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Extended Abstract
1. Introduction1. Introduction
Organizations need to manage their business activities and behaviors in such a 
way as to maximize the positive and minimize the negative consequences of 
their activities, trying to protect the environment and use natural resources more 
effectively. Therefore, corporate social responsibility is a sensitive issue and a 
critical factor in the survival of any organization. In addition to performing their 
traditional duties, today's organizations and institutions are obliged to perform some 
other activities referred to as the organization's social responsibility, which means 
being responsible towards society's expectations. In this regard, the municipality 
is an organization with a significant role in solving environmental and social 
problems and improving the quality of urban life. The employees' trust in an 
organization is one of the outcomes of social exchange processes derived from social 
responsibility, which in turn leads to the employees' green behaviors within their 
relevant organization, i.e., sustainable and environmentally friendly behaviors. In 
fact, people who consider themselves responsible towards the environment perform 
positive and environmentally friendly behaviors.
2. Theoretical Principles2. Theoretical Principles
Intense competition, population growth, scarcity of resources, air pollution, and 
many other environmental issues and problems have led to the development of new 
approaches to organizations and management, including commitment and social 
responsibility. Social responsibility refers to a set of activities voluntarily performed 
by organizations and enterprises as effective and useful members of society. In 
other words, the responsibilities of organizations are not limited to maximizing 
their own profits and economic return but include social services and all aspects 
of the environment. Moreover, the organization's social responsibility refers to the 
commitment of businesses to contribute to the sustainable economic development of 
employees, customers, local communities, and society to improve life quality. Thus, 
the social responsibility of any firm results from the following four components: 
economic needs, observance of general rules and regulations, observance of business 
ethics, and humanitarian responsibilities. Recently, the greenness of industries 
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 An interface is defined by the Microsoft Computer 
Glossary as either the point at which a connection is 
made between two elements so that they can work 
together, or software that enables an application 
to work with a user, another application such as 
an operating system, or computer hardware. The 
user interface can be an interface, a command 
line, a menu, or a graphical interface.
Moreover, the user interface is the visible and 
graphic part of the software that a user directly 
deals with. It should also be noted that the poor 
design of the interface increases the user's stress 
and make him/her commit mistakes, and become 
confused and embarrassed. Therefore, the user 
interface should be designed in such a way that 
can easily be used by both expert and general 
users. 
For a design team to have the best performance, 
it is necessary to present a storyboard of the 
whole design at the very beginning of the 
project, designed as a wireframe to be used as a 
product drawing and a tool for easily predicting 
and designing the related parts. Moreover, the 
strengths and weaknesses of the project can be 
examined based on this initial structure. This 
kind of performance can be very effective in 
reducing costs, increasing the percentage of the 
product's reliability, and increasing the chances 
for success in initial tests.
Today, there are various sources of information 
to be used by people. However, if these resources 
are not easy to use, they will be removed from 
the information circle over time. Therefore, the 
user interface tries to simplify the use of software 
for users by providing a suitable template and 
structure (taken from old information sources), 
considering such factors as speed, precision, and 
appropriate time. Similar to the creation of a 
general structure for the product's behavior in 
the context of interaction, a parallel process based 
on the visual and industrial design of a form 
regarding the product's behavior is also considered 
for the preparation of a precise design unless 
the designer works according to a pre-defined 
visual style. Design styles for applications include 
material design, flat design, and Skeuomorphism.
3. Methodology3. Methodology
This is a descriptive-analytical study using 
library research to collect the required data by 

reviewing valuable library and online resources. 
The statistical population of the study comprised 
10 samples of Iranian-cultural Mobile phone 
applications, developers (or teams of application 
developers), and software designers selected via 
census sampling method. The collected data 
were analyzed via qualitative and quantitative 
analysis.
4. Conclusions and Suggestions4. Conclusions and Suggestions
This study sought to investigate a number of 
Iranian cultural applications in terms of the 
graphic design of applications' interfaces. To this 
end, 10 applications were examined in terms 
of design style and visual characteristics such 
as composition, color, text, images, and their 
characteristics. According to the obtained results, 
it can be argued that developers mostly tend to 
design the applications' interfaces based on the 
flat style. Moreover, it was found that due to the 
special hardware of the cellphones that can run 
the programs faster, developers mostly designed 
their intended applications in an integrated way 
in combination with the material design style.
Furthermore, the applications were found to have 
been designed based on a specific configuration, 
and in most cases, in a similar way. However, it 
should be noted that developers prefer a single 
model that has been tried and accepted by the 
public and they do not try to risk using a different 
design. Nonetheless, in some cases such as the 
Green Book program where the boundary between 
the grades is unclear and there is a lot of white 
space in the work, the issue of the positive and 
negative spaces and its effectiveness discussed in 
this research, can be considered in their design. 
Most of such applications had been designed in 
a rectangular shape with horizontal and vertical 
scrolls. In addition, the scroll bar had been more 
or less included in the design of almost all the 
applications based on user experience and the 
segmentations made in the interactive design. It 
should be noted that a proper scroll bar on the 
application's interface obviates the user's need 
to move to different pages and that it is highly 
important for the developers to adhere to the 
designing rules.
Keywords:Keywords: Application, User Interface, Design 
Style, Smartphone, Developers.
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مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از 
یق نقش میانجی اعتماد سازمانی  طر
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 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، ایران، مشهد-1
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چکیده
یکــی از ســازمان هایی کــه نقــش قابــل توجهــی در حــل مســائل زیســت محیطــی، مشــکالت 
اجتماعــی و بهبــود کیفیــت زندگــی شهرنشــینی دارد، شــهرداری  می باشــد. مســئولیت پذیری 
ــر اســاس مطالعــات  ــر اســت. ب ــه ســایر ســازمان ها بســیار مهم ت اجتماعــی شــهرداری نســبت ب
پیشــین، هنگامــی کــه ســازمان مشــکالت اجتماعــی را بــه شــیوه اخالقــی حــل می کنــد، موجــب 
اعتمــاد کارکنــان بــه ســازمان می شــود. اعتمــاد ســازمانی منجــر بــه بــروز رفتارهــای ســبز کارکنــان 
ــازمان  ــی س ــئولیت پذیری اجتماع ــر مس ــی تاثی ــه بررس ــر ب ــه حاض ــذا مقال ــردد. ل ــازمان می گ در س
بــر رفتــار ســبز کارکنــان از طریــق نقــش میانجــی اعتمــاد ســازمانی پرداختــه اســت. جامعــه آمــاری 
تحقیــق شــامل کلیــه کارکنــان شــهرداری مشــهد اســت، کــه تعــداد آنهــا6000 نفــر بــود. بــر اســاس 
جــدول مــورگان تعــداد 38۴ نفــر از کارکنــان بــه صــورت نمونه گیــری غیرتصادفــی در دســترس بــه 
ــوری  ــی ص ــود. روای ــنامه ب ــا پرسش ــع آوری داده ه ــزار جم ــدند. اب ــاب ش ــاری انتخ ــه آم ــوان نمون عن
پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان، روایــی ســازه پرسشــنامه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی 
و پایایــی متغیرهــای پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افزارهــای اس پــی اس اس و اســمارت پــی ال اس و بــا روش 
مدل یابــی معــادالت ســاختاری انجــام شــد. نتایــج نشــان داد مســؤولیت پذیری اجتماعــی تاثیــر 
مثبــت و معنــاداری بــر اعتمــاد و رفتــار ســبز کارکنــان دارد. همچنیــن، اعتماد کارکنــان تاثیر مثبت 
و معنــاداری بــر رفتــار ســبز کارکنــان دارد. بعــالوه، نقــش میانجــی اعتمــاد کارکنــان در رابطــه میــان 
مســئولیت پذیری اجتماعــی و رفتــار ســبز کارکنــان مــورد تاییــد قــرار گرفــت. مدیــران ســازمانی بــا 
ــان  ــان کارکن ــاد را در می ــد اعتم ــی می توانن ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ــوط ب ــات مرب ــام اقدام انج

افزایــش دهنــد و بــر رفتــار زیســت  محیطــی کارکنــان تاثیــر بگذارنــد.  
واژگان کلیدی: اعتماد سازمانی، رفتار سبز کارکنان، مسؤولیت پذیری اجتماعی، شهرداری.
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 مقدمه- 1
بــه  مربــوط  مســائل  و  زیســت محیطی  عمومــی  نگرانی هــای 
بــه  رو  رونــد  اخیــر  ســال های  در  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــیاری از مش ــت. بس ــته اس ــدی داش رش
الیــه  رفتــن  بیــن  از  هوایــی،  و  آب  تغییــرات  ماننــد  امــروزی 
دادن  دســت  از  و  اکوسیســتم  تخریــب  جنگل زدایــی،  ازن، 
نســنجیده  رفتارهــای  و  فعالیت هــا  از  ناشــی  زیســتی  تنــوع 
زیســت  محیــط  از  حفاظــت  در  ســازمان ها  سازمان هاســت. 
نقــش  بســیار مهمــی دارنــد. شــرکت ها می بایســت فعالیت هــا 
کــه  کننــد  تنظیــم  گونــه ای  بــه  را  کسب وکارشــان  رفتارهــای  و 
پیامدهــای مثبــت حاصــل از فعالیت هــای خــود را بــه حداکثــر 
از  کــه  گونــه ای  بــه  برســانند  حداقــل  بــه  را  منفــی  پیامدهــای  و 
ــری  ــو موثرت ــه نح ــی ب ــع طبیع ــت و از مناب ــت محافظ ــط زیس محی
Safari, Salehzadeh, Panahi, & Abol- کننــد  )اســتفاده 
ســازمان ها  اجتماعــی  مســئولیت  لــذا،   ،(ghasemian, 2017
هــر  حیــات  اساســی  عامــل  و  حساســیت برانگیز  موضوعــی 
)یزدانــی، علی پــور و پورعبدالعلــی،  می آیــد  شــمار  بــه  ســازمانی 
انجــام  بــر  عــالوه  امــروزی  موسســات  و  ســازمان ها   .(1397
وظایــف ســنتی خــود، مکلــف بــه انجــام فعالیت هــای دیگــری 
بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی ســازمان  آن  از  کــه  شــده اند 
انتظــارات  بــه معنــای پاســخگویی در قبــال  کــه  یــاد می شــود 
ــای  ــر فعالیت ه ــه تاثی ــتی ب ــازمان ها بایس ــذا س ــت. ل ــه اس جامع
ــند  ــته باش ــه داش ــه توج ــراد جامع ــون و اف ــط پیرام ــر محی ــود ب خ
افــراد،  اگــر  مســلما   .(1397 جبــاری،  و  رحمانــی   ، خــادر )ذاکــر 
نســبت  را  خــود  مختلــف  شــرکت های  و  ســازمان ها  گروه هــا، 
بــه مســائل و مشــکالت جامعــه مســئول دانســته و هــر یــک 
در محــدوده مســئولیت و حیطــه کاری خــود بــه حــل مشــکالت 
و مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی توجــه داشــته باشــند، 
آنهــا بــا مــرور زمــان حــل خواهــد شــد و جامعــه ای  بســیاری از 

