ 6529، 5)انوی

  باا ناو  دی اری از ان یایه     ان ییش درونی به این معناست به انوام یک بار را دوست دارید. این ایطال

اش باه گرف ه شده است به بیان ر ان ییه دس یابی است و به رقابت برای دس یابی به برخای معیارهاای م عاالی    

 منظاور اسا  اده   هاا باه  سازمان(. 677: 6529، 4یورت ناخودآگاه یا آگاهانه اشاره دارد )وبی و اسچ ک به

هس ند به تعامالت مکارر   یبسان مدیران میانیبنند.  ریرا درگ یانیم رانیمد دیبا درونی یهایهیثر از ان ؤم

خاود   ردسا ان یها و اهاداف ز ها، آرمانتیها، اولونسبت به ارزش ی  ریب نشیب وهیبا باربنان دارند و درن 

و  2بنناد )لیپار   تیا رفا  اهاداف ساازمان حیا    یتوانند باربناان را بارا  یم یانیم رانیمد نش،یب نیدارند. با ا

های بیرونی تأثیر محدودی بر عیگکارد فعگای دارناد و ان یایه     ها و ان ییهدرمقابل پاداش .(6554کاران، هی

هایی باه توساط   ها و بیکدهند. بنابراین، پاداشفرد را برای انوام رف ارهای م خ  در آینده باهش می

ایوااد بناد )بناابو و     ن س شخ  مضر باشد و نوعی وابس  ی شود میکن است برای عیتدی ران ارائه می

 یهی. ان شودیم یبندطبقه یرونیب هییو ان  درونی یهیان  دو دس هبه  یبار یهایهیان (. 586: 6556، 7تیرول

باار   نیات انواام   اشااره باه  ی رونا یب یهیا بند. ان یبار اشاره م ن س و جوهرهمربوط به  یهایهیبه ان درونی 

  انهاد یپ برخای اندی ایندان  . باشاد مای  باار  ماهیات و جاوهره   توجه به یجا به یخارج یهاپاداش براسا 
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و  یدرونا  یهیا از ان تاوان  باربنان هم می محیطیرف ار زیستبهبود  یبرا یبار طیمح کی در ند بهاهبرد

های هیچون فعالیت تیفعال کیعیگکرد  .(566؛ 6526و هیکاران،  2برد )چنی اس  اده رونیب یهیان هم از 

 اشیارف  هاایی تیا فعالچناین  در  توانندمی و افراد وجود آید بهمثبت  یهایهیان  دلیل به تواندیم محیطی زیست

 اسات  درونی یهیان  دلیل به اغگ  تیبردن از فعال لذت لیدل بردن از آن شربت بنند. م اربت به لذت یبرا

محیطاای زیسااتبیناای و ت ااوی  رف ارهااای طااوربگی در ، پاایش (. بااه478؛ 6529، 6باارو و ان ساار)هااین

(. 295: 6522و هیکااران،   6تاحدزیادی به در  پویاایی ان ییشای رف ارهاای افاراد بسا  ی دارد )اسا ز      

 کیا و نااظران آنهاا در    یااز باربناان حرفاه   ینظرسانو  یهاا باا اسا  اده از داده   (6525) 5ژانز و بارتول

در و م ااربت   ش درونای ییا بار ان   یرهبر یبه توانیندساز ن ان دادند نیاطالعات در چ یشربت فناور

 یدرونا  یهیان  ،ییان بر چالش هایفعالیتاز آن است به  یحاب قاتیتحق. گذاردیم ریخالق تأثرف ارهای 

 شیرا افایا  درونای  یهیا ان  ،مثبت ردبازخویک عنوان  به  یوظا نیانوام ا رایآورد، زیوجود م را به ی  ریب

هاایی اسات باه    پاداش( در پژوهش خود ن ان داد به رف ار افراد ناشی از نو  6524ون در لیندن ) .دهدیم

طور مس قیم از وضعیت روانای و نیاروی ان ییشای آنهاا      محیطی افراد بهبنند و رف ارهای زیستدریافت می

ر افاراد ماورد   باشد. در این پژوهش م خ  شد افرادی به دارای احساسات خوبی هس ند و ازسوی سایمی

