فصلنامهی چشمانداز مطالعات شهری و روستایی

الگوی علی توسعهی پایدار شهری بر اساس مسئولیّت اجتماعی و بهرهوری سبز
2و*

سامان زاهدی درشوری1و عباس ثابت
 .1کمرشنمسیارشد ارندسی عم ا  ،ادی یت سمخت ،ارسئ ی آارزش عملی آپمدانم ،شی از ،ای ا .
 .2استمدیمر گ وه ادی یت ،ارسئ ی آارزش عملی آپمدانم ،شی از ،ای ا .

تاریخ دریافت1399/12/13:

اطّالعات مقاله

تاریخ پذیرش1400/06/15:

چکیده
هدف از توسعه پایدار شهری که یکی از زیر مجموعه های توسعه پایدار می باشد دستیابی به
توسعهی متوازن و حفظ پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است .توسعهی شهری یك
پدیدهی جهانی است بیشترین رشد وتوسعهی شهری در کشورهای درحال توسعه میباشد  .در
اغلب این کشورها تعداد شهرها در رشد بسیارزیاد بوده و جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی
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روبه افزایش است .لذا باتوجه به اینکه هدف غایی تمامی سازمانها ،افزایش توسعهی پایدار میباشد
و نیز با عنایت بر این که درجامعهی کنونی ،افزایش بهرهوری و سودآوری معلول استقرار سیستمهای
مسئولیت اجتماعی است بنابراین انگیزهای قوی برای انجام تحقیق حاضر شکل گرفته است .بنابراین
پژوهش حاضر با هدف الگوی علی توسعهی پایدار شهری بر اساس مسئولیت اجتماعی و بهرهوری
سبز انجام گردید .تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوهی گردآوری دادهها توصیفی
از نوع همبستگی میباشد .جامعهی آماری پژوهش حاضر کارشناسان معاونتهای فنی و عمرانی
شهرداری های استان اصفهان به تعداد  114نفر در نظر گرفته شد ،شیوه نمونهگیری به صورت
گروهی(طبقهای تصادقی) و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد  88مشخص گردید .به
منظور جمعآوری اطّالعات مورد نظر و سنجش متغیّرهای تحقیق ،از پرسشنامه استاندارد استفاده
شد .روایی ابزار اندازهگیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید
قرار گرفته است.جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار ) )Lisrel,8.8و ) (Spss,24استفاده شد.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد ابعاد مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعهی پایدار شهری و
بهرهوری سبز دارد و بهرهوری سبز تاثیر معناداری بر توسعهی پایدار شهری دارد.
کلید واژهها :مسئولیّت اجتماعی ،بهره وری سبز ،توسعهی پایدار شهری
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ارجاع به این مقاله :زاهدی درشورری ،سومام ؛ و ثمبت ،عبمس .)1400( .الگری علی ترسوه ی پمیدار شور ی ب اسومس ائولرلیّت اجتممعی و
بر هوری سبز ،فصلنما ی چشم انداز اطملهمت شر ی و روستمیی.50-38 ،)4(2 ،
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مقدمه
ائلرلیت اجتممعی ش کت هم 1ب عنرا ائلرلیتپذی ی وایفمی تهرد ش کت هم درقبمل گ وههمی اختلف ذینفع و
جماه ای ک درآ فهملیت ایکنند ته یف ایشرد ) .(Turker, 2009:28انجمم ائلرلیتهمی اجتممعی یك سمزام ،
ازایمی دو جمنب ای ب ای آ خراهد داشت؛ ب این اهنی ک سمزام هم از رویك د اخالقی و ائلرلیت خرد نفع ایب د و
جماه و ط فهمی ذینفع نیز نظ و ب داشت برت ی از عملك د و نقمط قرت سمزام خراهند داشت .این اا فضم راب ای
رشد و ترسه ی سمزام ف اهم ایکند .رفتمر وفمداری یكی از راه همیی است ک از ط یق آ  ،اشت یم  ،رضمیتشم را در
اررد عملك د ش کت بیم ایکنند و ارتبمط نزدیكی بم سردآوری ش کتهم دارد ( .)Garcia et al, 2005:380نتمیج
پژوهش انجمم شده درسمل  2012درکشرر پ تغمل نشم داد تهداد سمزام همیی ک ب ائلرلیت اجتممعی ترج نشم
ایدادند ب طرر فزایندهای روب افزایش برد و شر وندا و س امی گذارا دربمرهی ارزش سرد و ائمئل اخالقی آگمه شده
بردند ( .)Brandoa et al, 2014:28بر هوری سبز 2یك است اتژی ب ای افزایش بر هوری و عملك د زیئت احیطی بطرر
همزام ب ای دستیمبی ب ترسه کلی اجتممعی و اقتصمدی است .هدف آ ترسه ی اجتممعی و اقتصمدی است ک انج
ب بربرد ائتم در کیفیت زندگی انئم ای شرد .این ابزار ت کیبی از بر هوری انمسب و ابزارهمی ادی یت احیط زیئت،
تكنیك هم و فنآوری همیی است ک تأثی ات زیئت احیطی فهملیت هم ،احصرالت و خدامت سمزام را کمهش ایدهد
و بمعث افزایش سردآوری و ازیت رقمبتی ای شرد ( .)Darmawan et al, 2014:209شمخص بر هوری سبز ب ای اندازه
گی ی و پمیش عملك د اقتصمدی بنگمه ب هم اه عملك د زیئت احیطی آ ایبمشد در حملی ک بر هوری فقط عملك د
اقتصمدی را نشم ایدهد .بر هوری چمرچرب بربرد ائتم را ف اهم ایآورد در حملی ک حفمظت از احیط زیئت زی بنمی
ترسه پمیدار ای بمشد و بدو