آرام خواهیــم داشــت )نظــری حــق و حســینی، 1398).  ســالم و 
یکــی از ســازمان هایی کــه نقــش قابــل توجهــی در حــل مســائل 
کیفیــت  بهبــود  و  اجتماعــی  مشــکالت  محیطــی،  زیســت 
شــهرداری   می باشــد.  شــهرداری   دارد،  شهرنشــینی  زندگــی 
می بایســت بیــش از ســایر ســازمان ها بــه مســائل و مشــکالت 
کــه  چــرا  باشــند  داشــته  توجــه  اجتماعــی  و  زیســت محیطی 
ــود  ــب رک ــهری موج ــائل ش ــکالت و مس ــل مش ــت در ح شکس
اقتصــادی، نارضایتی هــای اجتماعــی و سیاســی، بیــکاری، فقــر 
و تخریــب محیــط زیســت خواهــد شــد )ذاکــر خــادر و همــکاران، 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  گفــت،  بایــد  واقــع  در   .(1397
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــازمان ها حائ ــایر س ــه س ــبت ب ــهرداری نس ش
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  تاثیــر  تحقیقــات،  از  بســیار  در 
ســنجش  مــورد  ســازمان  خارجــی  مشــتریان  بــر  ســازمان ها 
ــان  ــه هم ــی ک ــتریان داخل ــه مش ــی ک ــت در صورت ــه اس ــرار گرفت ق
کارکنــان هســتند، از مهمتریــن گروه هــای ذینفعــان ســازمان 
و  فشــارکی  طبائــی زاده  )نعمت الهــی،  می شــوند  محســوب 
مینویــی، 1395). بــر اســاس مطالعــات پیشــین، هنگامــی کــه 
ســازمان مشــکالت اجتماعــی را بــه شــیوه اخالقــی حــل می کنــد، 
Su, Swan- )موجــب اعتمــاد کارکنــان بــه ســازمان می شــود 
 Farooq, Payaud,( دیــدگاه  از   .(son, Hsu, & Chen,2019
Merunka, & Valette-Florence, 2014) یکــی از پیامدهــای 
مســئولیت پذیری  از  ناشــی  اجتماعــی  تبــادل  فرایندهــای 
  Lee, Song,( .اجتماعــی، اعتمــاد کارکنــان بــه ســازمان اســت
Lee, Lee & Bernhard, 2013) در تحقیــق خــود نشــان دادنــد 
کــه ادراک کارکنــان از مســئولیت پذیری اجتماعــی بــر اعتمــاد 
اعتمــاد  عــدم  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  اســت.  موثــر  ســازمانی 
کارکنــان بــه مدیــر و ســازمان یکــی از مشــکالت ســازمان های 
امــروزی اســت. نبــود اعتمــاد در ســازمان تاثیــر منفــی بــر رضایــت 
ــود  ــد می ش ــای کاری غیرمول ــواع رفتاره ــب ان ــغلی دارد و موج ش
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 Mayer,( دیــدگاه  از   .(1398 المدرســی،  الحســینی  و  )فالحــی 
تمایــل  معنــای  بــه  اعتمــاد   (Davis, & Schoorman, 1995
ــت.  ــر اس ــرف دیگ ــر ط ــودن در براب ــیب پذیر ب ــه آس ــرف ب ــک ط ی
ــه  ــی ک ــل خاص ــل عم ــرف مقاب ، ط ــاور ــا ب ــار ی ــن انتظ ــاس ای ــر اس ب
بــرای اعتمادکننــده مفیــد اســت را صرف نظــر از نظــارت و کنتــرل 
 Hoy, & Tschannen-Moran,( .طــرف دیگــر انجــام می دهــد
ــا  ــرد ی ــل یــک ف ــد: تمای ــا کرده ان ــه معن ــن گون ــاد را ای 2007) اعتم
یــک گــروه بــه آســیب پذیر بــودن در برابــر طــرف دیگــر بــر مبنــای 
ایــن اطمینــان کــه طــرف مقابــل خیرخــواه، قابــل اعتمــاد، صالــح 
و صــادق اســت. اعتمــاد ســازمانی یــک عامــل مهــم و حیاتــی 
ــای  ــه مزای ــرا ک ــود چ ــوب می ش ــازمان ها محس ــت س ــرای موفقی ب
قابــل توجهــی بــرای ســازمان بــه ارمغــان دارد. اعتمــاد ســازمانی 
موجــب بهبــود جــو اطمینــان بیــن کارکنــان و مدیــران می شــود، 
ــب  ــش می دهــد، موج ــازمان افزای ــری را در س ــکاری و هم فک هم
ــت  ــردد، رضای ــازمان می گ ــاله در س ــل مس ــات و ح ــار اطالع انتش
شــغلی، تعهــد و توانمندســازی کارکنــان را افزایــش می دهــد، 
را  آینــده  بــه  نســبت  اطمینــان  عــدم  و  روانــی  و  روحــی  فشــار 
کاهــش می دهــد، موجــب حــل تعارضــات در ســازمان می شــود 
و در نهایــت بهــره وری ســازمان را افزایــش می دهــد و بالعکــس 
بی ثباتــی  تعــارض،  افزایــش  ســازمانی،  اعتمــاد  بــودن  پاییــن 
ســازمان، تــرک خدمــت، کاهــش انگیــزش و رضایــت شــغلی، 
تحقــق  ســر  بــر  تراشــی  مانــع  الینحــل،  اعتصابــات  و  شــایعات 
اهــداف ســازمانی را در پــی خواهــد داشــت )گشتاســبی فرد و 
کارکنــان  انگیــزش  موجــب  ســازمانی  اعتمــاد  کریمــی، 1395). 
مبادلــه  نظریــه  مطابــق   .(Chiang, & Hsieh, 2012( می شــود 
اجتماعــی1، در ســازمان هایی کــه ســطح باالیــی از اعتمــاد وجــود 
دارد، کارکنــان تــالش بیشــتری می کننــد و بیشــتر خــود را درگیــر 
Parze- )رفتارهــای مثبتــی می کننــد کــه بــه نفــع ســازمان اســت 
ــان  ــود نش ــق خ ــون )2019) در تحقی ــو و اسوانس fall, 2008). س
ســبز  رفتارهــای  بــروز  بــه  منجــر  ســازمانی  اعتمــاد  کــه  دادنــد 
کارکنــان در ســازمان می گــردد. رفتارهــای ســبز همــان رفتارهــای 
پایــدار و ســازگار بــا محیــط زیســت می باشــد. افــرادی کــه خــود را 
در مقابــل محیــط زیســت مســئول می داننــد، رفتارهــای مثبــت 
 .(Wang,2016( و دوســتانه ای نســبت بــه محیط زیســت دارنــد
زیســت  محیــط  یــک  داشــتن  بــرای  می بایســت  ســازمان ها 

1- Social exchange theory
2- Social Responsibility

، مجــددا ارزش هــا، چشــم انداز و ماموریــت خودشــان را  پایــدار
گاهــی از محدودیت هــای قانونــی،  بررســی کننــد و بــا اطــالع و آ
اســتراتژی مناســب در جهــت گرایــش بــه حفــظ محیــط زیســت 

اعمــال کننــد )اســکندری، 1394). 
ــد  ــان می کنن ــود بی ــه خ ــکاران )2018) در مطالع ــری و هم صف
کــه رفتارهــای فــردی در ایجــاد یــک ســازمان ســازگار بــا محیــط 
زیســت بســیار بــا اهمیــت اســت. بــه عقیــده ایشــان رفتارهــای 
از  مســتقیم  رفتارهــای  شــامل  کار  محیــط  در  کارکنــان  ســبز 
ــد  ــتقیم مانن ــر مس ــای غی ــردی و رفتاره ــای ف ــه،؛ فعالیت ه جمل
اقدامــات موثــر بــر دیگــران )امضــاء برنامه هــای محیــط زیســت)، 
ــای  ــتفاده از روش ه ــل کار و اس ــا در مح ــردن چراغ ه ــوش ک خام
بــر  کلــی،  طــور  بــه  می باشــد.  زیســت  محیــط  مدیریــت  نویــن 
گفــت،  می تــوان  زمینــه  ایــن  در  تجربــی  مطالعــات  اســاس 
ــه  ــده بســتگی ب ــور عم ــه ط ــازمان ب ــی س ــت محیط ــرد زیس عملک
ماننــد  محیطــی  زیســت  فعالیت هــای  در  کارکنــان  مشــارکت 
بــه  عنایــت  بــا  دارد.  آلودگــی  کاهــش  و  بازیافــت  برنامه هــای 
اهمیــت مطالــب فــوق، تحقیــق حاضــر بــه بررســی ایــن موضــوع 
شــهرداری  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  آیــا  کــه  می پــردازد 
مشــهد بــر رفتــار ســبز کارکنــان از طریــق نقــش میانجــی اعتمــاد 

