Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 10(1), 159-177, Winter 2017

10.22631/ISIH.2017.229


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 10
No. 1
Winter 2017

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Bibliography

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 10
No. 1
Winter 2017

-

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

:

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 10
No. 1
Winter 2017

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،051-011 ،)0(01 ،زمستان 0911
شففعی ،حسففی خففمی پور یحمففم و دسففیری حسفف ( .)6931تففیری شففصخ هصی ک ف یقیصففصدی بفف
سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص .فصلنامه مطالعات میانرشتههای در علتم انستان .653-611 )6(61
شصپص8112-6166 :

10.22631/ISIH.2017.229

 نویسنمگص  /دسی س به ی کص ل قصله ب یسصس قوینی ک یییو کص صنز

آزید یست.

)

تأثیر شاخصهای کالن اقتصادی
بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
حسین شفیعی* ،1احمد خدامیپور ،2محسن دستگیر
دریافت2931/24/42 :؛

3

پذیرش2930/60/60 :

چکیده

در سصلهصی یخی همویره سئولیت یجیمصع و زیست حیط ش کت هص و یب،صد تیری گذیر بف آ یز دیفمگصه
حصفظص حیط زیست و یقشصر خیلف یسیعصدهکننمه یز گزیرشهص و صورتهصی صل ش کتهص ورد توجفه
بوده یست .سئولیت یجیمصع سصز ص هص یز جسیصرهصی «یخ ق کسبوکصر» یسفت کفه بفه ب رسف نقف
ش کتهص در حوزه یجیمصع پ دیزد .سئولیت یجیمصع ش کی جموعه وظفصیف و ت،دفمیت یسفت کفه
ش کت بصیم در ریسیصی حعظ یقبت و کمک به جص ،هیی که در آ ف،صلیت کنم ینجصم دهم .همچنفی
همویره تیری یب،صد خیلف یقیصصد ک همچو تولیم نصخصل دیخل ن خ تورم و ن خ بصزده بمو ریسک
ب سئولیت یجیمصع و زیست حیط ش کت هص ب یی ط فمیری حیط زیست وضوع دم تلقف شفمه
یست .قصله حصض بص همف ب رس ریبطه بی شصخ هصی ک یقیصصدی بص تغیی یت سطح یفشفصی فویرد
تبط بص یجیمصع و زیست حیط که در صورتهصی صل و یصددیشتهصی هم یه ییف صفورتهص ینجفصم
شمه یست .یی قصله به روش شبهتج ب بص ب رس  13شف کت در سفصلهصی  6921تفص  6939بهصفورت
یص رشیه یی بی حسصبمیری و یقیصصد ینجصم شفمه یسفت .بف یی آز فو ف ضفیههص یز رگ سفیو ننمگصنفه و
دیده هصی تصبلوی بص روش یر یت رصبت یسیعصده شمه و ب یی سنج سفئولیت یجیمفصع و زیسفت حیط
شصخ ک یلدی بهکصر گ فیه شمه یست .نیصیج تحلیل دیدههصی پژوه و آز و ف ضیههص نشص دید بفی
شصخ هصی ک یقیصصدی همصننم ن خ تورم و تولیم نصخصل دیخلف و نمف ه تغییف یت یفشفصی سفئولیت