حفظ احیط زیئتتداوم و استم ار ترسه دچمر چملش ایشرد ( Gandhi et al,

 .)2006:599ترسه ی شر ی 3یك پدیدهی جرمنی است بیشت ین رشد و ترسه ی شر ی درکشررهمی درحمل ترسه
ایبمشد .دراغلب این کشررهم تهداد شر هم در رشد بئیمرزیمد برده و جمهیت شر ی نئبت ب جمهیت روستمیی روب
افزایش است ( .)Darakakis and smith, 1995:670درسملرمی اخی اتخصصم شر ی ب این نكت ترج نمرده اندک
پمیداری ب افررم خمص چ کمرب دی در الگرهمی شر ی ایتراند داشت بمشد ( .)Mohitara et al, 2018:370درنتیج
ایترا گفت ترسه شر ی زامنی ایتراند درجرت پمیداری ق ارگی د ک بتراند راهكمر همیی اشخص را ب ای تماین
اطلرب نیمزهمی خدامتی سمکنم ارائ نممید ،ک ب علت نگ ش بخشی ،ضهف سمختمری ادی یت شر ی وفقدا اشمرکت
ا دای ،سمزام همی خدامترسم شر ی ،نترانئتند ب صررت کمرا ب ترزیع فضمیی عمدالن خدامت بپ دازند
(ا ادیائیحی .)25 :1384،لذا بمترج ب اینک هدف غمیی تممای سمزام هم ،افزایش ترسه ی پمیدارایبمشد،
ونیزبمعنمیت ب این ک درجماه کنرنی ،افزایش بر هوری وسردآوری اهلرل استق ار سیئتمهمی ائلرلیت اجتممعی است
بنمب این انگیزهای قری ب ای انجمم تحقیق حمض شكل گ فت است.
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
مسئولیت اجتماعی
ائلرلیت اجتممعی شمال بئیمری از االحظمت از جمل احت ام ب کمراندا  ،اشت یم  ،تأاین کنندگم  ،سرممدارا ،
بمنكدارا  ،احیط زیئت ،حقرق بش و درگی ک د جماع ،در ایم دیگ ا است .این ابهمد ترسط آژانسهمی رتب بندی
تخمین زده ایشرند و رتب بندی همی ف عی ایجمد ای شرند ( .)Gired et al, 2013ائلرلیت اجتممعی ،اجمرع ای
ازفهملیّتهمی ا برط ب اندازهگی ی وپ دازش عملك د سمزام همی تجمری و نقش آ هم در نگ داری و احمفظت ازاحیط
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زیئت است و ارائ ی خدامت اتفموت ب جرااع احلی خردب صررت ائتقیم و غی ائتقیم ایبمشد و گزارش این نتمیج
ب گرن ایك جماه قمدر ب ارزیمبی عملك د اجتممعی آ سمزام بمشد .درواقع ارمرتی است ک بمعث ب وز رفتمرهمیی
ایشرندک ارزشگذاری ایشرند .این ارمرتهم ایترانند در روابط بم دیگ ا نتمیج اثبت و ارفقیت آایزی ب وجرد
آورند و ب احئمس رضمیت ف دی و گ وهی انج شرند ودرصررت عدم رعمیت آ ایتراند اعتممد بین انئم هم را کمرنگ
کند و بمعث از بین رفتن روحی ی همكمری و تهمو در بین اف اد شرد (اژدری و همكمرا .)35 :1394،
ابعاد مسئولیت اجتماعی
پژوهشگ ا بئیمرى ب ب رسى ابهمد اختلف ائلرلیت اجتممعى پ داخت و ب خصرص بهد بش دوستمن و داوطلبمن
آ را اررد نقدوب رسى ق ارداده اند؛ ازآ جم ک سمزام هم ب اسمس نیمزهمىمجتممعى ایجمد و ب عنرا پدیدههمى قدرتمند،
تأثی ات اثبت وانفى زیمدى ب جماه و نرمدهم ،فهملیتهم وف ایندهمى آ گذاشت و اىگذارند ،ض ورى است ک نئبت ب
این تصمیمهم و اقدامهمى اث گذارخرد ب جماه ائلرلیتپذی برده و االحظمت اخالقى رارعمیت کنند( Kavvosi, 2011:
)245
درالگر ه ایكمرول )1979( 1ائلرلیت اجتممعی ش کت ازچرمر قئمت اقتصمدی ،قمنرنی ،اخالقی و بش دوستمن تشكیل
شده است ک درزی ب تفصیل ب آ اشمره ایشرد.
مسئولیت اقتصادی
ائلرلیت اوّلی ه بنگمه اقتصمدی کئب سرداست لذا وقتی ش کت سرد الزم راب دست آورد وحیمت خردرا تضمین
