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چکیده   اطاّلعات مقاله           
باشد دست می  پایدار  توسعه  های  مجموعه  زیر  از  یکی  که  پایدار شهری  توسعه  از  به  هدف  یابی 

یك  شهری   یتوسعه   .متوازن و حفظ پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است  یتوسعه 

در.    باشدتوسعه می   درحال  کشورهای  در  شهریی  وتوسعه   رشد  ترینبیش   است  جهانی  یپدیده 

روستایی  جمعیت  به  نسبت  شهری   جمعیت  و  بوده  بسیارزیاد  رشد  در   شهرها  تعداد  کشورها  این  اغلب

 باشد می   پایدار   یافزایش توسعه   ها،سازمان   تمامی  غایی  هدف  کهاین  به  باتوجه  لذا. است  افزایش  روبه

هایسیستم  استقرار  سودآوری معلول  و   وری بهره  افزایش   کنونی،  یدرجامعه   که  این  بر   عنایت   با  نیز   و

بنابراین    است.  شکل گرفته  حاضر  قتحقی  برای انجام  قوی  ایانگیزه  است بنابراین  مسئولیت اجتماعی

وری و بهره  یاجتماع  تیبر اساس مسئول  یشهر  داریپا  یتوسعه  یعل  یالگوبا هدف    پژوهش حاضر

ها توصیفی  آوری داده ی گردانجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه   سبز

نوع همبستگی می  های فنی و عمرانیمعاونت   انشناسپژوهش حاضر کار  ی آمار  یجامعه   باشد.از 

استان های  تعداد    شهرداری  به  ش   114اصفهان  شد،  گرفته  نظر  در  صورت    یری گنمونه  یوهنفر  به 

از طریتصادق  یا)طبقه ی گروه نمونه  و حجم  تعداد    یق (  به  به  ید مشخص گرد  88فرمول کوکران   .

نامه استاندارد استفاده پرسش   زا  یق،تحق  رهاییّالعات مورد نظر و سنجش متغ اطّ  یآور منظور جمع 

ییدکرونباخ مورد تا  یآلفا  یبضر   یقآن از طر   یاییو پا  ییمحتوا  یقاز طر  یریگابزار اندازه  ییشد. روا

استفاده شد.    (Spss,24)و    ( (Lisrel,8.8افزار  از نرم   هادادهتجزیه و تحلیل  جهت  است.قرار گرفته  

پایدار شهری و    یابعاد مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعه نتایج تحلیل مسیر نشان داد  

. پایدار شهری دارد یوری سبز تاثیر معناداری بر توسعه وری سبز دارد و بهره بهره

پایدار شهری  یتوسعهت اجتماعی، بهره وری سبز، مسئولیّ ها: کلید واژه

Dr.sabet@apadana.ac.ir      ائلرل  ینریئنده *
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و ثابت  یدرشور یزاهد  /یشهر داریپا ی توسعه یعل یالگو

 مقدمه 
 و  نفعذی   همی اختلفگ وه   درقبمل  ش کت هم  تهرد  وایفمی   پذی ی ائلرلیت   عنرا ب    1ش کت هم   اجتممعی  ائلرلیت

 سمزام ،   اجتممعی یك  همی ائلرلیت   انجمم  (Turker, 2009:28). شردای  ته یف  کنندای   فهملیت   درآ   ک   ای جماه 

 و   ب دای   نفع  ائلرلیت خرد  و  اخالقی  رویك د  از  همسمزام   ک   اهنی  این  داشت؛ ب   خراهد  آ   ب ای   ای جمنب   دو  ازایمی 

راب ای  فضم  اا   این.  خراهند داشت  سمزام   قرت  نقمط  و  عملك د  از  برت ی   و ب داشت  نظ   نیز  نفعذی   همی ط ف  و  جماه 

 در   را  رضمیتشم   اشت یم ،  آ ،  از ط یق  ک   است  راه همیی  از  یكی  وفمداری   رفتمر.  کند ای  سمزام  ف اهم  ی ترسه   و  رشد

نتمیج   (.Garcia et al, 2005:380دارد )   همش کت   سردآوری  بم  نزدیكی  ارتبمط  و  کنندای   بیم   عملك د ش کت  اررد

نشم    ترج   اجتممعی  ائلرلیت  ب   ک   همییسمزام    داد تهداد  نشم    پ تغمل  درکشرر  2012درسمل    انجمم شده  پژوهش

شده   آگمه  اخالقی ائمئل و سرد ارزشی دربمره گذارا و س امی   شر وندا  و برد افزایش روب  ای فزاینده  ب  طرر دادندای 

وری و عملك د زیئت احیطی بطرر است اتژی ب ای افزایش بر ه  كی  2وری سبزبر ه   (.Brandoa et al, 282014:بردند )

اجتممعی و اقتصمدی است ک  انج    ییمبی ب  ترسه  کلی اجتممعی و اقتصمدی است. هدف آ  ترسه  همزام  ب ای دست

وری انمسب و ابزارهمی ادی یت احیط زیئت،  بر ه ب  بربرد ائتم  در کیفیت زندگی انئم  ای شرد. این ابزار ت کیبی از  

دهد ای آوری همیی است ک  تأثی ات زیئت احیطی فهملیت هم، احصرالت و خدامت سمزام  را کمهش  فن تكنیك هم و  

وری سبز ب ای اندازه شمخص بر ه   (.Darmawan et al, 2014:209) وری و ازیت رقمبتی ای شرد  و بمعث افزایش سردآ

 وری فقط عملك د در حملی ک  بر ه  بمشد بنگمه ب  هم اه عملك د زیئت احیطی آ  ای   گی ی و پمیش عملك د اقتصمدی 

ک  حفمظت از احیط زیئت زی بنمی    ایآورد در حملیوری چمرچرب بربرد ائتم  را ف اهم  دهد. بر ه ایاقتصمدی را نشم   

ایشرد   چملش  دچمر  ترسه   استم ار  و  زیئتتداوم  احیط  حفظ  بدو   و  بمشد  ای  پمیدار   ,Gandhi et al)ترسه  

ترسه   درحمل  درکشررهمی   شر ی   ی ترسه   و  رشد  ت ینبیش   است  جرمنی  ی پدیده  یك  3شر ی   ی ترسه   .(5992006:

 روب    روستمیی  جمهیت  ب   نئبت  شر ی   جمهیت  و  برده  بئیمرزیمد  رشد  در  شر هم  تهداد  کشررهم  این  دراغلب.  بمشدای 

 نمرده اندک  ترج   این نكت    ب  شر ی   اخی  اتخصصم   ی درسملرم  .(Darakakis and smith, 1995:670است )  افزایش

 ج  ی درنت  .(Mohitara et al, 2018:370بمشد )  تراند داشتای  شر ی   الگرهمی   در  کمرب دی   چ   خمص  ب  افررم   پمیداری 

تماین   ب ای   را  راهكمر همیی اشخص  بتراند   ک   ق ارگی د  پمیداری   درجرت  تراند ای  زامنی  شر ی   ترسه   گفت  ترا ای 

اشمرکت   وفقدا   شر ی   ادی یت  ضهف سمختمری   بخشی،  نگ ش  علت  ب    ک   نممید،  ارائ   سمکنم   خدامتی  نیمزهمی   اطلرب