ســازمانی موثــر اســت؟

مبانی نظری- 2
مســئولیت پذیری اجتماعــی2: زمانــی افــراد تصــور می کردنــد، 
و  ســهامداران  قبــال  در  تنهــا  تولیدکننــدگان  و  ســازمان ها 
محصــول  و  کاال  بهتریــن  تولیــد  تنهــا  و  مســئولند  کارکنــان 
ــدون  ــت، ب ــی اس ــتریان کاف ــه مش ــر ب ــت پایین ت ــا قیم ــی ب مصرف
دارای  تولیــدی  خدمــت  و  محصــول  کــه  کننــد  توجــه  اینکــه 
بــود. رقابــت شــدید، افزایــش  آثــار و پیامدهایــی خواهــد  چــه 
جمعیــت و کمبــود منابــع، آلودگــی هــوا و بســیاری از مســائل 
آمــدن  و مشــکالت زیســت محیطی دیگــر موجــب بــه وجــود 
کــه  شــد  مدیریــت  و  ســازمان  بــه  نســبت  نویــن  رویکردهــای 
بــود  تحــوالت  آن  نتیجــه  نیــز  اجتماعــی  مســئولیت  و  تعهــد 
جالل آبــادی، 1394).  امراللهــی  و  رســتگار  مظلومیــان،  )صیــف، 
فعالیت هایــی  مجموعــه  بــه  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
ــور  ــه ط ــادی ب ــای اقتص ــازمان ها و بنگاه ه ــه س ــود ک ــه می ش گفت
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داوطلبانــه بــه عنــوان عضــوی موثــر و مفیــد در جامعــه انجــام 
می دهنــد و وظیفــه ســازمان ها تنهــا محــدود بــه بیشینه ســازی 
ســود و بــازده اقتصــادی نیســت بلکــه شــامل تمــام جنبه هــای 
 ، شــهیر )دلجــوی  می گــردد  اجتماعــی  خدمــات  و  محیطــی 
ســیفی زاده و غالمــی مبارک آبــادی، 1397). مســؤولیت اجتماعــی 
پایــدار  توســعه  بــه  کمــک  بــرای  مشــاغل  تعهــد  بــه  ســازمان 
اقتصــادی، کارکنــان، مشــتریان، جوامــع محلــی و جامعــه بــرای 
 .( (Menges, & Yuanqiong, 2019( ارتقاء کیفیت زندگی است
زیــر  مولفــه  چهــار  برآینــد  از  بنــگاه  هــر  اجتماعــی  مســئولیت 
تشــکیل شــده اســت: نیازهــای اقتصــادی: ســازمان ها موظــف 
و  ســازند  بــراورده  را  جامعــه  اقتصــادی  نیازهــای  کــه  هســتند 
کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز آنهــا را تامیــن کننــد. رعایــت قوانیــن 
ــت  ــه بهداش ــتند ب ــف هس ــازمان ها موظ ــی: س ــررات عموم و مق
و ایمنــی کارکنــان و مصرف کننــدگان خــود توجــه کننــد، محیــط 
زیســت را آلــوده نکننــد، از معامــالت درون ســازمانی بپرهیزنــد، 
بــه دنبــال انحصــار نرونــد و مرتکــب تبعیــض نشــوند. رعایــت 
اخالقــی  اصــول  می بایســت  ســازمان ها   : کســب وکار اخــالق 
ماننــد صداقــت، انصــاف و احتــرام را رعایــت کننــد. و در نهایــت 
مولفــه،  ایــن  از  مقصــود  بشردوســتانه:  مســئولیت های 
»شــهروند خــوب بــودن« اســت؛ یعنــی مشــارکت بنــگاه در انواع 
فعالیت هایــی کــه معضــالت جامعــه را کاهــش دهــد و کیفیــت 

زندگانــی آنهــا را بهبــود دهــد )مدهوشــی و نــوروزی، 1394).
ــای  ــه معن ــاد ب ــفورد، اعتم کس ــی آ اعتمــاد1: در فرهنــگ انگلیس
یــا صفــت یــک شــخص  کیفیــت  بــه نوعــی  یــا اطمینــان  اتــکا 
ــده  ــف ش ــه ای توصی ــت گفت ــه حقیق ــان ب ــا اطمین ــز ی ــک چی ــا ی ی
تکیــه  معنــای  بــه  اعتمــاد  فارســی،  لغــت  فرهنــگ  در  اســت. 
، واگــذار کــردن کار بــه کســی، ســپردن چیــزی را به کســی  کــردن بــر
و وثــوق و اطمینــان ترجمــه شــده اســت )احمــدی و عســگری 
اهمیــت  جهانی ســازی،  پدیــده  گســترش  بــا  ده آبــادی، 1394). 
اعتمــاد در روابــط اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و ســازمانی بــه 
شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و از دیــدگاه صاحب نظران 
ســازمانی  اثربخشــی  پیش نیــاز  اعتمــاد  مدیریــت،  علــم 
و  اعتمادکنننــده  در  را  کار  عملکــرد  فراینــد  اعتمــاد  می باشــد. 
، ســامری، حســنی  اعتمادشــونده بهبــود می بخشــد )پورحیــدر

1- Trust
2- Integrity
3- Commitment
4- Dependability
5- Green Behaviour

اســت  کلیــدی  بعــد  ســه  دارای  اعتمــاد  و مرتضی نــژاد، 1398). 
کــه عبــارت اســت از درســتکاری2، تعهــد3 و قابلیــت اطمینــان4. 
در  صداقــت  و  گشــودگی  عدالــت،  و  انصــاف  بــه  درســتکاری 
روابــط درون ســازمانی اشــاره دارد. تعهــد بــه میــزان احســاس 
ــت  ــی اس ــامل اقدامات ــاره دارد و ش ــازمان اش ــه س ــو ب ــق عض تعل
ــاد  ــرد ایج ــا ف ــدت ب ــه بلندم ــا یــک رابط ــد ت ــام می ده ــازمان انج س
کنــد. قابلیــت اطمینــان کــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه از 
نظــر کارکنــان، ســازمان تــا چــه انــدازه وفــادار اســت و تــا چــه انــدازه 
الحســینی  و  )فالحــی  کننــد  تکیــه  آن  بــه  می تواننــد  کارکنــان 
المدرســی، 1398). افزایــش اعتمــاد در ســازمان موجــب توســعه 
تمایــالت مثبــت و مطلــوب ماننــد تســهیم دانــش، رضایــت 
شــغلی و نظایــر آن و همچنیــن کاهــش گرایش هــای نامطلــوب 
ــادی  ــردد. بی اعتم ــی می گ ــای تدافع ــغل و رفتاره ــرک ش ــد ت مانن
ــود  ــوب می ش ــر محس ــا- کارگ ــن کارفرم ــط بی ــی در رواب ــع اصل مان
و کارکنانــی کــه بــه مدیــران و ســازمان بی اعتمــاد هســتند، بــه 
احتمــال کمتــری متعهــد و موثــر خواهنــد بــود )مهرابــی طالقانــی 

و محمدیــان ســاروی، 1397).  
رفتــار ســبز5: مفاهیــم ســبز و رویکردهــای ســازگار بــا محیــط 
صنعتــی  ایجــاد  هــدف  بــا  صنعتــی  انقــالب  طــول  در  زیســت 
بــه  نســبت  ســخت گیرانه تری  نــگاه  و  بیشــتر  بهــره وری  بــا 
صنایــع  بــودن  ســبز  اخیــرا،  اســت.  آمــده  بوجــود  زبالــه  تولیــد 
زیــرا موجــب تســهیل  گرفتــه اســت  بســیار مــورد توجــه قــرار 
و  می شــود  زیســت محیطی  اخــالق  اجــرای  و  پیاده ســازی 
ــط  ــی محی ــتانداردهای جهان ــت اس ــه رعای ــور ب ــازمان ها را مجب س
زیســت می کنــد. اتخــاذ و پیاده ســازی شــدید اصــول اخالقــی 
زیســت محیطی بــا هــدف بهــره وری بــاالی ســازمان، اســتفاده 
از منابــع کمیــاب و اســتفاده از نوآوری هــا و ســازوکارهای ســبز 
هزینه هــای  و  زیســت  محیــط  بــه  آســیب  کاهــش  منظــور  بــه 
 Junsheng, Masud, Akhtar,( می باشــد  آن  از  ناشــی 
تــا  دارنــد  تمایــل  امــروزی  ســازمان های   .(& Rana, 2020
ــن  ــا کمتری ــه آنه ــای روزان ــه فعالیت ه ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین
ــای  ــرد و رفتاره ــد. عملک ــت وارد می کن ــط زیس ــه محی ــیب را ب آس
عامــل  مهمتریــن  آنهــا  تمایــل  و  کارکنــان  زیســت محیطی 
ــد  ــبز می باش ــات س ــازی اقدام ــازمان ها در پیاده س ــت س موفقی
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Fawehinmi, Yusliza, Mohamad, Faezah, & Muham-(
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــه اس گاهان ــاری آ ــار ســبز رفت mad, 2020). رفت
محیــط  بــر  انســانی  فعالیت هــای  منفــی  پیامدهــای  کاهــش 
زیســت انجــام می شــود. بــر اســاس مطالعــات، تقریبــا تمامــی 
فعالیت هــای ســبز ســازمانی بــه مشــارکت داوطلبانــه کارکنــان 
متکــی اســت و کارکنــان هــر ســازمانی مهمتریــن منبــع توســعه، 
محســوب  زیســت محیطی  سیاســت های  و  قوانیــن  اجــرای 
ــان  ــالت کارکن ــی، تحصی گاه ــرش، آ ــدی، نگ ــد. عالقه من می گردن
ســازمان نســبت بــه مســائل زیســت محیطی بــر نــوع رفتارشــان 
، 1398). برخــی  تاثیرگــذار می باشــد )گچلــو، وکیلــی و حســن پور
خریــد  از  عبارتنــد  زیســت  محیــط  از  محافظــت  رفتارهــای  از 
از  اســتفاده  عــدم  زیســت،  محیــط  بــرای  ایمــن  شــوینده های 
کــردن  کــود  بــه  تبدیــل  باغ هــا،  در  شــیمیایی  آفت کش هــای 
پســماندها، پیــاده رفتــن یــا دوچرخــه ســواری، بازیافــت روزنامــه، 
داوطلبانــه  جنبش هــای  در  شــرکت  آلومینیــوم،  یــا  شیشــه 
غیــره  و  زباله هــا  جداســازی  زیســت،  محیــط  کــردن  پاکیــزه 
از  خالصــه ای  ادامــه  در  )محمدیــان و ختایــی، 1390).  می باشــد 
ــه در  ــورت گرفت ــی ص ــی و خارج ــای داخل ــج پژوهش ه ــی نتای برخ
زمینــه روابــط بیــن متغیرهــای تحقیــق حاضــر در جــدول شــماره 

)1) نشــان شــده اســت.