کند ،ایتراند ب ائلرلیتهمی دیگ بپ دازد .این ائلرلیت ،شملرده هم ابهمد دره ائلرلیت اجتممعى سمزام است و
ارمت ین بهدآ است زی اه سمزام بمید ب انظرر بقمى خرد در بمزار و انفهت رسمنى ب جماه  ،سرد آورى داشت بمشد
و شمال :ترلیدانمفع ،ف اهم ک د اشمغل و ترلید احصرالت و خدامت برت ب اشت یم اىشرد (حئمسرب زگ )1392 ،
مسئولیت قانونی
دربُهدقمنرنی ش کتهم الزم ایشرندک درچمرچرب قرانین واق رات ،فهملیت کنند .جماه ای نقرانین راتهیین ایکند
وکلی ی شر وندا وش کتهم ارظّف هئتند ب این اق رات ب عنرا ارزش اجتممعی ،احت ام بگذارند .نشم دهندهی این
اصل است ک ه کئب و کمر ائتلزم پی وى از قرانین واق رات تهیین شده ب اى صالح همگم است .ائلرلیت قمنرنى،
وظمیف قمنرنى ،پی وى از قمنر و بمزى ک د طبق قرانین بمزى را شمال اىشرد.
مسئولیت اخالقی
تهردات اخالقی بمزگرکنندهی فهملیتهمیی است ک امنند تهردات اقتصمدی و تهردات حقرقی ،تدوین وازط ف
اف ادجماه ب صررت دستررالهمل ارائ نشدهاند .درواقع وظمیف اخالقی احدودیتهمی وظمیف قمنرنی راب ط ف ایکند و
شمال اخالقی برد  ،انجمم آ چ ک صحیح ،انصفمن و عمدالن است واحت ام ب حقرق اخالقی ا دم واجتنمب ازض ری
آسیب اجتممعی ایبمشد.
ائلرلیت اخالقى ،ارمت ین بهدىمست ک کمرول اط ح ک ده است ،این بهد ب عنرا انتظمرات جماه از سمزام ابنى
ب اینک ارزشهم و هنجمرهمى جماه را ادّنظ داشت بمشد و ب آ هم احت ام بگذارد ترصیف اىشرد و ف ات ازچمرچرب
قرانین اكترب است و شمال :پمیبندى ب اصرل اخالقى ،انجمم کمرهمى درست ،عدالت ،انصمف و التزام ب حقرق واصرل
اخالقی ایشرد).(Carroll, 1979: 21
مسئولیت بشر دوستانه
واحدهمی اقتصمدی ازانمبع طبیهی و انئمنی ب ای ش وع و تداوم فهملیت خرداستفمده ایکنند .درنتیج بمید احئمس
تهرد خرد را نئبت ب این انمبع ب روشنی بیم کنند و سرمی اؤث درزندگی اجتممعی اعضمی آ داشت بمشند .بدین
1 Carroll
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ت تیب ش کتهم ب ای استفمده درستمزانمبع و حممیت ازجماه الزم ب پمسخگریی درب اب بح ا همی اجتممعی چر آلردگی
احیطزیئت ،بیکمری وغی ه هئتند (رضمیی واحمدپرر)22 :1396،؛ بنمب این بمترجّ ب اهمیّت ائلرلیتپذی ی اجتممعی
ش کتهم و افشمگ یهمی ا تبط بمآ  ،درگزارشهمی املی بمیئتی ا اقبتهمی کمفی ب عمل آید .اعممل نظمرت و ا اقبت
دراین زاین ای تراند ائتلزم وجرد سمزوکمرهمی حمکمیت ش کتی بمشد (برمراقدم وصمدقی.)95 :1392،
بهرهوری سبز
بر هوری سبز نرعی است اتژی کمرب د روش هم ،فنموریهم و سیئتمهمی ادی یتی خمص ب ای ترلید کمالهم و خدامت
سمزگمر بم احیط زیئت است (خم احمدی .)47 :1397،افررم بر هوری سبز از ادغمم دو ارم است اتژی ترسه یهنی
بربرد بر هوری وحفمظت از احیط زیئت ب گ فت شده است ( .)Marimin et al, 2018: 279بر هوری سبز یك
است اتژی ب ای افزایش بر هوری و عملك د زیئت احیطی ب ای ترسه ی کلّی اجتممعی واقتصمدی است (ق بم پرر)1398،
و جرت استفمده از تكنیك همی انمسب ،فنموری و سیئتمرمی ادی یت ب ای ترلید کمالهم و خدامت سمزگمر بم احیط
زیئت است ( .)Findiastuti et al, 2011:20سمزام بر هوری آسیمیی 1بر هوری سبز را یك است اتژی جماع ته یف
ایکند ک ب ارجب آ کشرر ایتراند بماه م پریمیی بر هوری و بم عدالت اجتممعی ،رفمه و رسید ب کیفیّت برت زندگی