صررت  نترانئتند  شر ی،  رسم خدامت  همی سمزام    ا دای، بپ دازند    خدامت  عمدالن   فضمیی  ترزیع  ب   کمرا  ب  

ترسه   هم،سمزام    تممای  غمیی   هدف  ک این  ب   بمترج   لذا  (.25:  1384، ائیحیا ادی ) بمشد، پمیدارای  ی افزایش 

است    ائلرلیت اجتممعی  همی سیئتم   استق ار   وسردآوری اهلرل  وری بر ه  افزایش  کنرنی،   درجماه   ک   ب این  ونیزبمعنمیت

است.  شكل گ فت  حمض  قتحقی ب ای انجمم قری  ایانگیزه  بنمب این

پژوهش یو پیشینه نظری مبانی

مسئولیت اجتماعی

 دارا ، کنندگم ، سرمم   نی، تأام یاحت ام ب  کمراندا ، اشت   از جمل از االحظمت    ی مریشمال بئ  یاجتممع  تی ائلرل

 یبند رتب  ی همآژانس ترسطابهمد  نیاست. ا  گ ا ید م یک د  جماع، در ا  یدرگ، حقرق بش  و ئتیز طی، احدارا بمنك 

ایاجمرع   اجتممعی،  ائلرلیت   (.Gired et al, 2013شرند )   یا  جمدی ا  یف ع  ی هم  ی بند و رتب    دنشریزده ا  نیتخم

ازاحیط    احمفظت  و  دارینگ    در  همنقش آ   و  تجمری   همی وپ دازش عملك د سمزام   گی ی اندازه ب     ا برط  همی تازفهملیّ

1Corporate Social Responsibility 
2Green productivity 

3 Urban development 
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.1400تابستان ، 50-38، 4ی ، شماره2 ی، دوره پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى 

 نتمیج  این  و گزارش  بمشدای   غی ائتقیم و ائتقیم صررت خردب  احلی خدامت اتفموت ب  جرااع ی ارائ  و است زیئت

 همییرفتمر  ب وز  بمعث  ک   است  درواقع ارمرتی.  آ  سمزام  بمشد  اجتممعی  عملك د  ب  ارزیمبی  جماه  قمدر  ب  گرن  ایك 

ب  وجرد   آایزی   ارفقیت  و  اثبت  نتمیج  دیگ ا   بم  ترانند در روابطای  هم ارمرت  این.  شرندای  گذاری ارزش  شرندک ای 

 رنگرا کم همانئم  بین تراند اعتممدای آ  عدم رعمیت  ودرصررت انج شرند و گ وهی ف دی رضمیت و ب  احئمس آورند

(.35: 1394اژدری و همكمرا ،شرد ) اف اد در بین تهمو  و همكمری  ی روحی  از بین رفتن  و بمعث کند

اجتماعی مسئولیتابعاد 

 داوطلبمن   و  بهد بش  دوستمن    خصرص  ب   و  پ داخت   اجتممعى  ائلرلیت  اختلف  بهمدب رسى ا  ب   بئیمرى   گ ا پژوهش

قدرتمند،  همى پدیده  عنرا ب   و  ایجمد  ب اسمس نیمزهمىمجتممعى  همسمزام   ک   جمازآ   اند؛  ق ارداده  نقدوب رسى  اررد   راآ 

ب   نئبت  ک   است  ض ورى   گذارند،اى   و  گذاشت   آ   وف ایندهمى   همفهملیت   و نرمدهم،  ب جماه   زیمدى   وانفى  اثبت  تأثی ات

 :Kavvosi, 2011کنند)   رارعمیت  اخالقى  االحظمت  و  برده  پذی ائلرلیت   جماه   ب   اث گذارخرد  همى اقدام  و  همتصمیم  این

245 ) 

 تشكیل   بش دوستمن   و  قمنرنی، اخالقی  اقتصمدی،  قئمت  ازچرمر  ش کت  اجتممعی   تی( ائلرل1979)  1ه ایكمرول  درالگر

.شردای  اشمره آ   ب   تفصیل ب  درزی  ک  است  شده

 اقتصادی مسئولیت

تضمین  خردرا   وحیمت  آورد   دست  راب   الزم  سرد  ش کت  وقتی  لذا  سرداست  کئب  اقتصمدی   ه بنگمه  لی اوّ  ائلرلیت

 است و   سمزام   اجتممعى  ائلرلیتابهمد دره     هم   شملرده  ائلرلیت،  این  .بپ دازد  دیگ   همی ائلرلیت   ب   تراندای   کند،

بمشد  داشت   آورى   سرد  جماه ،ب     رسمنى  انفهت  و  بمزار  در  خرد  بقمى   انظرر   ب   بمید  سمزام   زی اه   است  بهدآ   ت ینارم 

 ( 1392رب زگ ، حئمسشرد )اى  اشت یم  ب   برت  و خدامت احصرالت ترلید و اشمغل  ک د  ف اهم ترلیدانمفع،: شمال و

 مسئولیت قانونی

 کندای   راتهیین  نقرانین   ای جماه .  کنند   فهملیت  واق رات،  قرانین  درچمرچرب   شرندک ای   الزم  همش کت  دربُهدقمنرنی

 این  ی دهنده   نشم    .بگذارند  احت ام  اجتممعی،  ارزش  عنرا ب    اق رات  این  ب   هئتند   فارظّ  هموش کت   شر وندا   ی وکلی 

قمنرنى،   ائلرلیت  .است   همگم   صالح  ب اى   شده  تهیین  واق رات  قرانین  از  پی وى   ائتلزم  کمر  و  ه کئب  ک   اصل است

.شرداى  شمال را بمزى   قرانین طبق ک د  بمزى  و قمنر  از پی وى  قمنرنى، وظمیف

 مسئولیت اخالقی

 وازط ف  نیتدو  حقرقی،   تهردات  و  اقتصمدی   تهردات  امنند  ک   است   همییفهملیت   ی بمزگرکننده   اخالقی   تهردات

 و  کندای راب ط ف قمنرنی وظمیف همی احدودیت اخالقی  وظمیف درواقع. اندنشده ارائ  دستررالهمل صررت ب  اف ادجماه 

 ازض ری  واجتنمب  ا دم  اخالقی  حقرق  ب   واحت ام  است  عمدالن   و  انصفمن   صحیح،  ک   چ  آ   انجمم  برد ،  اخالقی  شمال

 .بمشدای   اجتممعی آسیب

 ابنى  سمزام   از  جماه   انتظمرات  عنرا ب   بهد  ک  کمرول اط ح ک ده است، این  بهدىمست  ت ینارم   اخالقى،  ائلرلیت

ازچمرچرب  ف ات    و  شرداى  ترصیف  بگذارد  احت ام  همآ   ب   و  بمشد  نظ  داشت ادّ  را  جماه   هنجمرهمى   و  هم ارزش  ک ب این

واصرل    حقرق  ب   التزام  و  انصمف  ،عدالت  درست،  کمرهمى   انجمم  اخالقى،  اصرل  ب    پمیبندى :  و شمال  است  اكترب  قرانین