فرضیه های تحقیق
رفتــار ســبز کارکنــان بــه معنــای درگیــری و مشــارکت کارکنــان 
ماننــد  زیســت  محیــط  بــا  ســازگار  فعالیت هــای  انجــام  در 
بازیافــت، اســتفاده منطقــی از منابــع و مشــارکت در ابتــکارات 
ــات  ــردازش اطالع ــوری پ ــاس تئ ــر اس ــت. ب ــی اس ــت محیط زیس
بــر  می توانــد  فــرد  اجتماعــی  محیــط  و  بافــت  اجتماعــی1، 
نگــرش و رفتارهــای وی اثــر بگــذارد. بنابرایــن می تــوان گفــت، 
ــرا  ــای ف ــر رفتاره ــازمان ب ــی س ــئولیت اجتماع ــای مس فعالیت ه
اجتماعــی کارکنــان ماننــد تالش هــای کارکنــان بــرای کاهــش 
 Su etal( بــود  خواهــد  اثرگــذار  زیســت  محیــط  بــه  آســیب 
اجتماعــی  مســئولیت  برنامه هــای  از  کارکنــان  درک   .(,2019
ســازمان بــه چگونگــی رفتــار آنهــا در محیــط کار و افزایــش میــزان 
De Ro- )مشــارکت و رفتارهــای حمایتی شــان کمــک می کنــد 
 (2017( همــکاران  و  ســو  مطالعــه   .(eck, & Farooq, 2017
اجتماعــی  مســئولیت  بیــن  معنــاداری  ارتبــاط  کــه  داد  نشــان 

1- Social information processing theory

کــه  هنگامــی  دارد.  وجــود  کارکنــان  ســبز  رفتــار  و  شــده  درک 
کارکنــان درک کننــد کــه ســازمان بــرای برنامه هــای ســازگار بــا 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــت، ب ــل اس ــت و ارزش قائ ــت اهمی ــط زیس محی
و  زیســت  محیــط  بــه  نســبت  مثبتــی  رفتارهــای  نیــز  کارکنــان 
 .(Raineri, & Paillé, 2016( آن خواهنــد داشــت از  حفاظــت 
و  مثبــت  ارتبــاط  کــه  اســت  داده  نشــان  پیشــین  مطالعــات 
ســبز  رفتــار  و  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  بیــن  معنــاداری 
 ، وجــود دارد )حســن زاده، و همــکاران، 1394؛ رســتگار و بیرقــدار
بنابرایــن،   (Cheema, etal 2019., Su etal, 2019( و   (1394

می باشــد. زیــر  صــورت  بــه  اول  فرضیه هــای 
و  مثبــت  اثــر  اجتماعــی  مســؤولیت پذیری  اول:  فرضیــه 
دارد. مشــهد  شــهرداری  کارکنــان  ســبز  رفتــار  بــر  معنــی داری 
اعتمــاد نمایان گــر کیفیــت رابطــه بیــن افــراد اســت و یــک 
می باشــد.  زمــان  طــول  در  رابطــه  حفــظ  بــرای  ضــروری  عامــل 
اعتمــاد ســازمانی شــامل انتظاراتــی اســت کــه افــراد از شــبکه 
روابــط و رفتارهــای ســازمانی دارد. ســطح بــاالی اعتمــاد ســازمانی 
 Su( منجــر بــه انــواع رفتارهــای شــهروندی ســازمانی می گــردد
ســازمان ها  وقتــی   (Hosmer, 1995( دیــدگاه  از   .(etal, 2019
بــا  می کننــد،  حــل  اخالقــی  روشــی  بــا  را  مشکالت شــان 
را  کارکنان شــان  اعتمــاد  توانســت  خواهنــد  زیــاد  احتمــال 
جلــب کننــد. )Farooq etal, 2014) بیــان می کننــد کــه یکــی 
فعالیت هــای  کــه  اجتماعــی  تبــادل  فرایندهــای  پیامدهــای  از 
جلــب  می گــردد،  شــامل  نیــز  را  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
کارکنــان اســت. )Lee etal,  2013) در تحقیــق خــود  اعتمــاد 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  از  کارکنــان  درک  کــه  دریافتنــد 
پیشــین  مطالعــات  دارد.  مثبتــی  تاثیــر  ســازمانی  اعتمــاد  بــر 
بیــن  معنــاداری  و  مثبــت  ارتبــاط  کــه  اســت  داده  نشــان 
دارد  وجــود  ســازمانی  اعتمــاد  و  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
1394؛  مهربانــی،  و  ده دزی  جعفــری  1394؛  نهتانــی،  و  )احمــدی 
 (1395 همــکاران،  و  نعمت الهــی  1394؛  کاوســی،  و  راه چمنــی 
 Archimi etal 2018., Jalilvand etal, 2017., Su etal,( و 
لــذا،   (2019., Tourigny etal, 2019., Yadav, etal, 2018.,

می باشــد. زیــر  صــورت  بــه  تحقیــق  دوم  فرضیــه 
و  مثبــت  اثــر  اجتماعــی  مســؤولیت پذیری  دوم:  فرضیــه 
مشــهد  شــهرداری  کارکنــان  ســازمانی  اعتمــاد  بــر  معنــی داری 

دارد.  
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جدول )1(: پیشینه تحقیق

یافته هاعنوانمحققین

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و جهت گیری محیطی نورانی و ملکی مین باش رزگاه )1398)
شرکت بر رفتار مشتریان در انتخاب محصوالت سبز با نقش 

میانجی گرایش بازاریابی سبز و ارزش ادراک شده

مسئولیت اجتماعی بر گرایش بازاریابی سازمان اثر مثبت و معنی داری دارد.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت ارباب رجوع شریف زاده و ویشلقی )1396)
شهرداری تهران با میانجی گری اعتماد عمومی

مسئولیت اجتماعی بر رضایت ارباب رجوع با میانجی گری اعتماد عمومی تاثیر مثبت و 
معنی داری دارد.

بررسی تاثیر انجام انواع مسئولیت اجتماعی توسط شرکت نعمت الهی و همکاران )1395)
بیمه ایران بر اعتماد و تعهد سازمانی و مشتری مداری

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر اعتماد سازمانی دارد.

بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراک احمدی و نهتانی )1394)
)اعتماد سازمانی و رضایت شغلی)

ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی )بعد اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی و نوع 
دوستانه) بر اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد

به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر اعتماد جعفری ده دزی و مهربانی )1394)
سازمانی، رضایت شغلی و مشتری گرایی

مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

حسن زاده، اثنی عشری و احسان فر 
(1394(

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار 
کارکنان با نقش میانجی گری تعهد سازمانی

مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

بررسی تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و اعتماد راه چمنی و کاوسی )1394)
مصرف کننده بر شهرت سازمان

ابعاد مسئولیت اجتماعی با اعتماد مصرف کننده رابطه معنی داری دارد و اعتماد 
مصرف کننده نیز با شهرت سازمان ارتباط معنی داری دارد.

بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتارهای زیست رستگار و بیرقدار )1394)
محیطی

بین مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در دانش آموزان رابطه 
معنی داری وجود دارد.

Ahmad, R., Ahmad, S., Islam, & 
Kaleem, (2020)

پیوند مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، تعهد عاطفی و 
رفتار شهروندی سازمانی

مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معنی داری دارد.

Boğan, E., & Dedeoğlu (2019) بررسی اثر ادراک کارکنان از مسئولیت پذیری اجتماعی بر
اعتماد

ادراک کارکنان از مسئولیت پذیری اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر اعتماد آنها دارد.

Tourigny, Han, Baba, & Pan, 
(2019)

رهبری اخالقی اثر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارد و بررسی رابطه رهبری اخالقی و مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی در سطح فردی موثر است.

Cheema, Afsar, Al‐Ghazali, & 
Maqsoom, (2019)

چگونه ادراک کارکنان از مسئولیت پذیری اجتماعی بر 
رفتارهای زیست محیطی آنان موثر است

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتارهای زیست محیطی کارکنان موثر است.

Su, etal (2017) بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر سالمتی و
رفتار سبز کارکنان

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان منجر به پیامدهای مثبت محیط کار مانند بهبود 
سالمتی کارکنان، مشارکت در رفتارهای سبز کارکنان و بهبود روابط و اعتماد کارکنان 

به سازمان می شود.

Suganthi (2019) بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد و رفتار
زیست محیطی کارکنان از طریق نقش میانجی اقدامات سبز

مسئولیت پذیری اجتماعی اثر مثبت و معنی داری بر اقدامات سبز دارد.

He, Zhang, & Morrison, (2019) به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتار شهروندی
سازمانی و عملکرد شغلی

مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان از 
طریق نقش میانجی هویت سازمانی اثرگذار است.

Archimi, Reynaud, Yasin, & 
Bhatti, (2018)

بررسی چگونگی درک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر 
بدبینی کارکنان از طریق نقش واسطه اعتماد سازمانی

مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معنی داری دارد.

Yadav, Dash, Chakraborty, & 
Kumar, (2018)

بررسی مسئولیت اجتماعی ادراک شده و شهرت سازمان از 
طریق نقش میانجی اعتماد کارکنان

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان باعث ایجاد اعتماد بین کارکنان و شهرت سازمان 
می گردد.

Jalilvand, Vosta, Mahyari, & 
Pool, (2017)

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد مشتری از 
طریق نقش میانجی شهرت و تبلیغات کالمی

مسئولیت پذیری اجتماعی اثر مستقیم و مثبتی بر اعتماد مشتریان، شهرت سازمان و 
تبلیغات کالمی دارد.
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اعتمــاد ســازمانی یــک عامــل مهــم و حیاتــی بــرای موفقیــت 
ــاله  ــک مس ــازمانی ی ــاد س ــود. اعتم ــوب می ش ــازمان ها محس س
می توانــد  اعتمــاد  زیــرا  سازمان هاســت  بیشــتر  بــرای  مهــم 
ــودن  ــاال ب ــد. ب ــته باش ــازمان داش ــرای س ــی ب ــل توجه ــای قاب مزای
تعهــد  شــغلی،  رضایــت  بهبــود  بــا  مســاوی  ســازمانی  اعتمــاد 
ســازمانی، فضــای اطمینــان بیــن کارکنــان، افزایــش همــکاری 
تســهیل  مســاله،  حــل  اطالعــات،  تســهیم  همفکــری،  و 
توانمندســازی، توانایــی تغییــر کاهــش فشــار روحــی و روانــی، 
آینــده، حــل تعارضــات و  کاهــش عــدم اطمینــان نســبت بــه 
بهــره وری  افزایــش  بــرای  چارچوبــی  ایجــاد  باعــث  نهایــت  در 
ســازمانی می شــود )گشتاســبی فرد و کریمــی، 1395). مطالعــات 
پیشــین نشــان داده اســت کــه ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بیــن 
 .(Su etal, 2019( اعتمــاد ســازمانی و رفتــار ســبز وجــود دارد
و  تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  انســان  زیســت محیطی  رفتارهــای 
می گــردد.  محســوب  زیســت  محیــط  بــر  عوامــل  مهم تریــن 
رفتــار ســبز یــا رفتــار زیســت محیطی رفتــاری اســت کــه فــرد در 
برخــورد بــا محیــط زیســت از خــود بــروز می دهــد )باقــرزاده، طالبــی 
ــر  ــرح زی ــه ش ــق ب ــوم تحقی ــه س ــن فرضی ، 1395). بنابرای ــتگار و رس