و  4افسار دهناد.  محیطای از خاود ن اان مای    گیرند، ان ییه بی ا ری بارای رف ارهاای زیسات     قدردانی قرار می

محیطای بار رف ارهاای    خود ن ان دادند باه ان یایش درونای و اشا یاق زیسات      ( در مطالعه6522هیکاران )

( در پژوهش خاود بار ایان امار     6522)اس ز و هیکاران داری دارد.  محیطی افراد تأثیر مثبت و معنیزیست

محیطای  تاوان رف ارهاای زیسات   به ان ییه درونی افراد بران یخ ه شود، درن یوه می یورتی تأبید بردند در

 توان مطر  ساخت:گونه می های پژوهش را این فرضیه روازاینبی  ری را در افراد نهادینه نیود. 

 داری دارد. محیطی باربنان تأثیر مثبت و معنیزیستان ییش درونی بر مییان رف ارهای  :6فرضیه 

محیطای باربناان نقاش    ش درونای در رابطاه باین تگن ار ساازمانی و رف ارهاای زیسات       ان یی :5فرضیه 

 گری دارد.میانوی
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محیطای باربناان نقاش    درونای در رابطاه باین هاوش هیواانی و رف ارهاای زیسات        ان یایش  :4فرضیه 

 گری دارد.میانوی

 

 پژوهش مدل مفهومی
سات. در ایان پاژوهش م غیرهاای تگن ار      روابط بین م غیرها بنندهمدل م هومی هر پژوهش بیان ،درواق 

عنوان  بهم غیرهای مس قل نسبت به ان ییش درونی و م غیر ان ییش درونی  عنوان بهسازمانی و هوش هیوانی 

م غیر مس قل برای م غیر وابسا ه   وانعن بهنظر گرف ه شده است. هیچنین م غیر ان ییش درونی م غیر میانوی در

قابل م اهده  (2) شکلنظر گرف ه شده است. مدل م هومی پژوهش در محیطی باربنان دررف ارهای زیست

 .است

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(، بایرلی و 2451ساخته برگرفته از پژوهش فانگال و همکاران )مدل مفهومی پژوهش )مدل محقق. 5شکل 

 ((2451(، افسر و همکاران )2451(، عزیز و همکاران )2451همکاران )

 

هوش 

 هیجانی
 

تلنگر 

 سازمانی

انگیزش 

 درونی

H1 

H2 

رفتارهاي 

محیطی زیست

 کارکنان

H3 

H4 
 

H5 
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 ناسی پژوهشش روش
س پژوهش حاضار از ناو  بااربردی،    ست، پیین مییان تأثیرات میان م غیرهابه هدف پژوهش تعازآنوا

مقطعی انوام شاده اسات. جامعاه    یورت تک ها تویی ی و از نو  هیبس  ی و بهنحوه گردآوری دادنظر از

یاورت   هاا باه  آوری دادهد و روش جی نباشن ر می 575آماری پژوهش باربنان شهرداری شیراز به تعداد 

 دند.شا دس ر  است، به این یورت به به نسبت م خصی از جیعیت بل باربنان ان خاب گیری درنیونه

گرف اه باه در آن حادابثر خطاای     بار باه  برای تعیین حوم نیونه بهینه فرمول بوبران برای جوام  محادود 

 626ن یواه حوام نیوناه    درنظار گرف اه شاد باه در     486/5، واریاانس  84/5اطییناان   ، سطح59/5قبول  قابل

براسااا  مقیااا  ترتیباای و طیاا   سااؤالی 68هااا از پرس اانامه بساا ه باارای گااردآوری دادهدساات آمااد.  هباا

شاامل  قسایت اول،   :قسیت ت کیل شده اسات  دوپرس نامه این تحقی ، از ای لیکرت اس  اده شد.  دس ه پنج

اساا   اوت ایاگی پرس انامه اسات باه بر    ؤساا  قسایت دوم، شااامل   باشاد و مای  شاناخ ی  سؤاوت جیعیت

تگن ر سازمانی بعد ) 5 شاملپرس نامه  د.شبه روایی و پایایی آن تأیید است  تحقی  مطر  شده های هفرضی

 ؛ هاوش هیواانی برگرف اه از پرس انامه    6528و ماای و اووارد،   6528الکوت و بسگر،  برگرف ه از پرس نامه