(Carroll, 1979: 21).شرداخالقی ای

 دوستانه مسئولیت بشر

 احئمس   بمید  درنتیج .  کنندای   خرداستفمده  فهملیت  تداوم  و  ش وع  ب ای   انئمنی  و  طبیهی  ازانمبع  اقتصمدی   واحدهمی 

 بدین .  بمشند   داشت   آ    اعضمی   اجتممعی  اؤث درزندگی  سرمی  و  کنند  بیم   روشنی  ب   انمبع  این  ب   نئبت  را  خرد  تهرد

1 Carroll 
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 و ثابت  یدرشور یزاهد  /یشهر داریپا ی توسعه یعل یالگو

 

 آلردگی   چر   اجتممعی  همی بح ا   درب اب   گرییپمسخ   ب   الزم  ازجماه   حممیت  و  درستمزانمبع   استفمده  ب ای   همش کت   ت تیب

 اجتممعی   پذی ی ائلرلیت  تاهمیّ  ب    بمترجّ  نی؛ بنمب ا( 22  :1396واحمدپرر،  رضمییهئتند )  غی هو  کمری بی   زیئت،احیط 

  ا اقبت  و  نظمرت  اعممل.  آید  عمل  ب   کمفی  همی ا اقبت   بمیئتی  املی  همی درگزارش  بمآ ،  ا تبط  همی افشمگ ی   و  همش کت 

 (. 95:  1392وصمدقی،  اقدمبرمربمشد )  ش کتی  حمکمیت سمزوکمرهمی  وجرد ائتلزم ای تراند زاین  دراین

 وری سبزبهره

همی ادی یتی خمص ب ای ترلید کمالهم و خدامت هم و سیئتماست اتژی کمرب د روش هم، فنموری   وری سبز نرعیبر ه 

وری سبز از ادغمم دو ارم است اتژی ترسه  یهنی بر ه   افررم   (.47:  1397خم  احمدی،است )سمزگمر بم احیط زیئت  

بر ه  شده  بربرد  ب گ فت   زیئت  احیط  از  وحفمظت  )وری  یك بر ه   (.Marimin et al, 2018: 279است  سبز    وری 

 (1398ق بم  پرر،است )ی اجتممعی واقتصمدی  کلّ  ی وری و عملك د زیئت احیطی ب ای ترسه بر ه است اتژی ب ای افزایش  

ب ای ترلید کمالهم و خدامت سمزگمر بم احیط    و سیئتمرمی ادی یت  وری مو جرت استفمده از تكنیك همی انمسب، فن 

وری سبز را یك است اتژی جماع ته یف بر ه   1وری آسیمیی سمزام  بر ه (.  20Findiastuti et al, 2011:است )زیئت  

ت برت  زندگی  وری و بم عدالت اجتممعی، رفمه و رسید  ب  کیفیّ تراند بماه م پریمیی بر هکند ک  ب  ارجب آ  کشرر ایای 

 (.APO,2002دهد )شر وندا  خرد افزایش  را ب ای 

 مؤلفه های بهره وری سبز 

لی ، ترلید،  ش کت بمید ش ح کمال زیئت احیطی، سالات انئم  و ایمنی احصرل را در روند کئب اراد اوّطراحی سبز:  

 ترزیع در نظ  بگی د و هدف آ  جلرگی ی از آلردگی در انبع است. 

د، غی  سمی ت ی ایجمد ای کنت  اص ف نمرده و س  و صدای کمب  ارادی اشمره دارد ک  انمبع و ان ژی کم   مواد سبز:

 وری ادی یت است. ت  از تممم بر هوری سبز بزرگ بر هبرده و ارجب نمبردی احیط زیئت نمی شرد. 

عنرا  ترلید پمک شنمخت  شده است. در ا احل اختلف ترسه  و یم در کشررهمی اختلف، ب  ترلید سبز نیز  تولید سبز:  

 است. همی ترلید سبز اتفموت است، اام اهنمی اصلی آ  همم  نمم 

ی زیئت و ترسه ی احیطهدف از بمزاریمبی سبز ایجمد هممهنگی ایم  اهداف ترسه  اقتصمد و ترسه بازاریابی سبز:  

 ادراک ترسه  پمیدار کل ای بمشد.  اجتممعی و ارتقمی 

ی یهنی تالش در انتخمب احصرل و خدامت سمزگمر بم احیط زیئت ب ای استفمده و اقمبل  بم احصرل زائد  مصرف سبز:

 (. Luthra et al, 2011:235)ک  امكن است ب ای احیط زیئت ض ر داشت  بمشد 

 پایدار شهری  یتوسعه 

 مفهوم پایداری

ب  اهنی پمیداری، صفتی است ک  چیزی راترصیف ای کند و بمعث آرااش و تغذی  و تماین زندگی شده ودر نتیج  ب  

  ائتم  برده،  داشتن، اداا  داد ب  اهنی حممیت، زنده نگ  "Sustain"د.  زندگی و طرالنی ک د  آ  انج  ای گ د  تداوم

«Sustenance »  افمهیم و چمرچرب پمیداری بمید   تممم  (.1397دبی ی و همكمرا ،است )  ف ایند پمیداری زندگی  ی اهنم

  واقهی جرمنی بمشد. این است اتژی هم ای ترانند  ی سمزی ب ای رسید  ب  یك تأثی  ب  ترسه پیمدهانتقمل ب  است اتژی ب ای  

 (. Juraschek et al, 2019: 73بمشد )ی یم جرمنی ای، الّسطح انطق  قرانین یم اق رات در 

 توسعه پایدار شهری  یایده

 
1(APO) Asian Productivity Organization- 
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 همچنین   و  طبیهی   احیط  و  انئم   ایم   تهمدل  وب هم خررد   احیطیزیئت  همی  ازدغدغ  پمیدارشر ی   ی ترسه   ی ایده

 علمی   همی نگ انی   اام  نیئت،  جدیدی   ی ایده  پمیدار  ی  ترسه  اگ چ   است.  صنهت  ترسط  طبیهی،  زیئتاحیط  تخ یب

 درکشررهمی  همشر کال   ویژهب    ازشر هم،  بئیمری   اا وزه  ای کنداز این رو،  انهكس  شر  نشینی  اث ات  دربمره  را  ای فزاینده

  اراج    دست ائمئل این  از  و  پئممند هم   آب ورشد  هرا،  امنندآلردگی  احیطیزیئت   ائمئل  بم   سرم   و جرم   ترسه درحمل

ی ترسه   ائمئل  ب   ری بی ترجّ  اشخص  طرر  ب  است  آینده  و  حمض   زیئت نئل  احیطتخ یب    آ   ی نتیج   هئتندک 

این   ب   ریبی ترجّ  وهمچنین  احیط زیئت  درقبمل  خرد  بظمیف  آنم   ریترجّبی   و  ط ف  ازیك  دا   شر و   ازسری   پمیدار

 فضمیی  پمیدراشر ی، نظمامت  ی ترسه   اسمس،  ب ای   ای بمشد.  تشدیدکننده  از عراال  شر ی   ادی یت  ریزی ب نما    در  اصل