خواهــد بــود.
فرضیــه ســوم: اعتمــاد ســازمانی اثــر مثبــت و معنــی داری بــر 

رفتــار ســبز کارکنــان شــهرداری مشــهد دارد.  
محققــان حوزه هــای مختلــف علمــی هــر کــدام از دیــدگاه 
امــا  پرداخته انــد  محیطــی  زیســت  تهدیــدات  علــت  بــه  خــود 
از  بســیاری  کــه  دارنــد  اتفاق نظــر  موضــوع  ایــن  بــر  همگــی 
آلوده ســازی  منابــع،  تخریــب  محیطــی،  زیســت  تهدیــدات 
غیــر  و  مســتقیم  رفتارهــای  و  فعالیت هــا  حاصــل   ... و  محیــط 
مســتقیم انســان اســت. لــذا نمی تــوان گفــت تمــام مشــکالت 
زیســت محیطــی ناشــی از فنــاوری  و تکنولــوژی اســت بلکــه ایــن 
بخــش زیــادی از ایــن آلودگی هــا ناشــی از رفتارهــای ناشایســت 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس ــن موض ــذا ای ــت. ل انسان هاس
ــی و  ــوم محیط ــی از عل ــت محیط ــوم زیس ــوی عل ــمت و س ــه س ک
ــکری، 1395).  ــد )ش ــر یاب ــاری تغیی ــوم رفت ــمت عل ــه س ــی ب فیزیک
ســازمان ها یکــی از اعضــای فعــال در حفاظــت از محیــط زیســت 
دارنــد  حــوزه  ایــن  در  برجســته تری  بســیار  نقــش  و  هســتند 
را  خــود  کســب وکار  رفتارهــای  و  فعالیت هــا  می بایســت  و 
مناســب  مدیریــت  و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  راســتای  در 
منابــع طبیعــی تنظیــم کننــد )Safari etal, 2017). هنگامــی کــه 

می شــوند،  اجتماعــی  مســئوالنه  اقدامــات  درگیــر  ســازمان ها 
مشــتریان  انتظــارات  می کننــد،  رســیدگی  مشــتری  حقــوق  بــه 
را بــراورده می کننــد و بدیــن ترتیــب یــک تصویــر مثبــت ایجــاد 
اعتمــاد  جلــب  و  ســازمان  شــهرت  بــه  منجــر  کــه  می کننــد 
مشــتریان می گــردد. کوگیــل و همــکاران )2005) نیــز در تحقیــق 
موجــب  اجتماعــی  مســئوالنه  اقدامــات  کــه  دریافتنــد  خــود 
گاهــی از برنــد، اعتمــاد و اطمینــان مشــتریان  بهبــود شــهرت و آ
می گــردد. اعتمــاد ســازمانی عنصــر اساســی اثربخشــی ســازمانی 
ــد  ــه بتوان ــدارد ک ــود ن ــازمانی وج ــچ س ــت. هی ــده اس ــناخته ش ش
بــدون وجــود اعتمــاد بیــن کارکنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه 
ــد  ــده بگیرن ــاد را نادی ــم اعتم ــل مه ــد عام ــران نبای ــذا مدی ــد ل ده
ماهیــت  ســازمانی  اعتمــاد  میــزان   .(Jalilvand etal, 2017(
شــغل،  طراحــی  ســازمانی،  ســاختار  ماننــد  ســازمانی  عوامــل 
نحــوه ارتباطــات، رضایــت شــغلی، تعهــد و رفتــار شــهروندی را 
Sadq, Ahmad, Saeed, Oth- می کنــد تعییــن  ســازمان   در 
و  ســو  مطالعــه  اســاس  بــر   .((man & Mohammed, 2020
اسوانســون )2019) اعتمــاد کارکنــان تاثیــر مثبــت و معنــاداری 
بــر رفتــار ســبز آنهــا دارد. بنابرایــن، فرضیــه چهــارم تحقیــق بــه 

می باشــد.   زیــر  صــورت 
فرضیه چهارم: اعتماد سازمانی رابطه میان مسؤولیت پذیری 
اجتماعی و رفتار سـبز کارکنان شـهرداری مشـهد را میانجی گری 

می کند.
بــا مــروری بــر مبانــی و نظــری و پیشــینه ارایــه شــده، می تــوان 
واســطه  بــه  ســازمان   اجتماعــی  مســئولیت پذیری  کــه  گفــت 
اعتمــاد ســازمانی بــر رفتــار ســبز کارکنــان تاثیرگــذار اســت کــه 
در تحقیــق ســو و اسوانســون )2019) نیــز بــه ایــن مــدل پرداختــه 
شــده اســت. بنابرایــن شــکل شــماره )1) مبنــای تحقیــق حاضــر 

قــرار گرفــت.

 روش  تحقیق- 3
ــردآوری  ــوه  گ ــر نح ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــر از نظ ــق حاض تحقی
ــامل  ــز ش ــاری نی ــه آم ــد؛ جامع ــی می باش ــوع پیمایش ــا، از ن داده ه
می باشــد   1399 تابســتان  در  مشــهد  شــهرداری  کارکنــان 
مشــهد   شــهرداری  کارگزینــی  واحــد  اطالعــات  اســاس  بــر  کــه 
حــدودا 6 هــزار نفــر بودنــد. بــا توجــه بــه انــدازه جامعــه تحقیــق 
بــراورد  نفــر   384 نمونــه  انــدازه  مــورگان،  جــدول  اســاس  بــر  و 
دســترس  در  تصادفــی  صــورت  بــه  نمونه گیــری  روش  شــد. 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 56

سال اول  |  شماره دوم  |  پاییز 1۴00 



ایــن  بــه  دســتیابی  زمــان  تــا  پرسشــنامه  توزیــع  فراینــد  بــود. 
منظــور  بــه  حاضــر  تحقیــق  در  داشــت.  ادامــه  نمونــه  تعــداد 
پرسشــنامه های  از  اجتماعــی  مســؤولیت پذیری  ســنجش 

 ،(2019( پســکادور  و  آرامبــورو  و   (2019( اسوانســون  و  ســو 
و  ســو  پرسشــنامه های  از  کارکنــان  اعتمــاد  ســنجش  بــرای 
اسوانســون )2019) و ایزوگــو، رضــا، اوگبــا واورادو )2017) شــامل 

 

 

 

 (Su etal, 2019( شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

جدول )2): ویژگی های جمعیت شناختی 

درصد فراوانیفروانیمشخصهشاخص

14537/8مردجنسیت

23962/2زن

206717/4 تا 30 سالگروه سنی

3113635/4 تا 40 سال

418722/7 تا 50 سال

519023/4 تا 60 سال

6141 سال و بیشتر

513دیپلم و کمترمدرک تحصیلی

307/8کاردانی

18748/7کارشناسی

12423/3کارشناسی ارشد

389/9دکتری

54812/5 سال و کمترسابقه کاری

64311/2 تا 10 سال

1116442/7 تا 15 سال

166617/2 تا 20 سال

216316/4 سال و بیشتر
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از پرسشــنامه های  گویــه و بــرای ســنجش رفتــار ســبز  هفــت 
ســو و اسوانســون )2019) و صفــری و همــکاران )2017) شــامل 
کامــال  )از  پنج تایــی  لیکــرت  طیــف  اســاس  بــر  گویــه  هفــت 
ــی  ــی روای ــرای بررس ــد. ب ــتفاده ش ــم) اس ــال موافق ــا کام ــم ت مخالف
، از نظــرات متخصصیــن  صــوری پرســش نامه  پژوهــش حاضــر
گویه هــا  بــودن  فهــم  قابــل  جهــت  در  تــا  گردیــد  بهره بــرداری 
اظهــار نظــر کننــد و میــزان انطبــاق آن بــا هنجارهــای اجتماعــی 
و اهــداف تحقیــق را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. ســپس روایــی 
ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تاییــدی مــورد تاییــد قــرار 
ــای  ــب آلف ــش از ضری ــزار پژوه ــی اب ــنجش پایای ــرای س ــت. ب گرف
ــده  ــاخ محاسبه ش ــای کرونب ــدار آلف ــد. مق ــتفاده ش ــاخ اس کرونب
بــرای تمــام متغیرهــا، باالتــر از 0/7 بــود کــه نشــان دهنــده پایایــی 
مناســب پرسشــنامه اســت. تحلیــل داده هــای گــردآوری شــده 
آمــار توصیفــی  در ایــن تحقیــق، بــا نرم افــزار اس.پــی.اس.اس 
ــون  ــدل و آزم ــی م ــت برازندگ ــده و در نهای ــام ش ــنامه انج پرسش

ــتفاده  ــا اس ــاختاری ب ــادالت س ــی مع ــا از روش مدل یاب فرضیه ه
گرفــت. صــورت  اســمارت.پی.ال.اس  نرم افــزار  از 

یافته های تحقیق- 4
می گــردد،  مشــاهده   (2( شــماره  جــدول  در  کــه  همان گونــه 
بیشــتر پاســخ گویان یعنــی حــدود 62 درصــد زن بودنــد. و تقریبــا 
35 درصــد در بــازه ســنی 31 تــا 40 ســال قــرار داشــتند. اغلــب 
کارشناســی  مــدرک  دارای  درصــد   49 حــدود  پاســخ دهندگان 
بودنــد. و حــدود 43 درصــد آنهــا دارای ســابقه کاری بیــن 11 تــا 15 

ــد. ــال بودن س
 محقــق بــرای حصــول اطمینــان از دقــت و صحــت نتایــج 
ویژگی هــای  ارزیابــی  از  ناگزیــر  خــود  تحقیــق  از  آمــده  بدســت 
اســت.  )پرسشــنامه)  تحقیــق  در  اســتفاده  مــورد  ابــزار  فنــی 
ویژگی هــای فنــی ابــزار در دو مــورد روایــی و پایایــی در جــدول 

اســت.  شــده  خالصــه   (3( شــماره 

جدول )3): بررسی برخی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری

-                               مقادیر قابل قبول
-متغیر

آلفای کرونباخ
(α < 0/7)

پایایی ترکیبی
(CR < 0/7)

میانگین واریانس استخراج شده
(AV E < 0/5)

0/8520/8900/576مسئولیت پذیری اجتماعی

0/8570/8900/639اعتماد سازمانی

0/8270/8760/642رفتار سبز

شکل )2): مدل مفهومی برازش شده در حالت معنی داری پارامترها
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مدلــی  از  تحقیــق  ایــن  ســاختاری  الگــوی  آزمــون  بــرای 
فرضیه هــای  بررســی  منظــور  بــه  شــد.  اســتفاده  زیــر  شــرح  بــه 
شــده  ارائــه   t-value مقادیــر   ،(2( شــماره  شــکل  در  تحقیــق، 
ــطح  ــا در س ــون فرضیه ه ــی و آزم ــه بررس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
اطمینــان 95 درصــد انجــام شــده اســت، مقادیــر t باالتــر از 1/96 
نشــان دهنده معنــی داری و تاییــد فرضیه هاســت. در شــکل 
ایــن ضرایــب  کــه  ارائــه شــده  شــماره )3) نیــز ضرائــب مســیر 
مســیر بــرای تعییــن ســهم هــر یــک از متغیرهــای مســتقل در 
تبییــن واریانــس متغیــر وابســته اســتفاده می شــوند و مقادیــر  
R2 کــه در درون دایــره هــر متغیــر مکنــون درون زا قــرار دارد،  و 
اســت  مکنــون  متغیــر  واریانــس  از  درصــدی  نشــان دهنده 
کــه توســط متغیرهــای مکنــون اثرگــذار بــرای آن توضیــح داده 