را ب ای شر وندا خرد افزایش دهد (.)APO,2002
مؤلفه های بهره وری سبز
طراحی سبز :ش کت بمید ش ح کمال زیئت احیطی ،سالات انئم و ایمنی احصرل را در روند کئب اراد اوّلی  ،ترلید،
ترزیع در نظ بگی د و هدف آ جلرگی ی از آلردگی در انبع است.
مواد سبز :ب ارادی اشمره دارد ک انمبع و ان ژی کمت اص ف نمرده و س و صدای کمت ی ایجمد ای کند ،غی سمی
برده و ارجب نمبردی احیط زیئت نمی شرد .بر هوری سبز بزرگت از تممم بر هوری ادی یت است.
تولید سبز :ترلید سبز نیز ب عنرا ترلید پمک شنمخت شده است .در ا احل اختلف ترسه و یم در کشررهمی اختلف،
نممهمی ترلید سبز اتفموت است ،اام اهنمی اصلی آ همم است.
بازاریابی سبز :هدف از بمزاریمبی سبز ایجمد هممهنگی ایم اهداف ترسه اقتصمد و ترسه ی احیطزیئت و ترسه ی
اجتممعی و ارتقمی ادراک ترسه پمیدار کل ای بمشد.
مصرف سبز :یهنی تالش در انتخمب احصرل و خدامت سمزگمر بم احیط زیئت ب ای استفمده و اقمبل بم احصرل زائدی
ک امكن است ب ای احیط زیئت ض ر داشت بمشد (.)Luthra et al, 2011:235
توسعهی پایدار شهری
مفهوم پایداری
ب اهنی پمیداری ،صفتی است ک چیزی راترصیف ای کند و بمعث آرااش و تغذی و تماین زندگی شده ودر نتیج ب
تداوم زندگی و طرالنی ک د آ انج ای گ دد"Sustain" .ب اهنی حممیت ،زنده نگ داشتن ،اداا داد ائتم برده،
« »Sustenanceاهنمی ف ایند پمیداری زندگی است (دبی ی و همكمرا  .)1397،تممم افمهیم و چمرچرب پمیداری بمید
انتقمل ب است اتژی ب ای پیمدهسمزی ب ای رسید ب یك تأثی ب ترسه ی واقهی جرمنی بمشد .این است اتژی هم ای ترانند
قرانین یم اق رات در سطح انطق ای ،الّی یم جرمنی بمشد (.)Juraschek et al, 2019: 73
ایدهی توسعه پایدار شهری
-Asian Productivity Organization (APO)1
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ایدهی ترسه ی پمیدارشر ی ازدغدغ همی زیئتاحیطی وب هم خررد تهمدل ایم انئم و احیط طبیهی و همچنین
تخ یب احیطزیئت طبیهی ،ترسط صنهت است .اگ چ ترسه ی پمیدار ایدهی جدیدی نیئت ،اام نگ انیهمی علمی
فزایندهای را دربمره اث ات شر نشینی انهكس ای کنداز این رو ،اا وزه بئیمری ازشر هم ،ب ویژه کال شر هم درکشررهمی
درحملترسه و جرم سرم بم ائمئل زیئتاحیطی امنندآلردگی هرا ،آب ورشد پئممند هم و از ایندست ائمئل اراج
هئتندک نتیج ی آ تخ یب احیط زیئت نئل حمض و آینده است ب طرر اشخص بی ترجّری ب ائمئل ترسه ی
پمیدار ازسری شر و دا ازیك ط ف و بیترجّری آنم بظمیف خرد درقبمل احیط زیئت وهمچنین بی ترجّری ب این
اصل در ب نما ریزی ادی یت شر ی از عراال تشدیدکننده ای بمشد .ب ای اسمس ،ترسه ی پمیدراشر ی ،نظمامت فضمیی
و احیطی را ب ای زندگی ف اهم ایکندک خط ات احیطی کمهش اییمبد ،دست سی بمنمبع و ف صتهمی شر ی را ف اهم
ایسمزد و اشمرکت شر وندا را احقق ایکند ای افررم ن یك وضهیت تممم شده ،بلك روندی است ک ب وسیل ی
آ  ،هم عنمص زندگی شر ی ب ای افزایش شمدی و سالاتی انئم درکنمرهم ق اردارند ب این بنیمد ،ترسه ی پمیدارشر ی
یك افررم جدید نیئت ،بلك یك نئخ جدید از شر ایدهآل است (.)Parvin and Kalantari, 2014: 27
پیشینهی تحقیق
بم ترج ب ا ور ابمنی نظ ی خالص ای از تحقیقمت انجمم شده در جدول یك ارای شده است.
جدول  .1ا وری ب نحقیقمت انجمم شده تحقیق
نویسندگان