 ف اهم   را  شر ی   همی ف صت  و  بمنمبع   دست سی  یمبد،ای   کمهش   احیطی  کندک  خط اتف اهم ای  زندگی  ب ای   را  احیطی   و

 یوسیل   ب    ک   است  روندی    بلك  شده،  تممم  وضهیت   یك  ن    رم افر  ای   کند ای   احقق  را  شر وندا اشمرکت    و  سمزدای 

  پمیدارشر ی  ی ترسه   بنیمد،  ب این  ق اردارند  درکنمرهم  انئم    سالاتی  و  شمدی  افزایش  ب ای   شر ی   عنمص  زندگی   هم   آ ،

 (.Parvin and Kalantari, 2014: 27است ) آلایده شر  از جدید نئخ  یك بلك  نیئت، جدید یك افررم

 تحقیق یپیشینه

 ای از تحقیقمت انجمم شده در جدول یك ارای  شده است. خالص بم ترج  ب  ا ور ابمنی نظ ی 

 ا وری ب  نحقیقمت انجمم شده تحقیق  .1جدول 
 نتیجه گیری  موضوع  سال انتشار  نویسندگان

 1397 درستی و همكمرا  

و   یف هنگ لیتحل

نقش   یاجتممع

  یاجتممع ی یس ام

  داریپم یب  ترسه 

در استم     یشر 

 اصفرم 

همی اجتممعی ارتبمط  س امی نتمیج تحقیقشم  نشم  داد ک  

 پمیدار شر ی دارد.  یسه  اهنمداری بم تر 

 1393 اب اهیمی و همكمرا  

  یهم تیائلرل

انئم     یاجتممع

 یائلمم  و ترسه  

 ی شر  دار یپم

ت اقتصمدی یكی از ابهمد بئیمر تحقیقشم  نشم  داد ک  فهملیّنتمیج 

پمیدار شر ی ارتبمط  یارم ائلرلیت اجتممعی است ک  یم ترسه 

 دارد.

 2019 1گمزوال و همكمرا  

رفتن ب  سری سبز  

 یشد  ب ای ترسه  

 پمیدار 

همی هرشمند  ایده همگ ایی سبز و نتمیج پژوهش نشم  ای دهد ک   

ریزی در  ب نما  گذاری و سیمستاگ  رویك دهمی هرشمند احرر ب  

 یپذی ی بمشد ب  ترسه  ت احیط زیئت و انهطمفدید کلی از کیفیّ

 پمیدار و آینده پمیدار شر ی ای انجماد. 

 2018 2یم  و همكمرا  

 یترسه   ییکمرا

ب    یشر  دار یپم

  نیسمت تهمدل ب

و رفمه  هتیطب

: استدالل،  یانئمن

و   ی یگاندازه 

 ی مبیارز

اشمره   ی شر  یاختلف و اختالفمت در ترسه    یهمیژگیب  و جینتم

اطمله    نیا  درشمخص اررد استفمده   ئتمیهم و سکنند. روش یا

  یهمیدر ورود  یو اكمن ینشم  داد  اختالفمت زامن  یترانند ب ایا

بكمر   یطیاح ئتیز تی و حمم یرفمه انئمن ، یانمبع ترسه  شر 

  گ فت  شرند.

 

 
1. Gazzola et al 
2.Yan et al 
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 جمع بندی

ترا  ک   ب  طرر خالص  ای  ترجّاطملهمت    بیم  ک د  بم  است.  انجمم شده  پمیدار شر ی  ترسه   زاین   ب   اتهددی در    

احیطی امنند ائلرلیت  ای ک  ب  صررت جماع عراال سمزامنی و  اطمله   ی اطملهمت کتمبخمن  ای پژوهشگ ا  در این حرزه

لذا پژوهش حمض    .یمفت نشداررد سنجش ق ار دهد  پمیدار شر ی    ی وری سبز را در یك ادل بم ترسه اجتممعی و بر ه 

 تحقیقمتی در این زاین  را پرشش دهد.  شكمف همی اهتب  ی یمفت ارای ای تراند بم 

 
 ادل افررای تحقیق .1شكل 

همی ائتقل را ابهمد اتغیّ    ائتقل، ایمنجی و وابئت  تشكیل شده است ک   از س  اتغیّ  1ادل اررد ب رسی در شكل  

ت  ت اخالقی، ائلرلیّ ت اقتصمدی، ائلرلیت قمنرنی، ائلرلیّائلرلیت اجتممعی تشكیل داده اند ک  عبمرت اند از: ائلرلیّ

 9تهداد    1وری سبز ای بمشد و اتغی  وابئت  ترسه  پمیدار شر ی است. در ادل شكل  ر هب. اتغی  ایمنجی بش  دوستمن 

 ف ضی  اررد ب رسی ق ار گ فت  است ک  در اداا  ب  عنرا  و ب رسی ف ضی  ای پ دازیم. 

 های پژوهشفرضیه 

 پمیدار شر ی دارد.  ی ائلرلیت اقتصمدی تمثی  اهنمداری ب  ترسه 

 وری سبز دارد.اهنمداری ب  بر ه ائلرلیت اقتصمدی تمثی  

 پمیدار شر ی دارد. ی ت قمنرنی دانش تمثی  اهنمداری ب  ترسه ائلرلیّ 

 وری سبز دارد.ت قمنرنی دانش تمثی  اهنمداری ب  بر ه ائلرلیّ 

 پمیدار شر ی دارد.  ی ت اخالقی تمثی  اهنمداری ب  ترسه ائلرلیّ 

 سبز دارد. وری ت اخالقی تمثی  اهنمداری ب  بر ه ائلرلیّ 

 پمیدار شر ی دارد. ی ائلرلیت بش  دوستمن  تمثی  اهنمداری ب  ترسه 

 وری سبز دارد.دوستمن  تمثی  اهنمداری ب  بر ه بش ائلرلیت 

 پمیدار شر ی دارد.  ی وری سبز تمثی  اهنمداری ب  ترسه بر ه 
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 پژوهش روش 

جماه    بمشد.بئتگی ای هم ترصیفی از نرع هم گ دآوری داده  ی تحقیق حمض  از انظ  هدف کمرب دی و از انظ  شیره 

نف  در نظ     114اصفرم  ب  تهداد    استم   همی شر داری   اهمونت همی فنی و عم انی  م شنمس پژوهش حمض  کمر  ی آامر

  88ف ارل کرک ا  ب  تهداد    یق( و حجم نمرن  از ط یتصمدق  ی اطبق  )   یگ وهب  صررت    ی ی گنمرن   ی یره گ فت  شد، ش 

ائلرلیت  ب ای سنجش اتغی   نما  استمندارد استفمده شده ک   آوری اطالعمت از س  پ سش ب ای جمع.  یداشخص گ د

بمشد، استفمده شده است. ب ای  گری  ای  25( ک  شمال  1979)  1کمرولسمزام     یاجتممع  ت ی نما  ائلرلپ سشاز    اجتممعی

شرد، جرت  = کماالً ارافقم( استفمده ای   5= کماالً اخملفم تم  1ای لیك ت )درج   5هم از اقیمس  گرئی ب  این گری پمسخ 

بمشد استفمد شد.  گری  ای   7دارای    ( ک 1394وری سبز فالح و همكمرا  )نما  بر ه وری سبز از پ سش   بر هسنجش اتغیّ

شرد و = کماالً ارافقم( استفمده ای   5= کماالً اخملفم تم  1ای لیك ت )درج    5هم از اقیمس  گرئی ب  این گری ب ای پمسخ

گری  ای بمشد    46ک  دارای    احقق سمخت   شر ی پمیدار  ی ترسه نما   جرت سنجش اتغی  ترسه  پمیدار شر ی از پ سش

= کماالً ارافقم( استفمده   5= کماالً اخملفم تم  1ای لیك ت )درج   5هم از اقیمس  گرئی ب  این گری  ب ای پمسخ   استفمد شد.