 . د می شــو
بــرای   t-value مقادیــر  مشــاهده  گردیــد،  کــه  همــان  طــور 
ــی  ــذا تمام ــت، ل ــتر از 1/96 اس ــتقیم بیش ــای مس ــام فرضیه ه تم
فرضیه هــای تحقیــق مــورد تاییــد قــرار گرفــت کــه نتایــج آن در 
جــدول شــماره )4) ارائــه شــده اســت. بــه منظــور بررســی نقــش 
میانجی گــری )غیــر مســتقیم) از آزمــون ســوبل1 اســتفاده شــده 
اســت. در ایــن روش، معنــی داری اثــر غیرمســتقیم و ضریــب 
ــن  ــردد. در ای ــبه می گ ــماره )1) محاس ــول  ش ــق فرم ــیر از طری مس

ــول: فرم
ــای  ــزان خط می ــی و   ــر میانج ــتقل ب ــر مس ــر متغی ــزان اث a می

1- Sobel Test

ــی ــر میانج ــتقل ب ــر مس ــتاندارد اث اس
میــزان خطــای اســتاندارد  b میــزان اثــر میانجــی بــر وابســته، 

اثــر میانجــی بــر وابســته می باشــد.
یعنــی  تحقیــق  چهــارم  فرضیــه  بررســی  منظــور  بــه  لــذا 
بیــن  رابطــه  در  ســازمانی  اعتمــاد  میانجــی  نقــش  بررســی 
مســؤولیت پذیری اجتماعــی و رفتــار ســبز کارکنــان شــهرداری 
مشــهد، همان طــور کــه در شــکل 3 مشــاهده می گــردد، مقــدار 
ضریــب مســیر بــرای رابطــه بیــن دو متغیــر مســؤولیت پذیری 
ــتاندارد  ــای اس ــزان خط ــازمانی 0/716 )می ــاد س ــی و اعتم اجتماع
بــر اســاس خروجی هــای نرم افــزار 0/05) و بــرای رابطــه بیــن دو 
ــزان  ــان 0/453 )می ــبز کارکن ــار س ــازمانی و رفت ــاد س ــر اعتم متغی
 (0/1 نرم افــزار  خروجی هــای  اســاس  بــر  اســتاندارد  خطــای 
می باشــد. بنابرایــن میــزان اثــر غیــر مســتقیم مســؤولیت پذیری 
محاســبه  زیــر  صــورت  بــه  کارکنــان  ســبز  رفتــار  بــر  اجتماعــی 

می گــردد:  
فرمول شماره )1)

شکل )3): مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد
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نتیجه گیری- 5
هــر تحقیــق علمــی بــر اســاس هــدف مشــخصی انجــام می شــود، 
بــا  تحقیقاتــی،  فعالیــت  هــر  پایــان  در  بایــد  محقــق  بنابرایــن 
نتایــج  دهــد.  ارائــه  را  کار  نتایــج  فرضیــات،  آزمــون  بــه  توجــه 
انجــام  بــرای  پیشــنهادها  اســاس  و  پایــه  تحقیــق  یافته هــای 
تحقیقــات بعــدی را شــکل می دهــد. بنابرایــن می تــوان گفــت 
یکــی از مهمتریــن بخش هــای تحقیــق، ارائــه نتایــج درســت و 

اســت. مناســب  پیشــنهادهای 
مثبــت  تاثیــر  بــر  مبنــی  تحقیــق  نخســت  فرضیــه  نتیجــه 
مســؤولیت پذیری اجتماعــی بــر رفتــار ســبز کارکنــان شــهرداری 
مشــهد تاییــد شــد. ایــن نتیجــه بــا مطالعــات چیمــا و همــکاران 
بیرقــدار  و  رســتگار   ،(1394( همــکاران  و  حســن زاده   ،(2019(
و  هــی  و   (2019( ســوگانتی   ،(2019( اسوانســون  و  ســو   ،(1394(
می بایســت  ســازمان ها  اســت.  همراســتا   (2019( همــکاران 
افــراد  و  ذینفعــان  برابــر  در  اجتماعــی  پاســخگویی  منظــور  بــه 
جامعــه بــه دغدغه هــا و مســائل مربــوط بــه محیــط زیســت، امــور 
اجتماعــی و بشردوســتی اهمیــت دهنــد و بســته بــه فرهنــگ 
ســازمانی  سیاســت های  تدویــن  بــه  خــود  خــاص  ســازمانی 
مربــط بــه مســئولیت پذیری اجتماعــی مبــادرت ورزنــد )یزدانــی و 
همــکاران، 1397). ســازمان بــا حمایــت از فعالیت هــا و اقدامــات 
مســئوالنه اجتماعــی، تصویــر مثبتــی را در ذهــن کارکنــان خــود 
ــری  ــان، هویت پذی ــاد کارکن ــب اعتم ــب جل ــد، موج ــاد می کن ایج
ــذارد  ــر می گ ــان اث ــار ســبز کارکن ــر رفت ــردد و ب ــا می گ ــت آنه و رضای
دســتورالعمل  یــک  ســازمان  کــه  هنگامــی   .(Su etal, 2019(
از  می گــذارد،  نمایــش  بــه  خــود  از  را  مقتــدری  زیســت محیطی 
بــه  را  مهــم  و  اساســی  اخالقــی  اصــول  و  ارزش هــا  طریــق  ایــن 
کارکنــان خــود نشــان می دهــد و موجــب می شــود کــه کارکنــان 
بــه  بــا  باشــند.  داشــته  مشــارکت  فعالیت هــا  اینگونــه  در  نیــز 
نمایــش گذاشــتن الگــوی پیوســته ای از رفتارهــای دوســتدارانه 

محیــط زیســت، مدیــران و رهبــران ســازمان بــه کارکنــان ایــن 
پیــام را انتقــال می دهنــد کــه چنیــن رفتارهایــی بــرای ســازمان 
ارزشــمند اســت. در ایــن راســتا، کارکنــان نیــز درک خواهنــد کــرد 
کــه انجــام چنیــن رفتارهایــی منجــر بــه پیامدهــای مطلوبــی از 
ــا  ــوند ت ــویق می ش ــه تش ــد و در نتیج ــد ش ــازمان خواه ــوی س س
ــروزی  ــازمان های ام ــند. س ــته باش ــارکت داش ــا مش ــام آنه در انج
بــه اهمیــت ایــن امــر واقــف هســتند کــه بــه ازای اســتفاده هایی 
کــه از منابــع طبیعــی، محیــط زیســت و غیــره دارنــد، اقداماتــی 
نیــز در راســتای جبــران خســارت های احتمالــی انجــام دهنــد. 
در جامعــه مــا توجــه بــه چنیــن موضوعــی از اهمیــت بیشــتری 
و  اســالم  مبیــن  دیــن  آموزه هــای  از  کــه  چــرا  اســت  برخــوردار 
عــادات فرهنگــی و تاریخــی ایرانیــان، مســئولیت در قبــال منابــع 
شــک،  بــدون  اســت.  بــوده  غیــره  و  زیســت  محیــط  طبیعــی، 
در  می توانــد  کــه  شــهری  ســازمان های  مهم تریــن  از  یکــی 
ــهرداری  ــازمان ش ــد، س ــته باش ــی داش ــر رنگ ــش پ ــوزه نق ــن ح ای
اســت. ســازمان شــهرداری بــه عنــوان متولــی امــور شــهری بایــد 
بررســی کنــد کــه چــه مســئولیت های اجتماعــی دارد و چگونــه 
می توانــد ایــن مفهــوم را در میــان کارکنــان و عملیــات روزانــه 
ــره  ــور روزم ــان در ام ــی کارکن ــه کوتاه ــرا ک ــازد چ ــه س ــود نهادین خ
شــهرداری می توانــد موجــب اختــالل در شــرایط جامعــه و زندگــی 
مــردم گــردد. بنابرایــن توجــه بیشــتر مدیــران ســازمان شــهرداری 
در حیطــه مســئولیت پذیری اجتماعــی می توانــد بــر رفتارهــای 

ــد.    ــر باش ــان موث ــبز کارکن س
نتیجـه فرضیـه دوم تحقیق مبنی بر تاثیر مسـؤولیت پذیری 
اجتماعـی بـر اعتمـاد کارکنـان شـهرداری مشـهد تایید شـد. این 
نتیجـه بـا مطالعـات احمـد و همـکاران )2020)، احمـدی و نهتانـی 
 ،(2019( دیدوگلـو  و  بـوگان   ،(2018( همـکاران  و  ارچیمـی   ،(1394(
توریگنـی و همـکاران )2019)، جعفـری ده دزی و مهربانـی )1394)، 
سـو   ،(1394( کاوسـی  و  راه چمنـی   ،(2017( همـکاران  و  جلیلونـد 