سال انتشار

موضوع

نتیجه گیری

درستی و همكمرا

1397

تحلیل ف هنگی و
اجتممعی نقش
س امی ی اجتممعی
ب ترسه ی پمیدار
شر ی در استم
اصفرم

نتمیج تحقیقشم نشم داد ک س امی همی اجتممعی ارتبمط
اهنمداری بم ترسه ی پمیدار شر ی دارد.

اب اهیمی و همكمرا

1393

ائلرلیت همی
اجتممعی انئم
ائلمم و ترسه ی
پمیدار شر ی

نتمیج تحقیقشم نشم داد ک فهملیّت اقتصمدی یكی از ابهمد بئیمر
ارم ائلرلیت اجتممعی است ک یم ترسه ی پمیدار شر ی ارتبمط
دارد.

گمزوال و همكمرا 1

2019

رفتن ب سری سبز
شد ب ای ترسه ی
پمیدار

نتمیج پژوهش نشم ای دهد ک همگ ایی سبز و ایدههمی هرشمند
اگ رویك دهمی هرشمند احرر ب سیمستگذاری و ب نما ریزی در
دید کلی از کیفیّت احیط زیئت و انهطمفپذی ی بمشد ب ترسه ی
پمیدار و آینده پمیدار شر ی ای انجماد.

یم و همكمرا 2

2018

کمرایی ترسه ی
پمیدار شر ی ب
سمت تهمدل بین
طبیهت و رفمه
انئمنی :استدالل،
اندازهگی ی و
ارزیمبی

نتمیج ب ویژگیهمی اختلف و اختالفمت در ترسه ی شر ی اشمره
ایکنند .روشهم و سیئتم شمخص اررد استفمده در این اطمله
ایترانند ب ای نشم داد اختالفمت زامنی و اكمنی در ورودیهمی
انمبع ترسه شر ی ،رفمه انئمنی و حممیت زیئت احیطی بكمر
گ فت شرند.

Gazzola et al
et al

1.

2.Yan
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جمع بندی
ب طرر خالص ای ترا بیم ک د ک اطملهمت اتهددی در زاین ترسه پمیدار شر ی انجمم شده است .بم ترجّ ب
اطملهمت کتمبخمن ای پژوهشگ ا در این حرزهی اطمله ای ک ب صررت جماع عراال سمزامنی و احیطی امنند ائلرلیت
اجتممعی و بر هوری سبز را در یك ادل بم ترسه ی پمیدار شر ی اررد سنجش ق ار دهد یمفت نشد .لذا پژوهش حمض
ای تراند بم ارای ی یمفت همی اهتب شكمف تحقیقمتی در این زاین را پرشش دهد.

شكل  .1ادل افررای تحقیق

ادل اررد ب رسی در شكل  1از س اتغیّ ائتقل ،ایمنجی و وابئت تشكیل شده است ک اتغیّ همی ائتقل را ابهمد
ائلرلیت اجتممعی تشكیل داده اند ک عبمرت اند از :ائلرلیّت اقتصمدی ،ائلرلیت قمنرنی ،ائلرلیّت اخالقی ،ائلرلیّت
بش دوستمن  .اتغی ایمنجی بر هوری سبز ای بمشد و اتغی وابئت ترسه پمیدار شر ی است .در ادل شكل  1تهداد 9
ف ضی اررد ب رسی ق ار گ فت است ک در اداا ب عنرا و ب رسی ف ضی ای پ دازیم.
فرضیههای پژوهش
ائلرلیت اقتصمدی تمثی اهنمداری ب ترسه ی پمیدار شر ی دارد.
ائلرلیت اقتصمدی تمثی اهنمداری ب بر هوری سبز دارد.
ائلرلیّت قمنرنی دانش تمثی اهنمداری ب ترسه ی پمیدار شر ی دارد.
ائلرلیّت قمنرنی دانش تمثی اهنمداری ب بر هوری سبز دارد.
ائلرلیّت اخالقی تمثی اهنمداری ب ترسه ی پمیدار شر ی دارد.
ائلرلیّت اخالقی تمثی اهنمداری ب بر هوری سبز دارد.
ائلرلیت بش دوستمن تمثی اهنمداری ب ترسه ی پمیدار شر ی دارد.
ائلرلیت بش دوستمن تمثی اهنمداری ب بر هوری سبز دارد.
بر هوری سبز تمثی اهنمداری ب ترسه ی پمیدار شر ی دارد.
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روش پژوهش
تحقیق حمض از انظ هدف کمرب دی و از انظ شیرهی گ دآوری دادههم ترصیفی از نرع همبئتگی ایبمشد .جماه
آامری پژوهش حمض کمرشنمسم اهمونت همی فنی و عم انی شر داریهمی استم اصفرم ب تهداد  114نف در نظ
گ فت شد ،شیرهی نمرن گی ی ب صررت گ وهی (طبق ای تصمدقی) و حجم نمرن از ط یق ف ارل کرک ا ب تهداد 88
اشخص گ دید .ب ای جمعآوری اطالعمت از س پ سشنما استمندارد استفمده شده ک ب ای سنجش اتغی ائلرلیت
اجتممعی از پ سشنما ائلرلیت اجتممعی سمزام کمرول )1979( 1ک شمال  25گری ایبمشد ،استفمده شده است .ب ای
پمسخگرئی ب این گری هم از اقیمس  5درج ای لیك ت ( =1کماالً اخملفم تم  = 5کماالً ارافقم) استفمده ایشرد ،جرت
سنجش اتغیّ بر هوری سبز از پ سشنما بر هوری سبز فالح و همكمرا ( )1394ک دارای  7گری ایبمشد استفمد شد.
ب ای پمسخگرئی ب این گری هم از اقیمس  5درج ای لیك ت ( =1کماالً اخملفم تم  = 5کماالً ارافقم) استفمده ایشرد و
جرت سنجش اتغی ترسه پمیدار شر ی از پ سشنما ترسه ی پمیدارشر ی احقق سمخت ک دارای  46گری ای بمشد
استفمد شد .ب ای پمسخگرئی ب این گری هم از اقیمس  5درج ای لیك ت ( =1کماالً اخملفم تم  = 5کماالً ارافقم) استفمده
ایشرد .ب ای سنجش روایی پ سشنما  ،از روایی احترایی استفمده شد در نرمیت ب ای پمیمیی پ سشنما از آلفمی ک ونبمخ
استفمده گ دید ک نتمیج در جدول  2آاده است.
جدول  .2شمخص پمیمیی پ سشنما
متغیرها