نما  از آلفمی ک ونبمخ  نما ، از روایی احترایی استفمده شد در نرمیت ب ای پمیمیی پ سش شرد. ب ای سنجش روایی پ سشای 

 . آاده است 2استفمده گ دید ک  نتمیج در جدول 

 شمخص پمیمیی پ سشنما   .2جدول 

 آلفای کرونباخ  هامتغیر

 0/ 863 ائلرلیت اقتصمدی 

 0/ 866 ائلرلیت قمنرنی 

 0/ 861 ائلرلیت اخالقی

 0/ 868 ائلرلیت بش  دوستمن 

 0/ 872 وری سبز بر ه

 0/ 887 ترسه  پمیدار شر ی 

گی ی از پمیمیی نئبتمً ترا  گفت ابزار اندازهبمشند، ای ای  7/0آید هم  اعداد بمالی  ب  ای   2طرر ک  از نتمیج جدول  همم 

هم العمت و دادهق بمید اطّهم آنچ  ارم است، این است ک  احقّتجزی  و تحلیل داده  ی بمشد. در ا حل خربی ب خرردار ای

اررد تجزی  و تحلیل  همی خرد جرت داده،  گریی ب  سراالت تحقیق و نیز ارزیمبی ف ضی  را در ائی  هدف تحقیق، پمسخ 

هم استفمده شده است. همچنین ب ای تجزی  و  همی آامری زی  ب ای تجزی  و تحلیل دادهق ار دهد. در این تحقیق از روش

 . ( استفمده شدSPSS, 24( و )LISREL, 8.8)  همی افزارهم از ن متحلیل داده

 ها یافته
 های استنباطییافته

 همی اررد نظ  اررد ب رسی شمال کجی و کشیدگی ب ای اتغیّ  ی نمرن همی آامر ترصیفی ب ای  شمخص  3در جدول  

 آورده شده است. 

  همی پژوهش همی آامر ترصیفی اتغیّشمخص  .3جدول 
 کشیدگی  کجی اتغی 

 -0/ 832 -0/ 045 ائلرلیت اقتصمدی 

 -0/ 328 -0/ 293 ائلرلیت قمنرنی 

 
1caroll 
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 1/ 558 -1/ 269 ائلرلیت اخالقی

 0/ 190 0/ 075 ائلرلیت بش  دوستمن 

 -0/ 970 0/ 088 وری سبز بر ه

 -0/ 419 -0/ 033 پمیدار شر ی  ترسه  

 همی پژوهش  شرد بم ترج  ب  اقمدی  بدست آاده کجی و کشیدگی ب ای اتغیّاشمهده ای   3طرر ک  در جدول  همم 

بین   اتغی2ّو    -2ک   ترزیع تممای  ق ار دارد،  ن امل  +  اداا  امت یس هم هم   همی پژوهش آورده  بئتگی اتغیّاست. در 

 شرد.ای 

 امت یس همبئتگی اتغی همی پژوهش .4جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 ائلرلیت اقتصمدی 

     1 0/ 622** ائلرلیت قمنرنی 

    1 0/ 524** 0/ 288** ائلرلیت اخالقی

   1 0/ 401** 0/ 554** 0/ 565** ائلرلیت بش  دوستمن 

  1 0/ 599** 0/ 377** 0/ 389** 0/ 433** وری سبز بر ه

 1 0/ 677** 0/ 216** 0/ 409** 0/ 250* 0/ 323** ترسه  پمیدار شر ی 

01/0 P < **05/0 P < * 

بم اتغیّ 667/0)  وری سبزبر ه  همی  بینیم ک  از ایم  اتغیّای   4بم ترج  ب  جدول     (، بمالت ین ض یب همبئتگی را 

 دار هئتند. تممای این ض ایب از نظ  آامری اهنی  دارد.وابئت  

 هاتحلیل فرضیه 

 اثرات مستقیم 

همی ا تبط بم اث ات ب  بحث و ب رسی پی اار  رد یم تمیید ف ضی   5العمت اندرج در جدول    ب  اطّدر این قئمت بم ترجّ

 شرد. ا برط ب  اث ات ائتقیم آورده ای 5پ دازیم. در اداا  جدول ائتقیم اتغی هم ب  یكدیگ  ای 

 ض ایب اث  ائتقیم ی ب آوردهم :5جدول 

 نتیجه فرضیه  T ضریب مسیر  متغیرها

    اث  ائلرلیت اقتصمدی ب :

 تمیید  4/ 92 0/ 35** وری سبز بر ه

 تمیید  5/ 48 0/ 38** پمیدار شر ی یترسه  

    ت قمنرنی ب :اث  ائلرلیّ

 تمیید  4/ 09 0/ 26** وری سبز بر ه

 تمیید  3/ 58 0/ 24** ترسه  پمیدار شر ی 

    ت اخالقی ب :اث  ائلرلیّ

 تمیید  4/ 21 0/ 28** وری سبز بر ه

 تمیید  6/ 44 0/ 42** پمیدار شر ی یترسه  

    ت بش  دوستمن  ب :اث  ائلرلیّ

 تمیید  3/ 13 0/ 21** وری سبز بر ه
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 تمیید  4/ 35 0/ 32** پمیدار شر ی یترسه  

    وری سبز ب : اث  بر ه 

 تمیید  8/ 27 0/ 52** پمیدار شر ی یترسه  

01 /0 P <**05 /0 P < * 

 اثرات غیر مستقیم 

همی ا تبط بم اث ات ب  بحث و ب رسی پی اار  رد یم تمیید ف ضی    6العمت اندرج در جدول    ب  اطّدر این قئمت بم ترجّ

 شرد.ا برط ب  اث ات غی ائتقیم آورده ای  6پ دازیم. در اداا  جدول  هم ب  یكدیگ  ایغی ائتقیم اتغیّ 
 ائتقیم ب آورد ض ایب اث  غی   .6جدول 