یجیمصع و زیست حیط ش کت هص ریبطه ،نصدیری وجود دیرد .همچنی نیصیج نشص دید بفی نف خ بفصزده
بمو ریسک و سئولیت یجیمصع و زیست حیط ش کتهص ریبطه ،نصدیری وجود نمیرد.
کلیدواژهها :تولیم نصخصل دیخل صلکیت ندصدی سئولیت یجیمصع و زیست حیط ن خ بصزده بفمو
ریسک ن خ تورم.
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ط دهه هصی یخی رونم فزیینمه پیشف فت صفن،ی یزیک سفو و حفمودیت نفصبب طبی،ف و
زیست حیط یز سوی دیر توجه جص ،ه بش ی ری به سئله حعظ حیط زیست جلب ک ده
یست در یی ش ییط تقصضصی روزیفزو ذی نع،ص یز شف کت هص بف یی پفذی ش سفئولیت هصی
یجیمصع ش کت هص ری نیز به درگی شم در سئولیت هصی زیست حیط و یجیمصع تشویق
کنم .در یر جدصن شم ش کت هصی کشورهصی درحصل توسف،ه صیفل بفه ح کفت به سفوی
بصزیرهصی جدصن هسینم و یزیی رو ب یی کسب قبولیت در بصزیرهصی جدصن بصیم نشص دهنفم
کففه درحففصل ییعففصی سففئولیت هصی زیسففت حیط و یجیمصع شففص هسففینم (عل خففصن و
ی جوری .)61 6938
بسففیصری یز صففصحبنظ ی ،یقمنففم بففه د یلف همچففو خصوص سففصزی و ینیقففصل قففمرت
یقیصصدی یز دولتهص به سصز ص هص و درنییجه کونک شم دولتهص ی وزه یی دولتهفص نفصبب و
قمرت زم ری ب یی حل شک ت یجیمصع و زیست حیط نمیرنم و سفصز ص هص بصیفم دولتهفص ری
در یی ز ینه یصری کننم .در یی ریسیص در سصلهصی یخی در سطح جدص پیش فتهصی قصبلتوجد
در ز ینه سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص 1صورت گ فیه و می ی سصز ص هص در سفطح جدفصن
توجه زیصدی به یی عدوم کننم (صنوب خلیل و رقعیص  .)83 6922همچنفی بفص گسفی ش
ف یینم جدصن شم و یرتبصط یقصبل کشورهص و نصکصف بود نصبب دیخل ش کتهص نصگزی یز جذب
س صیه و رقصبت تنرصتنگ بص سصی رقبص هسینم .یکف یز دمتف ی آرفصر سف صیهگذیری و رقصبفت در
جدص رقصبی ی وز در قصیسه بص گذشیه ت ش ش کتهص ب یی ش وعیت بخشفیم بفه ف،صلیفت و
عملک دشص در سصلهصی گذشیه یست .ب خ نظ یههص بیص کننفم بفص بدبفود شف ییط یقیصفصدی
همویره جصیرصه کشورهص یز نظ توجه به حیط زیست بدبود یصبم و ش کتهص نیز بفه همی نظفور
در سطح جص ،ه پیوسیه درصمد بدی شم و بدیف نشفص دید وق،یفت و شف ییط خفود در حعفظ
نصفب عمو و حیط زیست هسینم (یصغ ی و سص رنظ .)63 6938
سایممن اسمیت کمزنهس 2در قصله شدور خود بص عنوی رشم یقیصصدی و نفصب یب ی درآ فم در
سصل  6335یی پ س ری ط ح ک د که نرونه نصب یب ی درآ فم طف ف یینفم رشفم یقیصفصدی یفک
کشور تغیی کنم؟ در سصلهصی یخی یقیصصددینص حیط زیست و رشم یقیصصدی پژوه هفصی
ب پصیه نظ یه کوزنیس ینجصم دیدهینم .نییجه ت ش آ هص به کشف ریبطهیی بهشکل ،کفوس بفی
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