آلفای کرونباخ

ائلرلیت اقتصمدی

0/863

ائلرلیت قمنرنی

0/866

ائلرلیت اخالقی

0/861

ائلرلیت بش دوستمن

0/868

بر هوری سبز

0/872

ترسه پمیدار شر ی

0/887

همم طرر ک از نتمیج جدول  2ب ایآید هم اعداد بمالی  0/7ایبمشند ،ایترا گفت ابزار اندازهگی ی از پمیمیی نئبتمً
خربی ب خرردار ایبمشد .در ا حل ی تجزی و تحلیل دادههم آنچ ارم است ،این است ک احقّق بمید اطّالعمت و دادههم
را در ائی هدف تحقیق ،پمسخگریی ب سراالت تحقیق و نیز ارزیمبی ف ضی همی خرد جرت داده ،اررد تجزی و تحلیل
ق ار دهد .در این تحقیق از روشهمی آامری زی ب ای تجزی و تحلیل دادههم استفمده شده است .همچنین ب ای تجزی و
تحلیل دادههم از ن مافزارهمی ( )LISREL, 8.8و ( )SPSS, 24استفمده شد.

یافتهها
یافتههای استنباطی
در جدول  3شمخصهمی آامر ترصیفی ب ای نمرن ی اررد ب رسی شمال کجی و کشیدگی ب ای اتغیّ همی اررد نظ
آورده شده است.
جدول  .3شمخصهمی آامر ترصیفی اتغیّ همی پژوهش
اتغی

کجی

کشیدگی

ائلرلیت اقتصمدی

-0/045

-0/832

ائلرلیت قمنرنی

-0/293

-0/328

caroll

1
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ائلرلیت اخالقی

-1/269

1/558

ائلرلیت بش دوستمن

0/075

0/190

بر هوری سبز

0/088

-0/970

ترسه پمیدار شر ی

-0/033

-0/419

همم طرر ک در جدول  3اشمهده ایشرد بم ترج ب اقمدی بدست آاده کجی و کشیدگی ب ای اتغیّ همی پژوهش
ک بین  -2و  +2ق ار دارد ،ترزیع تممای اتغ ّی هم ن امل است .در اداا امت یس همبئتگی اتغیّ همی پژوهش آورده
ایشرد.
جدول  .4امت یس همبئتگی اتغی همی پژوهش
2

4

3

5

متغیرها

1

ائلرلیت اقتصمدی

1

ائلرلیت قمنرنی

**0/622

1

ائلرلیت اخالقی

**0/288

**0/524

1

ائلرلیت بش دوستمن

**0/565

**0/554

**0/401

1

بر هوری سبز

**0/433

**0/389

**0/377

**0/599

1

ترسه پمیدار شر ی

**0/323

*0/250

**0/409

**0/216

**0/677

6

1

* P < 0/05** P < 0/01
بم ترج ب جدول  4ایبینیم ک از ایم اتغیّ همی بر هوری سبز ( ،)0/667بمالت ین ض یب همبئتگی را بم اتغ ّی
وابئت دارد .تممای این ض ایب از نظ آامری اهنیدار هئتند.
تحلیل فرضیهها
اثرات مستقیم
در این قئمت بم ترجّ ب اطّالعمت اندرج در جدول  5ب بحث و ب رسی پی اار رد یم تمیید ف ضی همی ا تبط بم اث ات
ائتقیم اتغی هم ب یكدیگ ایپ دازیم .در اداا جدول  5ا برط ب اث ات ائتقیم آورده ایشرد.
جدول  :5ب آوردهمی ض ایب اث ائتقیم
متغیرها