جدول )4): نتایج آزمون فرضیه ها 

نتیجه  فرضیهt-valueضریب مسیرفرضیه ها

تایید0/4194/074مسئولیت پذیری اجتماعی  رفتار سبز کارکنان

تایید0/71613/784مسئولیت پذیری اجتماعی  اعتماد سازمانی کارکنان

تایید0/4534/524اعتماد سازمانی  رفتار سبز کارکنان

تایید0/3244/31مسئولیت پذیری اجتماعی  اعتماد سازمانی کارکنان رفتار سبز کارکنان
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عباسـی،   ،(1396( ویشـلقی  و  شـریف زاده   ،(2019( اسوانسـون  و 
و   (1395( همـکاران  و  نعمت الهـی   ،(1394( خلیفـه  و  زندی لـک 
یـاداو و همـکاران )2018) هم راسـتا اسـت. مسـئولیت اجتماعـی 
یکـی از وظایـف و تعهـدات سـازمان در جهـت منتفـع سـاختن 
جامعـه اسـت. حفـظ سـطح باالیـی از تعهـد سـازمانی اثربخـش، 
می باشـد.  اهمیـت  حائـز  سـازمان  بقـای  و  سـعادت  بـرای 
مسـئولیت پذیری اجتماعـی در قبـال ذی نفعان اجتماعی و غیر 
پیش بینی کننـده ای  مشـتریان  و  دولـت  کارکنـان،  اجتماعـی، 
می گـردد.  محسـوب  سـازمانی  تعهـد  تغییـرات  بـرای  قـوی 
سـازمان  توسـط  اجتماعـی  مسـئولیت  پذیـرش  هزینه هـای 
بخصـوص در قبـال محیـط بیرونـی از طریـق ارتقـای سـطح تعهـد 
کارکنـان کـه بـه تبـع خـود، مشـارکت فعـال، بهـره وری و انسـجام 
و  )مدهوشـی  گردیـد  خواهـد  جبـران   دارد،  همـراه  بـه  را  درونـی 
موجـب  سـازمان  اجتماعـی  مسـئولیت پذیری   .(1394 نـوروزی، 
 .(Su etal, 2019( جلـب اعتمـاد کارکنـان و مشـتریان می شـود
محسـوب  سـازمان  ارزشـمند  دارایی هـای  جملـه  از  اعتمـاد 
ارمغـان  بـه  سـازمان  بـرای  را  مثبتـی  پیامدهـای  کـه  می شـود 
عمـل  مسـئوالنه  و  اخالقـی  سـازمانی  اینکـه  درک  مـی آورد. 
می کنـد، محـرک ارتباطـات و تعامـالت اعتماد محور اسـت. رفتار 
ترغیـب  را  سـازمان  بـه  اعتمـاد  سـازمان،  اجتماعـی  مسـئوالنه 
توجـه  افـراد  انسـانی  نیازهـای  بـه  کـه  سـازمان هایی  می کنـد. 
اسـاس  بـر  را  خـود  راهبـردی  دورنمـای  و  ماموریت هـا  و  کـرده 
خـود  جایـگاه  می کننـد،  تدویـن  بشردوسـتانه  خواسـته های 
اثرگـذار  عنصـر  یـک  عنـوان  بـه  و  بخشـیده  ارتقـاء  جامعـه  در  را 
 ، )فاطمی فـر می شـوند  شـناخته  محیطـی  پایـداری  و  حفـظ  در 
حسـینی و محمـودی میمنـد، 1393). بـدون شـک، انجـام چنین 
بیشـتر  مشـارکت  و  سـازمان  سـوی  از  مسـئوالنه ای  اقدامـات 
بـه  شـد.  خواهـد  کارکنـان  اعتمـاد  افزایـش  موجـب  کارکنـان 
عنـوان مثـال برخـی از اقداماتـی کـه اخیـرا شـهرداری مشـهد بـه 
عبـارت  داد  انجـام  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  از  پیشـگیری  منظـور 
صـورت  بـه  وظایـف  انجـام  و  کارکنـان  حضـور  کاهـش   : از اسـت 
عمومـی  مناطـق  همـه  منظـم  بهداشـت  و  نظافـت  دورکاری، 
متـرو،  و  اتوبـوس  ایسـتگاه های  فروشـگاه ها،  پارک هـا،  ماننـد 
فضاهـای داخلـی حمـل و نقـل عمومـی و ... طبـق دسـتورالعمل 
WHO، ضدعفونـی تمـام فضاهـای داخلـی تاکسـی های عمومـی 
جهانـی  بهداشـت  سـازمان  دسـتورالعمل  مطابـق  خصوصـی  و 
)ماسـک،  بهداشـتی  لـوازم  توزیـع  و  مسـافران،  تخلیـه  از  پـس 

فروشـندگان  و  بی خانمان هـا  بـه  بهداشـتی)  ژل  دسـتکش، 
رایـگان، صـورت  بـه  خیابانـی 

مراکــز  عمومــی،  بیلبوردهــای  طریــق  از  اطالعــات  انتشــار 
تمــاس، وب ســایت ها و رســانه های جمعــی بــه طــور منظــم و 
ــه  ــهد ب ــهرداری مش ــط ش ــه توس ــری ک ــات دیگ ــیاری از اقدام بس
ــت. ــام گرف ــه انج ــای جامع ــی اعض ــالمت تمام ــن س ــور تامی منظ
اعتمــاد  تاثیــر  بــر  مبنــی  تحقیــق  ســوم  فرضیــه  نتیجــه 
مــورد  مشــهد  شــهرداری  کارکنــان  ســبز  رفتــار  بــر  ســازمانی 
تاییــد قــرار گرفــت. ایــن نتیجــه بــا مطالعــه ســو و اسوانســون 
ســازمان های  مشــکالت  از  یکــی  اســت.  هم راســتا   (2019(
ــد. در  ــران می باش ــان و مدی ــن کارکن ــاد بی ــود اعتم ــروزی، کمب ام
شــایان  شــکاف  دولتــی،  ســازمان های  بخصــوص  ســازمان ها 
دو  ایــن  خواســته های  و  مدیریــت  و  کارکنــان  بیــن  توجهــی 
وجــود دارد. در نتیجــه ایــن شــکاف، تصمیم هــا بــا مشــکالت 
تصمیم هــا  اجــرای  در  کارکنــان  زیــرا  می شــوند  روبــه رو  اجرایــی 
مقاومــت می کننــد و در مقابــل مدیــران نیــز بــه کارکنــان اعتمــاد 
و  نمی دهنــد  مشــارکت  تصمیمــات  در  را  آنهــا  و  نمی کننــد 
اینهــا همــه موجــب ایجــاد فضــای بی اعتمــادی و پدیــد آمــدن 
و  سیاســی کاری  تضــاد،  شــایعه پراکنی،  همچــون  رفتارهایــی 
کــم کاری در ســازمان خواهــد شــد کــه انــرژی باالیــی از ســازمان ها 
گرفتــه و هزینه هــا را افزایــش می دهــد )تقوائــی یــزدی، 1395). 
هنگامــی کــه مدیــران بــا تعامــالت گســترده و اثرگــذار خــود بــر 
ــز  ــان نی ــد، کارکن ــب می کنن ــود جل ــه خ ــان را ب ــاد آن ــان، اعتم کارکن
نســبت بــه اهــداف ســازمان متعهدتــر شــده، اهــداف ســازمان 
را اهــداف خــود دانســته و بــرای تحقــق آنهــا بــا جــان و دل تــالش 
اعتمــاد   .(1396 صادقــی،  و  فتحــی زاده  )منتظــری،  می کننــد 
بــرای حفــظ یــک رابطــه در طــول زمــان، ضــروری اســت.  میــزان 
شــهروندی  رفتارهــای  انــواع  موجــب  ســازمانی  اعتمــاد  بــاالی 
 Su( و مثبــت کارکنــان و کاهــش نــرخ تــرک خدمــت می گــردد
مهــم  ایــن  بــه  نیــز  مشــهد  شــهرداری  مدیــران   .(etal, 2019
ــب  ــد جل ــازمانی نیازمن ــداف س ــق اه ــرای تحق ــه ب ــد ک ــی برده ان پ
اعتمــاد کارکنــان خــود هســتند؛ لــذا اعتمادســازی را ســرلوحه 
کار خــود قــرار داده انــد و همــواره تــالش می کننــد بــا صداقــت در 
گفتــار و رفتــار بتواننــد حــس اعتمــاد را در کارکنــان ایجــاد کننــد 
و بــا خلــق فضایــی مبتنــی بــر اعتمــاد بــر رفتــار کارکنــان تاثیــر 

بگذارنــد. 
 نتیجــه فرضیــه چهــارم یعنــی بررســی نقــش میانجی گــری 
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اعتمــاد ســازمانی در رابطــه میــان مســؤولیت پذیری اجتماعــی و 
رفتــار ســبز کارکنــان شــهرداری مشــهد مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
ایــن نتیجــه بــا مطالعــه ســو و اسوانســون )2019) هم راستاســت. 
شــیوه ای  بــه  را  اجتماعــی  مشــکالت  ســازمان  کــه  هنگامــی 
اخالقــی حــل می کنــد، بــر اســاس تئــوری تبــادل اجتماعــی بــه 
می یابــد  افزایــش  ســازمان  بــه  کارکنــان  اعتمــاد  زیــاد  احتمــال 
)Su etal, 2019). شــهرداری بــه عنــوان یکــی از ســازمان های 
مهــم بخــش عمومــی و بــه عنــوان ســازمان اداره کننــده شــهر 
کــه مســئولیت مدیریــت شــهری را برعهــده دارد و بــا تمامــی 
ابعــاد مختلــف شــهر ماننــد ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فنــاوری 
و محیــط زیســت در ارتبــاط اســت، می توانــد بــا ســنجش منظــم 
، بــر وضعیــت شــهر از منظــر پایــداری توســعه،  ابعــاد شــهر پایــدار
شــهرداری  بخشــد.  بهبــود  را  شــهر  وضعیــت  و  کنــد  نظــارت 
بهبــود  و  اجتماعــی  قانونــی،  مســئولیت های  انجــام  در  بایــد 
وضعیــت رفــاه و ســالمت در جامعــه پیشــرو باشــد. اقدامــات 
حوزه هــای  در  مشــهد  شــهرداری  مســئوالنه  فعالیت هــای  و 
مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت محیطی و غیــره موجــب 
اســت  شــده  ســازمان  در  اعتمــاد  بــر  مبتنــی  فضایــی  ایجــاد 
کــه ایــن امــر بــر رفتارهــای کارکنــان در راســتای تحقــق اهــداف 

مســئوالنه ســازمان موثــر بــوده اســت. 

بــه  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
مدیــران ســازمانی بــه نظــر می رســد کــه بــا روش هــای مختلــف 
ماننــد پــاداش و غیــره می تــوان کارکنــان را بــه انجــام رفتارهــای 
افزایــش  را  آنهــا  تعهــد  روحیــه  و  نمــوده  ترغیــب  مســئوالنه 
و  رفتارهــا  بایســتی  ســازمانی  مدیــران  بــه  همچنیــن  دهنــد. 
مســئولیت پذیری  اقدامــات  بــه  مربــوط  صحیــح  الگوهــای 
و  کــرده  جســتجو  خودشــان  فعالیــت  حــوزه  در  را  اجتماعــی 
ضــرورت  همچنیــن  ســازند.  عملــی  را  آن  پیاده ســازی  راه هــای 
از  کارکنــان در هــر یــک  دارد شــرح وظایــف و رفتــار مســئوالنه 
و  اجتماعــی  )اقتصــادی،  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  ابعــاد 
زیســت محیطی) مشــخص شــده و بــا توجــه بــه اثــر مثبــت و 
معنــی دار مســئولیت پذیری اجتماعــی بــر رفتــار ســبز کارکنــان، 
طــور  بــه  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  حــوزه  در  بایــد  مدیــران 
ــتر  ــان را بیش ــد و کارکن ــزار کنن ــی برگ ــای آموزش ــتمر کارگاه ه مس
آشــنا ســازند. تــا در  بــا مفاهیــم و ابعــاد مختلــف ایــن مفهــوم 
ایــن فعالیت هــا مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند. و از ســوی 
دیگــر عواملــی کــه موجــب ســلب اعتمــاد کارکنــان در ســازمان 
مدیــران  تعامــالت  افزایــش  بــا  و  شــده  شناســایی  می شــود 
بــا کارکنــان و دریافــت بازخــورد از آنهــا تــالش کننــد تــا اعتمــاد 

کارکنــان را جلــب کننــد. 