محیطای  و رف ارهاای زیسات   6525گای و هیکااران،   برگرف ه از پرس نامه؛ ان ییش درونی 6558پ رایدز، 

توساط برخای از    . روایای و اع باار ساؤاوت   اسات  (6528سعید و هیکااران،   باربنان برگرف ه از پرس نامه

 Smart-PLS افایار گیاری، از نارم  بررسی پایاایی و روایای مادل انادازه     منظور بهاساتید بن رل شد. هیچنین 

هاای پاژوهش   ( برای تیام سازه2 شود ضری  آل ای برونباخ )جدولبه م اهده میطور شد. هیاناس  اده 

 های پژوهش دارد.باشد به در سطح مطگوب است و ن ان از اع بار سنوهمی 7/5بی  ر از 
 

 هاي سنجش . نتایج پایایی و منابع مقیاس5جدول 

 هاي سنجش منبع مقیاس متغیرهاي پژوهش
تعداد 

 سؤال
 آلفاي کرونباخ ضریب

 Allcott & Kessler2019 تلنگر سازمانی

My & Ouvrard 2019 
01 287/1 

 Petrides 2009 8 509/1 هوش هیجانی

 Guay et al, 2000 4 838/1 انگیزش درونی

 Saeed et al 2019 2 295/1 محیطی کارکنانرفتارهای زیست
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 هاوتحلیل داده تجزیه

باه م ااهده   طور بررسی ارائه شده اسات. هیاان  شناخ ی نیونه مورد جیعیت های ، ویژگی(6) در جدول

% پاسخ ویان م أهل بودند. تحصیالت بارشناسی ارشد با حدود 25/92% پاسخ ویان مرد و 6/42شود،  می

ساال   65تا  64% بی  ر فراوانی را میان پاسخ ویان داش ه است و بی  رین فراوانی مربوط به طبقه سنی 69/54

 است.بوده 

 
 بررسینمونه مورد شناختی هاي جمعیت . ویژگی2جدول 

هاي  ویژگی

 شناختی جمعیت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 

هاي  ویژگی

 شناختی جمعیت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 جنسیت
 9/56 86 زن

 وضعیت تأهل
 68/29 68 مورد

 25/92 276 م أهل 6/42 228 مرد

 سن

65-29 28 82/9 

 تحصیالت

دیپگم و 

 زیردیپگم
6 52/2 

 45/7 22 فوق دیپگم 42/55 92 65-64

 56/52 97 بارشناسی 95/64 72 55-64

45-54 65 66/22 
بارشناسی 

 ارشد
82 69/54 

 72/5 25 دب ری 65/6 7 44+

 

 بررسی برازش مدل بیرونی

 بارعاملی
طریا   گیری )مدل بیرونی( از اندازهمدل اول،   پذیرد. در مرحگه در دو مرحگه یورت می PLSیابی مدل

گیارد و در مرحگاه دوم، مادل     های روایی و پایایی و تحگیال عاامگی تأییادی ماورد بررسای قارار مای        تحگیل

 شود. مسیر بین م غیرها بررسی می وسیگه برآورد ساخ اری )مدل درونی( به
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 . ضرایب بار عاملی2 جدول

 بار عاملی شاخص سازه بار عاملی شاخص سازه

 تگن ر سازمانی

ON1 482/5 

 هوش هیوانی

I1 586/5 

ON2 256/5 I2 472/5 

ON3 764/5 I3 267/5 

ON4 576/5 I4 255/5 

ON5 426/5 I5 285/5 

ON6 247/5 I6 492/5 

ON7 452/5 I7 429/5 

ON8 452/5 I8 498/5 

ON9 492/5 

محیطی  رف ارهای زیست

 باربنان

 

EB1 459/5 

ON10 486/5 EB2 257/5 

 ان ییش درونی

M1 248/5 EB3 776/5 

M2 444/5 EB4 754/5 

M3 265/5 EB5 282/5 

M4 492/5 EB6 756/5 

Factor loadings values (> 0.45) EB7 952/5 

 
هاای آن از  مؤید این مطگ  است به واریانس بین ساازه و شااخ   54/5بارهای عامگی برابر یا بی  ر از 