کیعیت حیط زیست و رشم یقیصصدی نج شمه یسفت ( فصل  1و دیسفروپیص .)6336 2ب خف یز
دیدههصی یقیصصدی نشص دیدهینم که بص رشم درآ م س ینه توجه ش کتهص بفه حفیط زیسفت تغییف
قصبلتوجد خویهم دیشت (بصنک توس،ه آسیص.)1 8116 3
یلبیه شصیص ذک یست که در طول سصلهصی گذشیه دولت در ریسیصی حمصیت یز نصفب عمفوم در
یسیعصده یز حیط زیست و دسییصب به یط عصت دربصره عملک د ش کتهص در ز ینه وضفب و یجف یی
قوینی یقمی صت جصلبتوجد ینجصم دیده یست .یی ی بهنوبه خود سفبب تحمیفل ینجفصم ب خف
س صیهگذیریهصی زی بنصی و هزینههصی ب یی ش کت شود .یلبیه یز سوی دیرف دولفت بف یی
تشویق ش کتهص به ینجصم ننی ی وری یقمیم به سیصستگذیری و پشییبصن یز ب نص فههصی حمصیفت
یز نصفب یجیمصع و حیط زیست ک ده یست (لوینو و س یفیم.)69 8161 4
حصل ب ص توجه به پیچیمگ و نیصزهصی جص ،ه ی وزی و قوینی و یرزشهصی ت،یی شفمه یز سفوی
جص ،ه ی،ن پی وی یز آ هص و یحی یم گذیشی به خویسیههصی جص ،ه بش ی ینجصم پفژوه دربفصره
تففیری ی کففه شففصخ هصی خیلففف یقیصففصدی تویننففم ب ف یب،ففصد خیلففف یفشففصی یط عففصت
زیست حیط و یجیمفصع توسفط شف کتهصی دیشفیه بصشفنم ییف پ سف طف ح شفود کفه
شففصخ هصی کف یقیصففصدی یزجملففه یفزی تولیففم نصخففصل ل ف نف خ تففورم و نف خ بففصزده
بمو ریسک نه تیری ی ب یفشصی یط عصت زیست حیط و یجیمصع ش کتهص دیرنم؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ب ربصت یز دمت ی ؤلعههصی یست که ف،صلیتهصی یقیصصدی ری تحت تیری قف یر دهفم .ربفصت
یقیصصدی به ،ن وجود ش ییط بصربفصت طمفئ و قصبفلپی بین بف یی ف،فص یقیصفصدی یسفت
بهگونهیی که شد ونمی س صیههصی خود ری بص یطمینص خصط به ج یص ینمیخیه و بهگونهیی طمئ
سود خود ری ب دیشت کننم .در ش ییط ب ربصت یصفو تشفکیل سف صیه بفص فصنب روبفهرو یسفت و
س صیههصی جص ،ه بهسمت ف،صلیتهصی غی ولم و ویسطهیی زودبصزده سفوق یصبنفم .بفص وجفود
گفذیرد .شف کتهص بف یی تولیفم
رشم یقیصصدی پصیمیر و بصربصت سودآوری ش کتهص رو به فزون
نصبب تولیم (همچو وید یولیه تولیم نی وی کصر و )...بیشفی ی ری
بیشی و سودآوری ب ی یز پی
بهکصر گی نم .در یی ریسیص آسیبهصی نیز به حیط زیست ویرد ک ده و ب خف خفم صت ری بف یی
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جب ی آ ینجصم دهنم .برامر و میلینگهمن 1بص یسیعصده یز نظ یه نمصینمگ نشص دیدهینم کفه بفهکصر
ب د نصبب یرزشمنم ش کت ب یی یسی یتژیهصی عملکف د یجیمفصع تبفت بیشفی یز آنکفه نفصفب
صل یی ب یی سدصمدیری دیشیه بصشم ب یی می ی نع،ت دیرد (حیمرپور .)65 6938
یقیصصد بصربصت ز ینه ری ب یی ب نص هریزی بدیف و کفصه ریسفک ف،صلیتهفصی یقیصفصدی فف یهم
کنم و در ننی حیط خط هص و تدمیمهصی وجود در قصبل بنرصههصی یقیصفصدی بفه حفمیقل
رسنم .ب یسصس نظ یکت دینشمنمی یقیصصد دمت ی شصخ هصی ربصت یقیصفصدی عبصرتنفم یز:
نوسصنصت نف خ تفورم رشفم یکنویخفت تولیفم نصخفصل دیخلف نف خ بیکفصری و( ...پورز فصن و
همکصری  .)12 6922یلروهصی ورد طصل،ه که تندص شص ل یط عصت صفورتهصی فصل یسفت
نم توینم به طور قط ،عمم وفقیت یص وفقیت و یزی نصبب ص ف یک ش کت ری پی بین کنم
درنییجه یلروی نصسب پی بین نبصیم تندص بین ب نسبتهصی صل بصشم بلکه سصی یط عفصت یز