ضریب مسیر

T

نتیجه فرضیه

اث ائلرلیت اقتصمدی ب :
بر هوری سبز

**0/35

4/92

تمیید

ترسه ی پمیدار شر ی

**0/38

5/48

تمیید

اث ائلرلیّت قمنرنی ب :
بر هوری سبز

**0/26

4/09

تمیید

ترسه پمیدار شر ی

**0/24

3/58

تمیید

اث ائلرلیّت اخالقی ب :
بر هوری سبز

**0/28

4/21

تمیید

ترسه ی پمیدار شر ی

**0/42

6/44

تمیید

اث ائلرلیّت بش دوستمن ب :
بر هوری سبز

**0/21

3/13

تمیید
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**0/32

ترسه ی پمیدار شر ی

تمیید

4/35

اث بر هوری سبز ب :
**0/52

ترسه ی پمیدار شر ی

تمیید

8/27

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

اثرات غیر مستقیم
در این قئمت بم ترجّ ب اطّالعمت اندرج در جدول  6ب بحث و ب رسی پی اار رد یم تمیید ف ضی همی ا تبط بم اث ات
غی ائتقیم اتغیّ هم ب یكدیگ ایپ دازیم .در اداا جدول  6ا برط ب اث ات غی ائتقیم آورده ایشرد.
جدول  .6ب آورد ض ایب اث غی ائتقیم
ضریب مسیر

متغیرها

T

نتیجه فرضیه

اث غی ائتقیم ائلرلیّت اقتصمدی ب :
ترسه پمیدار شر ی

4/66

**0/15

تمیید

اث غی ائتقیم ائلرلیّت قمنرنی ب :
ترسه پمیدار شر ی

3/18

**0/11

تمیید

اث غی ائتقیم ائلرلیّت اخالقی ب :
ترسه پمیدار شر ی

4/85

**0/17

تمیید

اث غی ائتقیم ائلرلیّت بش دوستمن ب :
ترسه ی پمیدار احیطزیئت

3/49

**0/13

تمیید

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

مشخصههای برازندگی مدل
جرت ب رسی ب ازندگی ادل از شمخصهمی ب ازندگی استفمده شده است.
جدول  .7شمخصهمی نیكریی ب ازش الگری آزار شده پژوهش
شاخص های برازش مطلق
شمخص

GFI

AGFI

SRMR

اقدار ب دست آاده

0/94

0/98

0/02

حد قمبل پذی ش

بیشت از 0/90

بیشت از 0/90

کمت از 0/05

شمخص

شمخص همی ب ازش تطبیقی
NFI
CFI

NNFI

اقدار ب دست آاده

0/95

0/97

0/96

حد قمبل پذی ش

بیشت از 0/90

بیشت از 0/90

بیشت از 0/90

شمخص همی ب ازش تهدیل یمفت
X2/df

PNFI

RMSEA

اقدار ب دست آاده

2/552

0/912

0/07

حد قمبل پذی ش

کمت از 3

بیشت از 0/60

کمت از 0/8

شمخص

بم ترج ب اشخص همی نیكریی ب ازش ک در جدول  7گزارش شده اقمدی ب دست آاده در پژوهش حمض و حد قمبل
پذی ش ه یك از شمخصهمی ب ازش ب اسمس شمخصهمی ارائ شده ترسط کالین )2011( 1گزارش شدهاند .بم ترج ب