قباول اسات. در    گیری قابلآن سازه بی  ر بوده و پایایی درمورد آن مدل اندازه گیریواریانس خطای اندازه

م اخ  اسات، تیاامی اعاداد ضارای  بارهاای عاامگی         (6)باه در جادول    گوناه  مدل تحقی  حاضر، هیان

قباول   درحاد قابال  اش ها با سازه مربوطاه است به واریانس شاخ بی  ر است به بدان معن 54/5سؤاوت از 

تر از مییان مطگوب باود،   هیچنین سؤاوتی به بار عامگی آنها بم بودن این معیار دارد. بوده و ن ان از مناس 

 د.شحذف 
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 روایی و پایایی

گیری از دو نو  روایی ارزیابی اس  اده شد، روایی مح وا و روایی هی را. برای تأیید روایی ابیار اندازه

دسات آماد. هیچناین در ایان پاژوهش، بارای تعیاین پایاایی          هاس  اده از نظارات خبرگاان با   روایی مح وا با 

پرس نامه از دو معیار )ضری  آل ای برونباخ و ضری  پایایی مرب ( اس  اده شد. ضرای  آل ای برونباخ 

وایای  نی و ر، ن اایج پایاا  (5) ر اسات. در جادول   ( بی ا 7/5تحقیا  از حاداقل مقادار )    تیامی م غیرها در این

 شود.بامل آورده میطور هی رای ابیار سنوش به

 
 ضرایب پایایی و روایی همگرا .0 جدول

 برازش مدل بیرونی

 

 عنوان در مدل
 هاي مکنونمتغیر

ضریب آلفاي 

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی
(Alpha>0.7) 

میانگین 

واریانس 

 استخراجی
((AVE>0.5 

organizational nudge  247/1 849/1 287/1 سازمانیتلنگر 

Emotional intelligence 990/1 533/1 509/1 هوش هیجانی 

Intrinsic motivation 297/1 827/1 838/1 انگیزش درونی 

Employee Pro-

Environmental 

Behaviour 

-رفتارهای زیست

 محیطی کارکنان
295/1 834/1 288/1 

 

گیاری از روایای   ، ابایار انادازه  (6)افایار در جادول    های نرمشده و ن ایج خروجی ال  عنواناسا  مطبر

  )مح وا، هی را( و پایایی مناس  برخوردارند.

 

 بررسی برازش مدل درونی

تاوان باه   مدل درونی ن ان ر ارتباط بین م غیرهای مکنون پژوهش است. با اسا  اده از مادل درونای مای    

های پژوهش این است به ضارای  مسایر مثبات و    های پژوهش پرداخت. مال  تأیید فرضیهبررسی فرضیه

بارای بررسای   د باه  شا باشد. بارای بررسای م غیار میاانوی از آزماون ساوبل اسا  اده         2/ 82باوتر از tآماره 

 .ها ارائه شده استن ایج بررسی فرضیه (4)گیرد. در جدول بهره میتخیین نرمال از داری  معنی
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 . نتایج برازش مدل درونی1جدول 

H مسیر 
ضریب 

 مسیر

 آماره

 تی
 نتایج

H1 622/6 -644/5 ان ییش درونی ← تگن ر سازمانی 
 عدم

 پذیرش

H2 565/6 542/5 ان ییش درونی ← هوش هیوانی پذیرش 

H3 455/2 626/5 محیطی باربنانرف ارهای زیست ← ان ییش درونی پذیرش 

H4 
با اثر  ← محیطی باربنانرف ارهای زیست ← تگن ر سازمانی

 میانوی ان ییش درونی

بررسی 

 شروط

بررسی 

 شروط

 عدم

 پذیرش

H5 
با اثر  ←محیطی باربنانرف ارهای زیست ← هوش هیوانی

 میانوی ان ییش درونی

بررسی 

 شروط

بررسی 

 شروط
پذیرش 

 

 برازش مدل پژوهش

واق  روی خطوط درشده  است. اعداد نوش ه ارائه شده (6) و (6های ) شکلشده در  مدل م هومی آزمون

است و اعداد درون هر دایره  ست به هیان ضری  مسیراز معادله رگرسیون میان م غیرهاضرای  ب ا حایل 