01 /0 P < **05 /0 P <  * 

 های برازندگی مدل مشخصه

 همی ب ازندگی استفمده شده است. جرت ب رسی ب ازندگی ادل از شمخص

 همی نیكریی ب ازش الگری آزار  شده پژوهششمخص  .7ل جدو

 شاخص های برازش مطلق 

 GFI AGFI SRMR شمخص 

 0/ 02 0/ 98 0/ 94 آادهدست   اقدار ب

 0/ 05ت  از کم 0/ 90ت  از بیش 0/ 90ت  از بیش حد قمبل پذی ش 

 شمخص همی ب ازش تطبیقی 

 CFI NFI NNFI شمخص 

 0/ 96 0/ 97 0/ 95 دست آاده  اقدار ب

 0/ 90ت  از بیش 0/ 90ت  از بیش 0/ 90ت  از بیش حد قمبل پذی ش 

 شمخص همی ب ازش تهدیل یمفت 

 X2/df PNFI RMSEA شمخص 

 0/ 07 0/ 912 2/ 552 دست آاده  اقدار ب

 0/ 8ت  از کم 0/ 60ت  از بیش 3ت  از کم حد قمبل پذی ش 

گزارش شده اقمدی  ب  دست آاده در پژوهش حمض  و حد قمبل   7همی نیكریی ب ازش ک  در جدول  بم ترج  ب  اشخص 

اند. بم ترج  ب  ( گزارش شده 2011)  1همی ارائ  شده ترسط کالین اسمس شمخصهمی ب ازش ب پذی ش ه  یك از شمخص

 
1Kline 

 نتیجه فرضیه  T ضریب مسیر  متغیرها

    اقتصمدی ب : ت اث  غی ائتقیم ائلرلیّ

 تمیید  4/ 66 0/ 15** ترسه  پمیدار شر ی 

    ت قمنرنی ب : اث  غی ائتقیم ائلرلیّ

 تمیید  3/ 18 0/ 11** ترسه  پمیدار شر ی 

    ت اخالقی ب : اث  غی ائتقیم ائلرلیّ

 تمیید  4/ 85 0/ 17** ترسه  پمیدار شر ی 

    ت بش  دوستمن  ب :اث  غی ائتقیم ائلرلیّ

 تمیید  3/ 49 0/ 13** زیئت پمیدار احیط یترسه  

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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ب ازش در حد اطلربی ق ار دارند و ای این جدول تممای شمخص  نتیج  گ فت ک  ادل آزار  شده  همی  ب ازش  ترا  

 همی گ دآوری شده دارد. انمسبی بم داده

 گیری نتیجه بحث و 

انجمم گ دید.   سبز  وری و بر ه  یاجتممع  تیّب  اسمس ائلرل  ی شر   داریترسه  پم  یعل  ی الگرپژوهش حمض  بم هدف ارائ   

نف  در   114اصفرم  ب  تهداد    استم   همی داری شر   همی فنی و عم انی اهمونت   م شنمسکمرجماه  آامری پژوهش حمض   

 یورو بر ه  ی شر   داریب  ترسه  پم  ی اهنمدار   یتمث  یاجتممع  تی نشم  داد ابهمد ائلرل   ی ائ  لیتحل  جینتم.  نظ  گ فت  شد

 پ دازیم. در اداا  ب  ب رسی و تبیین یمفت  هم ای  دارد. ی شر  داریب  ترسه  پم ی اهنمدار  یسبز تمث ی ورسبز دارد و بر ه 

 وری سبزتاثیرمستقیم و معنادار دارد. ر بهرهب نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد مسئولیت اجتماعی

کی از این  مهمی پژوهش حیمفت تمثی  اهنمداری بم بر ه وری سبزدارد.    ت اجتممعیائلرلیّ  نتمیج حمصل نشم  داد ک 

  . در سمل همی اخی ، لزوم افزایش ترج  ب  ائلرلیت ایشرد  بر ه وری سبز، انج  ب  بربرد  ائلرلیت اجتممعیهئتند ک   

همی جرمنی، ض ورت و فرریت داشت  است. وقتی بح ا گذارا  و ش کت هم ب  خمط   اجتممعی ترسط دولت هم، س امی 

همیی را ک  ب ای رسید  ب  این انمبع ب  کمر ای  ف ایندطبیهی ای گی ند، بمید اف اد تصمیممتی در اررد استفمده از انمبع 

بربرد بر هرری در سطح سمزامنی، عمال حیمتی   .(Lungu, 2011)   ند یبگب ند و ب  آ  هم دست سی دارند را در نظ   

هم و افزایش کیفیت  هزین    وری بردنبمل کمهش همی ا تبط بم بر ه سردآوری تلقی ایشرد؛ همچنین، اقدام  ارفقیت و اسمس

احصرالت یم خدامت( و   و درنتیج  افزایش درآادسمزام  است و برمینت تیب بر هرری، رابطة بین ستمده )امنند ایزا 

ای داده ستمده  ترلید  ص ف  ک   است  وس امی (  ان ژی  اراد،  کمر،  نی وی  )امنند  بر ه همیی  ابنم،  این  ب   در شرد.  وری 

ت در ارتبمط است و کمهش یم افزایش اث بخشی و کیفیّ   ای دارد؛ زی ا این اقرل  بم کمرایی،اا وزی اهمیت ویژههمی  سمزام  

وری قمدر است در رقمبت روزافزو  شرد. بر ه   ارجب اضمف  شد  یم از دست داد  اشت یم  و اخمطبم  سمزام   تراندآ  ای

کمرآاد و اث بخش از   ی ه ک  استفمد  وری افررای اسمسی استفت بر ه ترا  گطررکلی ای بمشد. ب    کننده   ایم  رقبم تهیین

بربرد    نیبنمب ا  (.1397خم  احمدی،گی د )ای  انمبع را درب   ت  بمیئت ائلرلیّای وری سبز در سمزام   بر ه ب  انظرر 

 اجتممعی ب  عنرا  رویك د اصلی اررد ترج  ق ار گی د.

تاثیرمستقیم و معنادار   پایدار شهری  یبر توسعه   مسئولیت اجتماعیدهد که ابعاد  نتایج یافته ها نشان می

 دارد. 

 ت اجتممعی تمثی  اهنمداری بم ترسه  پمیدار شر یئلرلیّ اهم نشم  داد ک  ابهمد  دادهنتمیج حمصل از تجزی  و تحلیل  

  ازایمی  از  .شردای   پمیدار شر ی   ی ترسه ، انج  ب   ائلرلیت اجتممعیکی از این هئتند ک   مهمی پژوهش حدارد. یمفت 

 همیسبب رشد ارزش  ک   است  اخالقی  ارازین  ب رعمیت  ابنی  جماه   ب خی نیمزهمی   ب   پمسخ  هم،سمزام    اجتممعی  ائلرلیت

 ب ای  اختلف،  همی جنب   از  ک   را  همر ش  پمیداری  ترسه   اا وزه  (.Christopher, 2014گ دد ) ای   همسمزام   ادتبلند

 بم اقمبل   ب   پمیدار  یترسه   زی ا؛  سمخت  احدود  ترا نمی  است،  هم ض وری شر   درفضمی   انئم   همی فهملیت   و  حیمت  اداا 

  تنرم   و  انجمادای   زیئتاحیط  تخ یب  و  انمبع  اتممم  ب   ک   پ دازدای   بم طبیهتیر  نمسمزگم  اص ف  و  ترزیع  ترلید،  الگرهمی 

 حیمت  پشتیبم   همی نظمم  پذی ش  تظ فیّ   درحد  همئم ان  زندگی  کیفیت  ب  بربرد  ک   کندای  تأیید  را  ای ترسه   ف ایند

 ارتقمی  ااكم   و  ذهنیت   ک  است  ای ترسه   از  ب آاده    ک   دانئت  شر ی   را  پمیدار  شر   حمض   عص   رد  تراندشرد. ای   انج 

اتقی و همكمرا ، است )  ک ده  ف اهم  ابهمد  درتممم  راآ   ایانطق    و  زیئتی  و  ف هنگی  اقتصمدی،  اجتممعی  سالات   همیشگی

  ق ار  عنرا  یكی از رویك د اصلی اررد ترجّت اجتممعی ب  انظرر ترسه  پمیدار شر ی بمید ائلرلیّ . در نتیج  ب  (1398

 گی د. 