Kline

1
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این جدول تممای شمخصهمی ب ازش در حد اطلربی ق ار دارند و ایترا نتیج گ فت ک ادل آزار شده ب ازش
انمسبی بم دادههمی گ دآوری شده دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حمض بم هدف ارائ الگری علی ترسه پمیدار شر ی ب اسمس ائلرلیّت اجتممعی و بر هوری سبز انجمم گ دید.
جماه آامری پژوهش حمض کمرشنمسم اهمونتهمی فنی و عم انی شر داریهمی استم اصفرم ب تهداد  114نف در
نظ گ فت شد .نتمیج تحلیل ائی نشم داد ابهمد ائلرلیت اجتممعی تمثی اهنمداری ب ترسه پمیدار شر ی و بر هوری
سبز دارد و بر هوری سبز تمثی اهنمداری ب ترسه پمیدار شر ی دارد .در اداا ب ب رسی و تبیین یمفت هم ایپ دازیم.
نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد مسئولیت اجتماعی بر بهرهوری سبزتاثیرمستقیم و معنادار دارد.
نتمیج حمصل نشم داد ک ائلرلیّت اجتممعی تمثی اهنمداری بم بر ه وری سبزدارد .یمفت همی پژوهش حمکی از این
هئتند ک ائلرلیت اجتممعی ،انج ب بربرد بر ه وری سبز ایشرد .در سمل همی اخی  ،لزوم افزایش ترج ب ائلرلیت
اجتممعی ترسط دولت هم ،س امی گذارا و ش کت هم ب خمط بح ا همی جرمنی ،ض ورت و فرریت داشت است .وقتی
اف اد تصمیممتی در اررد استفمده از انمبع طبیهی ای گی ند ،بمید ف ایندهمیی را ک ب ای رسید ب این انمبع ب کمر ای
ب ند و ب آ هم دست سی دارند را در نظ بگی ند () .Lungu, 2011بربرد بر هرری در سطح سمزامنی ،عمال حیمتی
ارفقیت و اسمس سردآوری تلقی ایشرد؛ همچنین ،اقدامهمی ا تبط بم بر هوری بردنبمل کمهش هزین هم و افزایش کیفیت
و درنتیج افزایش درآادسمزام است و برمینت تیب بر هرری ،رابطة بین ستمده (امنند ایزا احصرالت یم خدامت) و
دادههمیی (امنند نی وی کمر ،اراد ،ان ژی وس امی ) است ک ص ف ترلید ستمده ایشرد .ب این ابنم ،بر هوری در
سمزام همی اا وزی اهمیت ویژهای دارد؛ زی ا این اقرل بم کمرایی ،اث بخشی و کیفیّت در ارتبمط است و کمهش یم افزایش
آ ایتراند ارجب اضمف شد یم از دست داد اشت یم و اخمطبم سمزام شرد .بر هوری قمدر است در رقمبت روزافزو
ایم رقبم تهیین کننده بمشد .ب طررکلی ایترا گفت بر هوری افررای اسمسی است ک استفمدهی کمرآاد و اث بخش از
انمبع را درب ایگی د (خم احمدی .)1397،بنمب این ب انظرر بربرد بر هوری سبز در سمزام ایبمیئت ائلرلیّت
اجتممعی ب عنرا رویك د اصلی اررد ترج ق ار گی د.
نتایج یافته ها نشان میدهد که ابعاد مسئولیت اجتماعی بر توسعهی پایدار شهری تاثیرمستقیم و معنادار
دارد.
نتمیج حمصل از تجزی و تحلیل دادههم نشم داد ک ابهمد ائلرلیّت اجتممعی تمثی اهنمداری بم ترسه پمیدار شر ی
دارد .یمفت همی پژوهش حمکی از این هئتند ک ائلرلیت اجتممعی ،انج ب ترسه ی پمیدار شر ی ایشرد .از ازایمی
ائلرلیت اجتممعی سمزام هم ،پمسخ ب ب خی نیمزهمی جماه ابنی ب رعمیت ارازین اخالقی است ک سبب رشد ارزشهمی
بلندادت سمزام هم ایگ دد ( .)Christopher, 2014اا وزه ترسه ی پمیدار شر هم را ک از جنب همی اختلف ،ب ای
اداا حیمت و فهملیتهمی انئم درفضمی شر هم ض وری است ،نمیترا احدود سمخت؛ زی ا ترسه ی پمیدار ب اقمبل بم
الگرهمی ترلید ،ترزیع و اص ف نمسمزگمر بم طبیهتی ایپ دازد ک ب اتممم انمبع و تخ یب احیطزیئت ایانجماد و تنرم
ف ایند ترسه ای را تأیید ایکند ک ب بربرد کیفیت زندگی انئم هم درحد ظ فیّت پذی ش نظممهمی پشتیبم حیمت
انج شرد .ایتراند در عص حمض شر پمیدار را شر ی دانئت ک ب آاده از ترسه ای است ک ذهنیت و ااكم ارتقمی
همیشگی سالات اجتممعی اقتصمدی ،ف هنگی و زیئتی و انطق ای آ را درتممم ابهمد ف اهم ک ده است (اتقی و همكمرا ،
 .)1398در نتیج ب انظرر ترسه پمیدار شر ی بمید ائلرلیّت اجتممعی ب عنرا یكی از رویك د اصلی اررد ترجّ ق ار
گی د.
نتایج یافتهها نشان می دهد که بهرهوری سبزبر توسعهی پایدار شهری تاثیرمستقیم و معنادار دارد.
نتمیج حمصل از تجزی و تحلیل دادههم نشم داد ک بر ه وری سبزتمثی اهنمداری بم ترسه ی پمیدار شر ی دارد .بر هوری
سبز در واقع ابزاری ب ای هممهنگی حفمظت از احیط زیئت و ترسه ی اقتصمدی و س انجمم کلید رسید ب ترسه ی
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پمیدار ای بمشد ( .)Oliver, 2013ترسه پمیدار ب طرر ذاتی ف ایندی اتغیّ است ک درآ بر هب داری ازانمبع ،ائی
س امی گذاری ،جرتدهی گئت ش تكنرلرژی و تغیی ات بنیمدین هم در هممهنگی هئتند و پتمسیلهمی حمل و آینده
را ب ای ب آورده ک د نیمزهم و خراست همی انئمنی افزایش ایدهد .ارضرع پمیداری زیئت احیطی طی س ی ده ی
پمیمنی ق بیئتم ب طرر ویژهای ارردترج بئیمری از اف اد بخصرص احقّقین و دولتهم برده و از آ جمیی ک شر هم
اا وزه ب عنرا ارمت ین عراال اؤث ب پمیداری زیئت احیطی ب شممر ایروند تقمضم ب ای ترسه پمیداری شر ی و
شر همی پمیدار ارمت ین چملش ف اروی بش یت در ق بیئتم و یكم است (حئین زاده و همكمرا )1390،؛ بنمب این ای
ترا بر ه وری سبز را ب عنرا یكی دیگ از رویك د همی اصلی ترسه پمیدار شر ی اررد ترج ق ار داد.
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