بودن ضری  مسیر وزم دار معنیزای مدل است. جهت مربوط به م غیرهای پنهان درون R2دهنده مقدار  ن ان

 بی  ر باشد. 82/2هر مسیر از عدد  tاست تا مقدار 
 

 گیري نتیجهبحث و 

تر است، زیارا  توسعه جدی در ب ورهای درحال زیست یک م کل عیومی است و غالباشتخری  محیط

نیاز ویژه برای بهبود ن ارش   ،تر است. بنابراین سطح آگاهی در این ب ورها نسبت به ب ورهای ینع ی بم

 (.672: 6526هیکاران،  و 2توسعه وجود دارد )بارپیودوان محیطی در ب ورهای درحال ارهای زیستو رف

هاای  را به خود جگ  برده است و آنها را به اتخاا سیاسات  هاسازمان محیطی توجه بسیاری از مسائل زیست

  .(254: 6525و هیکاران،  6تانمحیطی و ت وی  باربنان به چنین رف ارهایی موبور برده است )زیست

                                                                                                                                             

1. Karpudewan 

2. Tuan 
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 بارهاي عاملی(ضرایب مسیر و شده پژوهش ) . مدل آزمون2 شکل

 

 
 

 (t-valueشده پژوهش ) . مدل آزمون2 شکل



 5044(، بهار 27پیاپی شماره ) 5شماره ، دهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

524 

بررسی تأثیر تگن ر سازمانی، هاوش هیواانی و ان یایش درونای باربناان بار        ،حاضرپژوهش از  هدف

راسا ای فرضایه اول، تاأثیر تگن ار     های تحقیا  در یاف ه به باتوجه. استمحیطی در سازمان ایواد رف ار زیست

سازمانی بر ان ییش درونی مورد تأیید قرار ن رفت و ن ایج ن ان داد به تگن ر ساازمانی بار میایان ان یایش     

هاا ن اان داد باه    ن اایج حایال از آزماون فرضایه     ،واقا  دری دارد. دار معنیدرونی در سازمان تأثیر من ی و 

شوند، تأثیر به تگن رها یک عامل بیرونی محسوب میازآنواو فرضیه اول این پژوهش مورد پذیرش نیست 

تاوان گ ات باه تگن رهاا     دی ار مای   ارد. ازطارف گاذ چندانی بر ان ییش به یک پدیده درونی است، نیای 

( فاان ال و  6525باا  سانسا این )  محیطی باربنان منور شود به این با ن اایج  تواند به رف ارهای زیست می

توان ن یواه گرفات باه مییانای باه در محایط باار تگن رهاای         بنابراین، میدارد. ( هیسویی 6528هیکاران )

ان ییگای بااوتری   شاوند و احساا  بای   بی  ری مواجاه مای   بی  ری ارائه شود، افراد از نظر ان ییشی با افت

دهاد باه هاوش هیواانی بار میایان ان یایش درونای میاان          خواهند داشت بنند. ن ایج فرضیه دوم ن اان مای  

و هیکاران  2فروهگی  ( و6529عییی و هیکاران )های  داری دارد به این با یاف ه باربنان تأثیر مثبت و معنی

عنوان عامل ماؤثری جهات    تواند بههیخوانی دارد. بنابراین، توجه به احساسات و هیوانات افراد می( 6526)

محیطای در باربناان تگقای شاود و مادیران بایاد باه هاوش         نی و نهای اش رف ارهای زیسات ایواد ان ییش درو

محیطی در باربنان بن رند. در رابطاه باا   رف ارهای زیست مهم در ارائه بنندهبینیعنوان یک پیش هیوانی به

باا رف ارهاای   داری  های پژوهش ن ان داد به ان ییش درونی باربنان تأثیر مثبات و معنای  فرضیه سوم یاف ه

( و ون 6522های پژوهش اسا ز و هیکااران )  محیطی باربنان در شهرداری شیراز دارد به با یاف هزیست

باه   نیی بیاان ر ایان باود   ( 6522و هیکاران ) 6افسرهیچنین ن ایج پژوهش  ( هیخوانی دارد.6524در لیندن )