 تاثیرمستقیم و معنادار دارد.  پایدار شهری یوری سبزبر توسعه بهرهها نشان می دهد که یافتهنتایج 

وری بر ه   پمیدار شر ی دارد.  ی هم نشم  داد ک  بر ه وری سبزتمثی  اهنمداری بم ترسه تحلیل دادهنتمیج حمصل از تجزی  و  

 ی اقتصمدی و س انجمم کلید رسید  ب  ترسه   ی سبز در واقع ابزاری ب ای هممهنگی حفمظت از احیط زیئت و ترسه 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 ائی   ازانمبع،  ب داری بر ه   درآ   ک   است    اتغیّ  ف ایندی   ذاتی  طرر ب   پمیدار  ترسه   (.Oliver, 2013پمیدار ای بمشد )

  آینده   و  حمل  همی پتمسیل   و  هئتند  هممهنگی  در  هم   بنیمدین  تغیی ات  و  تكنرلرژی   گئت ش  دهیجرت   گذاری،س امی 

 یده    ی ارضرع پمیداری زیئت احیطی طی س    .دهدای   افزایش  انئمنی  همی خراست   و  نیمزهم  ک د   ب آورده  ب ای   را

جمیی ک  شر هم هم برده و از آ قین و دولتای ارردترج  بئیمری از اف اد بخصرص احقّطرر ویژهپمیمنی ق   بیئتم ب  

ترسه  پمیداری شر ی و   روند تقمضم ب ای ت ین عراال اؤث  ب  پمیداری زیئت احیطی ب  شممر ای را  ارم نع  ب  اا وزه

بنمب این ای  ؛  (1390حئین زاده و همكمرا ،است )و یكم    ت ین چملش ف اروی بش یت در ق   بیئتمارم   شر همی پمیدار

 عنرا  یكی دیگ  از رویك د همی اصلی ترسه  پمیدار شر ی اررد ترج  ق ار داد.سبز را ب   وری ترا  بر ه 

 منابع 

اطمله  )  ممرستم یبی ب ند سی تمثی  ائلرلیت اجتممعی ب  ارزش ویژه  رب، ( 1394)  . وغ، فحی انی ؛ ورنمزش، ب زادهینم لی؛، عژدری ا

 .46 تم 31، صص 18 ی ی ادی یت سالات، شممرهارردی: بیممرستم  شرید صدوقی یزد(، فصلنما 

ی )اررد اطمله : وری سبز بم استفمده از روش کیف  ب  بر هبندی عراال ارثّشنمسمیی و رتب (.  1397سنمیی نرش آبمدی، حئن. ) 

 .دانشگمه آزاد اسالای واحد ن اق ارشد،ی کمرشنمسینما (. پمیم رمی شر ک صنهتی سلیمم  صبمحی آرا  و بیدگلیش کت

همی است اتژی بندی اؤلف (. شنمسمیی و رتب  1394قلی زاده، سهید. ) فالح، صمب ؛ رضری، سید حمیدرضم؛ ایممنی، عبدالمجید؛ و اامم

 .191-167(، 28) 8,ات و تر ا . پژوهش همی ادی یت عمرای سمزام  FAHP ك دیروبم  وری سبزبر ه

هم عملك د آ   -تتأاین سبز و تحلیل فمزی اهمیّ  ی سطحی اقداامت ادی یت زنجی ه   احی ادل دو(. ط1398ق بم  پرر، احمد. ) 

 . 104-77(،48) 1وری، ی ادی یت بر ه(. نش ی ارردی: صنمیع پت وشیمی استم  برشر  ی وری سبز )اطمله جرت ارتقمی بر ه

هم،  گ ی ائلرلیت اجتممعی ش کتب رسی اث کیفیت گزارش(.  1396. ) و طملب نیم، قدرتمهلل  گ ائی ی صدیق ، وکیلی ف دحمیدرضم؛

ی فصلنما  .شده دربررس اوراق برمدارتر ا   همی پذی فت همی حمکمیت ش کتی، عملك داملی، ب شر ت اجتممعی ش کتویژگی

 .11 تم 13  صص. شممره سی وپنجم. سمل دهم .علمی پژوهشی حئمبداری ادی یت

) و    ؛کمنلر  تیت  ؛لقمیی، دکت  حئنهلی ب نما  ریزی 1378احمدزاده. حمیده  نقش  و  پمیدار  ترسه  شر ی  ب  افررم  ای  (. اقدا  

 (. 0) 6 هن همی زیبم .شر ی 

)نمرن    ی شر   داریپم  یدر ترسه   یاحل  یهم نقش دولت  ی (. واکمو 1398، زه ا. ) ی سلطم  احمد   ؛ وسپر ، آرش  یق بمن  ؛ن ی، افشیاتق

 .325-349(, 4) 11، ی انئمن ی مینر در جغ اف ی نگ ش هم یوپژوهش  یعلم ی (. فصلنما  ا یا ی : شر هم ی اررد

شر  تر ا (، تر ا ، کال   ارردی   ی  )نمرن   ا یو کمرب د آ  در شر  سمزی ا  كیاست اتژ  زی یر، ب نما ( 1384)   اراز  و  یحی ا ادی ائ

 شر ی.  زی یانتشمرات پ دازش و ب نما  ر

ی ارردى دانشگمهآزاد اسالاى اطمله )   ی اجتممعى و ائلرلیت اجتممعىرابط  بین س امی   ،( 1393. ) و نبرى، ف شت   اجیبى، تررج؛

 .39-31(، صص 36) 11ادی یت )پژوهشگ (، فصلنما   ه(،واحد فی وزکر

دانشگمه عالا  طبمطبمئی،   ارشد، نما  کمرشنمسی، پمیم وری سبز در اقتصمد ای ا ب رسی عراال اؤث  ب  رشد بر ه(.  1397نرریم ، شیمم. ) 

 . اقتصمد ی دانشكده

  ن ی لاوّ.  ی شر   داریپم  ی انئم  ائلمم  و ترسه   یعاجتمم  ی هم تی ائلرل  (،1393) ، نی ه  میو صملح ن  ؛م یصملح ن  ئ ینفی؛  سمالر   ی،میاب اه

 . (ی وحئمبدار  تی   یب  اد  ی ك دی)بم رو  ی ( وحممس  اقتصمدمن یب تحرالت خمورا  ی ك دی)بمرو  یمسیحممس  س  یالملل   نیکنف انس ب

ب رسی رابط  ی اكمنیزم همی حمکمیت ش کتی ب افشمی ائلرلیت اجتممعی (.  1392. ) صمدقی، سمره زین الهمبدین  و   ی؛ارد   برمراقدم،