فهرست منابع:
احمــدی، رضــا؛ نهتانــی، ام البنیــن. )1394). بررســی تأثیــر مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمان بــر ادراک )اعتمــاد ســازمانی و رضایــت 

شــغلی) کارکنــان تامیــن اجتماعــی شــهر بندرعبــاس، کنفرانــس ملــی هــزاره ســوم و علــوم انســانی. 
. )1394). بررســی تاثیــر تعهــد زیســت محیطــی بــر عملکــرد پایــدار شــرکت بــا نقــش تعدیل کنندگــی آمــوزش  اســکندری، یاســر

 . اهــواز چمــران  شــهید  دانشــگاه  پایان نامــه،  ماهشــهر،  پتروشــیمی  شــرکت های  در  کارکنــان 
، احمــد. )1395). بررســی عوامــل موثــر بــر رفتارهــای زیســت محیطی در بیــن دانشــجویان  باقــرزاده، مســعود؛ طالبــی، ســعید؛ رســتگار

 . دانشــکده های پرســتاری، بهداشــت و پیراپزشــکی جنــوب اســتان فــارس. پایان نامــه، دانشــگاه پیام نــور مرکــز شــیراز
. )1398). روابــط ســاختاری اعتمــاد ســازمانی، اخــالق حرفــه ای  ، رحیمــه؛ ســامری، مریــم؛ حســنی، محمــد؛ مرتضی نــژاد، نیلوفــر پورحیــدر
و ســاختار ســازمانی بــا اثربخشــی مدرســه بــا نقــش میانجــی ارزشــیابی عملکــرد معلمــان، نشــریه علمــی آمــوزش و ارزشــیابی، 12)47)، 

 .93-116
تقوایــی یــزدی، مریــم. )1395). رابطــه مولفه هــای ســالمت ســازمانی بــا اعتمــاد ســازمانی و مســئولیت پذیری اجتماعــی دبیــران 

آمــوزش و پــرورش ســاری. رهیافتــی نــو در مدیریــت آموزشــی، 7)3)، 95-116. 
ــت  ــازمانی، رضای ــاد س ــر اعتم ــازمان ب ــی س ــئولیت پذیری اجتماع ــر مس ــی تاثی ــه. )1394). بررس ــی، فاطم ــری ده دزی، آرزو؛ مهربان جعف
ــن در  ــای نوی ــق ه ــی تحقی ــن الملل ــس بی ). کنفران ــواز ــهر اه ــی ش ــتان های خصوص ــه: بیمارس ــورد مطالع ــتری گرایی )م ــغلی و مش ش
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مدیریــت، اقتصــاد و حســابداری. 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  تاثیــر  بررســی   .(1394( حســین.  محمــد   ، احســان فر ابوالقاســم؛  اثنی عشــری،  مجیــد؛  حســن زاده، 
ســازمان بــر رفتــار کارکنــان بــا نقــش میانجی گــری تعهــد ســازمانی )مطالعــه مــوردی: کارکنــان شــعب بانــک ملــی شهرســتان بابــل). 

ــل.  ــش باب ــی راه دان ــوزش عال ــه آم ــه، موسس پایان نام
، جــواد؛ ســیفی زاده، ســیمین؛ غالمــی مبارک آبــادی، رقیــه. )1397). تاثیــر بازاریابــی ســبز بــر شــهرت شــرکت بــر اســاس  دلجــوی شــهیر

مســؤولیت اجتماعــی و تصویــر محصــول شــرکت. مطالعــات نویــن کاربــردی در مدیریــت و اقتصــاد، 1)3)، 7-18.
ــازمان های  ــهرداری و س ــرد ش ــر عملک ــی ب ــئولیت  اجتماع ــر مس ــین. )1397). تاثی ــاری، حس ــه؛ جب ــی، حلیم ــزاد؛ رحمان ، به ــادر ــر خ ذاک

ــود. ــی بینال ــوزش عال ــه آم ــه، موسس ــه، پایان نام تابع
. )1394). تاثیــر ابعــاد مســئولیت اجتماعــی ســازمان و اعتمــاد مصرف کننــده بــر شــهرت ســازمان.  راه چمنــی، احمــد؛ کاوســی، کامیــار

راهبردهــای بازرگانــی دانشــگاه شــاهد، 22)5)، 69-82. 
، علــی مهــدی. )1394). بررســی رابطــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی و رفتارهــای زیســت محیطــی در حفاظــت  ، احمــد؛ بیرقــدار رســتگار
). ســومین همایــش ملــی تحقیق هــای محیــط  از محیــط زیســت )مــورد بررســی و مطالعــه: دانش آمــوزان دبیرســتان های شــیراز

زیســت و کشــاورزی ایــران. 
شــریف زاده، فتــاح؛ ویشــلقی، مهدیــه. )1396). تاثیــر مســئولیت اجتماعــی شــرکتی بــر رضایــت ارباب رجــوع شــهرداری تهــران بــا 

 .175-192  ،(67(23 راهبــردی،  مدیریــت  عمومــی،  اعتمــاد  میانجی گــری 
شــکری، انســیه. )1395). بررســی عوامــل موثــر بــر رفتارهــای مراقبــت از محیــط زیســت در بیــن کارکنــان پاالیشــگاه شــیراز، پایان نامه، 

 . دانشــگاه پیام نــور مرکــز شــیراز
. )1394). بررســی عوامــل زیســت محیطی  ، احمــد؛ امراللهــی جالل آبــادی، مهنــاز صیــف، محمــد حســن؛ مظلومیــان، ســعید؛ رســتگار

 .19-29 ،(2(4 ، ، آمــوزش محیــط زیســت و توســعه پایــدار و روانشــناختی موثــر بــر تمایــل بــه خریــد ســبز
ــد و  ــه برن ــاد ب ــر اعتم ــرکت ب ــی ش ــئولیت اجتماع ــر مس ــی تاثی ــی. )1394). بررس ــه، مجتب ــعود؛ خلیف ــک، مس ــاس؛ زندی ل ــی، عب عباس

ــی، 24، 31-44.  ــت بازرگان ــم انداز مدیری ــد، چش ــده و ارزش برن ــت ادراک ش ــی کیفی ــش میانج ــا نق ــد ب ــح برن ترجی
، آزاده؛ حســینی، میــرزا حســن؛ محمــودی میمنــد، محمــد. )1393). بررســی تاثیــر مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمانی بــر  فاطمی فــر
وفــاداری مشــتری از طریــق هویــت مشــتری ســازمان، اعتمــاد و رضایــت مشــتری )مطالعــه مــوردی: مرکــز درمانــی شــهید شــوریده)، 

  . ــور ــگاه پیام ن ــه، دانش پایان نام
؛ الحســینی المدرســی، ســید مهــدی. )1398). تناســب فــرد- ســازمان و تاثیــر آن بــر تعلــق خاطــر کاری از طریــق  فالحــی، محمــد باقــر

ایجــاد اعتمــاد ســازمانی )مــورد مطالعــه: یــک ســازمان نظامــی)، مدیریــت نظامــی، 19)1)، 1-27. 
کارکنــان،  ســبز  رفتــار  بــر  موثــر  عوامــل  اولویت بنــدی  و  شناســایی   .(1398(  . اکبــر  ، حســن پور یوســف؛  وکیلــی،  میثــم؛  گچلــو، 

خوارزمــی.  دانشــگاه  پایان نامــه، 
گشتاســبی فرد، پرســتو؛ کریمــی، فریبــا. )1395). رابطــه اعتمــاد ســازمانی و ســکوت ســازمانی بــا رضایــت شــغلی کارکنــان دانشــگاه 

آزاد اســالمی واحــد خوراســگان )اصفهــان)، رهیافتــی نــو در مدیریــت آموزشــی، 9)1)، 276- 264. 
. )1390). رابطــه میــان عوامــل روانــی، اجتماعــی و رفتــار مصرف کننــده ســبز )حامــی محیــط زیســت).  محمدیــان، محمــود؛ ختائــی، امیــر

مدیریت بازرگانــی، 3)7)، 143-160. 
مدهوشــی، مهــرداد؛ نــوروزی، عباســعلی. )1394). تبییــن الگــوی ارتقــاء مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمان، مطالعــات مدیریــت 

راهبــردی، 23، 43-60. 
منتظــری، محمــد؛ فتحــی زاده، علیرضــا؛ صادقــی، جــواد. )1396). تاثیــرات اعتمــاد بــه مدیــر بــر رفتــار شــهروندی ســازمانی و عملکــرد 

ســازمانی، مطالعــات رفتــار ســازمانی، 6)4)، 81-105. 
مهرابــی طالقانــی، علیرضــا؛ محمدیــان ســاروی، محســن )1397). بررســی رابطــه میــان ســبک های رهبــری و عدالــت ســازمانی بــا 
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اعتمــاد کارکنــان، مدیریــت منابــع انســانی در صنعــت نفــت، 10)40)، 207-228. 
؛ حســینی، ســید حســین. )1398). بررســی رابطــه مســئولیت اجتماعــی بــا رفتــار خالقانــه کارکنــان شــهرداری  نظــری حــق، مهیــار

آزاد اســالمی واحــد شــاهرود.  شــاهرود. پایان نامــه، دانشــگاه 
نعمت الهــی، فهیمــه؛ طبائــی زاده فشــارکی، حمیــد رضــا؛ مینویــی، مهــرزاد. )1395). تاثیــر انجــام انــواع مســئولیت اجتماعــی توســط 
شــرکت بیمــه ایــران بــر اعتمــاد و تعهــد ســازمانی و مشــتری مداری کارکنــان شــرکت. پایان نامــه، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران 

مرکــزی. 
نورانــی، ســیده منــا؛ ملکــی مین بــاش رزگاه، مرتضــی. )1398). تاثیــر مســئولیت اجتماعــی و جهت گیــری محیطــی شــرکت بــر رفتــار 
مشــتریان در انتخــاب محصــوالت ســبز بــا نقــش میانجــی گرایــش بازاریابــی ســبز و ارزش ادراک شــده )مــورد مطالعــه: شــرکت های 

مــواد غذایــی و آشــامیدنی مســتقر در شــهرک صنعتــی اســتان ســمنان)، پایان نامــه، دانشــگاه ســمنان. 
ــم؛ پورعبدالعلــی، ســپیده. )1397). بررســی و تحلیــل مســئولیت پذیری اجتماعــی کارکنــان  ، ابراهی یزدانــی، محمــد حســن؛ علی پــور

شــهرداری اردبیــل بــا تاکیــد بــر مدیریــت زمــان و مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی، جغرافیــا و روابــط انســانی، 1)2)، 698-715.
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