داری دارد.  د تاأثیر مثبات و معنای   محیطای افارا  محیطی بر رف ارهاای زیسات  ان ییش درونی و اش یاق زیست

بنناد  ی باوتری دست پیدا مای رضایت درونی خود به ان ییه ها و احسا بنابراین، باربنان براسا  پاداش

 ،ن یواه درد. شاو محیطی بی  ری در باربنان منوار مای  خود به رف ارهای زیستنوبه و این نیروی ان ییشی به

مدیران شهرداری باید نسبت به بران یخ ن ان ییش درونای باربناان فعاال باشاند تاا باه ایان طریا  ب وانناد          

ن اایج آزماون فرضایه چهاارم ن اان داد باه       محیطی را در باربناان خاود نهادیناه نیایناد.     رف ارهای زیست

گاری ای اا   قاش میاانوی  محیطی باربناان ن  ان ییش درونی، در رابطه بین تگن ر سازمانی و رف ارهای زیست

                                                                                                                                             

1. Fröhlich 

2. Afsar 
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بار در این تحقی  مورد بررسی قرار گرف اه اسات، م اخ      به اینکه فرضیه فوق برای اولین باتوجهبند. نیی

محیطای  ان ییش درونی باربنان شهرداری شیراز، در رابطه بین تگن ر سازمانی و رف ارهاای زیسات   د بهش

راسا ای فرضایه پانوم رابطاه باین هاوش       ی تحقیا  در هاا یاف ه به بند. باتوجهباربنان نقش میانوی ای ا نیی

گرفات.  م غیر میانوی ان ییش درونی مورد تأیید قرار  به باتوجهمحیطی باربنان هیوانی بر رف ارهای زیست

د باه ان یایش   شن یوه م خ  و دربار در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت  برای اولین فرضیه فوق نیی

گاری باین دو م غیار هاوش هیواانی و رف ارهاای       تواناد نقاش میاانوی   مای  درونی باربنان شهرداری شیراز

 محیطی باربنان ای ا بند. زیست

هاای ب اور م یاد    مسائوون شاهرداری  مادیران و  بارای  محققان بگکه برای تنها  نه پژوهش نیا یها اف هی

زیست هسا ند  با محیطتحت تأثیر ف ارهای بیرونی برای ارائه رف ارهای م ناس   یبگطور به هاسازمان. است

بناد باه عوامال ماؤثر و مهام بار رف ارهاای        ها چناین اق ضاا مای   دی ر مسئولیت اج یاعی سازمان و ازطرف

راس ا بسایاری از   شود. دراینترین منب  سازمان( شناسایی ترین و ایگیمهم عنوان به) محیطی باربنانزیست

جاویی  راس ای مصرف منااب  یارفه  جه هس ند و درتومحیطی سازمان خود بی ها نسبت به آثار زیستسازمان

چندانی ندارند. مدیران باید بدانند به اگر یک سازمان به مسائل توسعه پایدار و مناف  آیندگان توجه نیاید، 

تواند عامل بسایار ماؤثری در تاأمین منااف      خود مینوبه ری بس  خواهد نیود به این امر بهمییان اع بار باوت

گارف ن تیهیاداتی در زمیناه    باا درنظر  شاود شاهرداری شایراز   بگی پی نهاد میطور ده باشد. بهسازمانی در آین

میکن باهش دهد و با اس  اده از تگن رهاای مخ گا  و تقویات    زیست، آثار تخریبی سازمان را تاحدمحیط

و  هوش هیوانی باربنان، توان ان ییشی آنهاا را بهباود ببخ اد. اگار بارمنادان شاهرداری نسابت باه خاود         

دی ار ساازمان    باشاند و ازطارف   دی ران آگاهی داش ه باشند و ب وانناد بار رف ارهاای خاود مادیریت داشا ه      

ن یواه تاوان ان ییشای بااوتری از ساوی      ودآگااه باربناان تاأثیر ب اذارد، در    طری  تگن رهاا بار اهان ناخ   از

یاک   عناوان  باه شاهرداری   ترتیا   ایان  وجود خواهد آمد و باه  محیطی بهرف ارهای زیست باربنان برای ارائه

 تر و مع برتر در جامعه شناخ ه خواهد شد.سازمان مطگوب
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