 .90-107(: 20) 5 یمملیحئمبدارش کت هم، فصلنما  

هم و وضهیت ارجرد آ  همى بهداجتممعى ائؤلیت ش کتهم و شمخص ی اؤلف ارائ  (.  1392. ) حئمس یگمن ، یحیى؛ و ب زگ ، قدرتمل 

 . 234- 209صص   (،1) 2ف هنگى،  -ی اجتممعىدرای ا ، اطملهمت ترسه 

ارزیمبی پمیداری زیئت احیطی در   (.1390. ) رضم  ،شمس الدینیو    ؛اصطفی  ،ایئتگلدی؛  رضم  ،خئ وی بیگی ؛  سید رضم  ،زادهحئین

از استفمده  بم  شر ی  تصمیم  نراحی  خطیفن  تخصیص  اهیمره  چند  بندرت کمن  ی اطمله )   گی ی  شر   (،  ارردی: 

 .61- 31(،16) 6(،  اطملهمت انئمنی) اندازجغ افیمیی چشم
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-32،  4.  تكنرلرژی   و  علرمگذاری سیمستتخصصیی  فصلنما .  وری در ای ا همی بر هب رسی چملش  (.1397خم  احمدی، همدی. ) 

43. 

) ف همد  ،دبی ی  زارعی، سح .  و  یلدا؛  خلهتب ی،  ترسه دست  (.1397؛  ب   بی  ی یمبی  انظ  حقرق  از  زیئت پمیدار  احیط  الملل    . ن 

 .73-64، 44، انئم  و احیط زیئت ی فصلنما 

 ب  ترسه    یاجتممع   ینقش س ام  یو اجتممع  یف هنگ   لیتحل،  (1397عبدال ضم. ) ی،  ادهمو    ی؛ارد   ،سده  یبیاد  ی؛ علیاا   ی،درست

 .186-167(, 4) 12، یاجتممع  ی در استم  اصفرم . ترسه  ی شر  داریپم

پژوهشرمی .  تبیین رابط  بین ائلرلیت اجتممعی ش کت هم و هزین  س امی  ضمنی آ  هم(.  1396)   اردی .  احمدپررو    ؛نیف ز  رضمیی،

 . 138-117(: 1) 1 یوحئمب سنرین درحئمبداری 
 
APO. (2002). Green Productivity: An Approach to Sustainable Development. Tokyo: World Summit on 

Sustainable Development. 

Brandao C, Rego G, Duarte I, Nunes R. Social responsibility: a new paradigm of hospital governance 

Health Care Analysis. 2013;21(4):390-402. 
Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of 

management review 4(4):497-505 . 
Ceil, Chenoy. (2012). Employees and Corporate Social Responsibility. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2112654. 
Christopher J. Corporate governance—A multi-theoretical approach to recognizing the wider influencing 

forces impacting on organizations. Critical perspectives on accounting. 2010;21(8):683-95 . 
Darmawan, M., Arif, M., Putra, M., PanjiIslamFajar, M., Wiguna, B. (2014). Value chain analysis for green 

productivity improvement in the natural rubber supply chain: a case study. Journal of Cleaner 

Production, 85, 201-211. 

David Darakakis- Smith- Third world cities: Sustainable Urban Development-Urban studies- Vol.32-Nos4-

5 – (1995):PP 659-677. 
Findiastuti, W., Anityasari, M., Singgih, M.L. (2011). Green Productivity Index: Do Different Terms 

Measure the Same Things Proceeding of Industrial Engineering and Service Science, 20-21. 

Gandhi, N., Selladuari, V., &Santhi, P. (2006). Green ProductivityIndexing.International Journal of 

productivity, 55(7), 594-606. 

Garcia de los Salmones, M.M.; Herrero, A. and Rodriguez del Bosque, I. (2005). Influence of Corporate 

Social Responsibility on loyalty and Valuation of Services, Journal of Business Ethics Vol. 61 No. 4, 

pp. 369-385. 

Gazzola, P., Del Campo, A.G., Onyango, V. (2019). Going green vs going smart for sustainable 

development: Quo vadis. Journal of Cleaner Production, 214, 881-892. 

Girerd-Potin, I., Jimenez-Garcès, S., &Louvet, P. (2013). Which Dimensions of Social Responsibility 

Concern Financial Investors Journal of Business Ethics, 121(4), 559–576 . 
Juraschek, M., Bucherer, M., Schnabel, F., Hoffschröer, H., & Herrmann, C. (2019).Urban Factories and 

Their Potential Contribution to the Sustainable Development of Cities. Procedia CIRP, 69, 72-77 

Kavvosi. E &chavveshbashi. F. (2011). Relation Social Responsibility and social capital in theorganization. 

Social Responsibility journal. No 2. CSR press. 
Lanis, R, and G. Richardson. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness, Electronic 

copy available at: http://ssrn.com/abstract=1904002. 
Lungu, C. I., Caraiani, C., &Dascălu, C. (2011). Research on corporate social responsibility reporting. 

Amfiteatru Economic Journal, 13(29), 117-131. 
Luthra, S., Kumar, V., Kumar, S., & Haleem, A. (2011). Barriers to implement green supply chain 

management in automobile industry using interpretive structural modelling technique-An Indian 

perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 4(2), 231-257. 

Marimin, Darmawan, M.A., Widhiarti, R.P., &Teniwut, Y.K. (2018). Green productivity improvement and 

sustainability assessment of the motorcycle tire production process: A case study. Journal of Cleaner 

Production, 191, 273-282. 

Mohitara, M., Malek Hosseini, A., and Shams,M. (2018). A Strategic Model of the Sustainable 

Neighborhood of the Islamic-Iranian City (Qom City Foundation), Journal of New Attitudes in Human 

Geography, Vol. 10, No. 3, pp. 381-362. 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117308430
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117308430
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22128271
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618312708
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618312708
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526


50  
 

 

 

 

Oliver, J. D. (2013). Promoting sustainability by marketing green products to nonadopters. Gestion 2000, 

30(3), 77-86. 

Parvin, S., and Kalantari,A. (2014). Study of Indices of Sustainable Urban Development in Tehran (with 

Social Approach), Tehran University of Science and Technology, Tehran. 

Rusiawan, W., Tjiptoherijanto, P., Suganda, E., &Darmajanti, L. (2015). Assessment of Green Total Factor 

Productivity Impact on Sustainable Indonesia Productivity Growth. Procedia Environmental Sciences, 

28, 493-501. 
Turker D. (2009). Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. Journal of 

Business Ethics. 85 (4), 411-27. 
Wang, Y., Sun, X., & Guo, X. (2019). Environmental regulation and green productivity growth: Empirical 

evidence on the Porter Hypothesis from OECD industrial sectors. Energy Policy, 132, 611-619 . 
Yan, Y., Wang, C., Quan, Y., Wu, G., & Zhao, J. (2018). Urban sustainable development efficiency towards 

the balance between nature and human well-being: Conn otation, measurement, and assessment. Journal 

of Cleaner Production. 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
.1400تابستان ، 50-38، 4ی ، شماره2 ی، دوره پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519303866
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519303866
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215