قبیل یغی هصی یقیصصدی کف نیفز توینفم بفه پی بینف عفمم وفقیفت شف کتهص کمفک کنفم
(زیوگ .)39 6325 2
در ففورد ش ف وعیت و یرزش یتخففصذ یصففول سففئولیتپذی ی یجیمففصع توسففط ش ف کتهص
دیمگصههصی خیلع وجود دیرد .ب خ یز صصحبنظ ی ،یقمنم شک ت یجیمصع بصیم بفهطور
کص ل توسط دولتهص حل شونم .یی گ وه ب یی نظ نم که نفصبب سفصز صن بف یی حفل شفک ت
یجیمصع کصف نیسینم و نبصیم آ هص ری به نظور حل شفک ت جص ،فه هفمر دید .گف وه دیرف ی یز
صصحبنظ ی ،یقمنم یگ نه دولتهص سئول یصل حل شک ت جص ،ه هسینم ول شصرکت
سصز ص هص در یی ز ینه ریهرشص یست .ییف دسفیه یز صفصحبنظ ی ،یقمنفم یزآنجصکفه ی ف وزه
قمرت یقیصصدی یز دولتهص به سصز ص هص ینیقفصل یصفیفه شفصرکت سفصز ص هص در حفل شفک ت
یجیمصع زم و ض وری یست (تسوتسفوری .)81 8116 3بفص وجفود ینیقفصل بخشف یز قفمرت
یقیصصدی دولت به ش کتهص بهدلیل گسی دگ حوزه تیری گذیری و ب خوردیری دولت یز قوه قفصه ه
نق دولت فف ف یینم سیصس فف نقش پ رنگ یست .تق یبص ه پمیفمهیی در جص ،فه توسفط دولفت سفص ص
یصبم .درویقب نظ یهپ دیزی در ورد ه پمیمهیی فف یعم یز رویبط یقیصصدی خصنویده فذهب بومشنصسف
قصنو حقوق ف هنگ و ...ففف بفمو توجفه بفه دولفت بفهعنوی قفمرت سفص ص دهنمه شفکلبنمی
یجیمصع تق یبص غی مک یست ( نصوری و همکصری .)621 6939
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گ نه یقیصصددینص ک سیک و نیز صرژینصلیستهص بهدلیل تیکیم ب ف صلیسم ریصض نظ یههصی
یقیصصدی و دخصلت نمید بسیصری یز عوی ل دم در تحلیلهصی خود فیدم یصفل ب تفوجد بفه
جنبههصی روین تصمیمگی نمگص یقیصصدی هسینم ی ص همچنص رگههصی یز وجود ننی ییفمههصی
در دیمگصههصی یقیصصددینص یصدشمه قصبل شفصهمه یسفت (رضفصی و همکفصر  .)19 6923بیشفی
صصحبنظ ی ،یقمنفم هزینفههصی سفئولیت یجیمفصع کوتصه فمت و نفصفب آ یغلفب یز نفوع
بلنم مت یست .سئولیت یجیمصع درویقب نوع س صیهگذیری ب یی آینمه به ی یم کسفب زیفت
رقصبی پصیمیر و بلنم مت یست .فمی ی یرشفمی کفه دیریی دیفم کوتصه فمت هسفینم هزینفههصی
کوتصه مت سئولیت یجیمصع ری ب نم تصبنم و بص یی یسیم ل که شک ت یجیمصع تندص بهدسفت
گذرنم .در قصبفل فمی ین کفه دیریی دیفم
دولتهص قصبلحل یست یز کنصر یی قوله بهریحی
بلنم مت هسینم حصض نم ب یی بدبود رفصه جص ،فه حفل شفک ت یجیمفصع کفصه آلفودگ
حیط زیست بدبود ش ییط حیط کصر رعصیت حقوق بش ش کت در ی ور عصمیلمنع،ه و ...هزینه
کننم تص در بلنم مت بیویننم یز پیش فت یجیمصع بد ه نم شمه و یز سوی دیر در جص ،ه و در بی
شی یص و ذینع،ص خود ب یی خود یعیبصر و شد ت کسب کننم (قصسم .)93 6916
یسیم ل بنیصدی دربصره سئولیتهصی یجیمصع یی یست که هیچ گ وه نم توینم جص سصلم
بهدر بب د یگ نصفب شخص خود ری بمو درنظ گ فی پیص مهصی یعمصل خود ب یجیمفصع هفمف
ق یر دیده و پیری ی کنم .یلبیه در کشورهصی توس،هیصفیه که یز درآ م سف ینه و تولیفم نصخفصل لف
بص ت ی ب خوردیرنم یی وضوع بیشی ورد توجه ق یر گی د .ش کتهص نیز در ییف کشفورهص بفص
توجه به یفزیی سطح رفصه یجیمصع و درآ م س ینه و تولیم نصخصل ل ب یی بف آورد ینیظفصریت
جص ،ه و ش وعیت بخشیم به ف،صلیت خود یز ط یق حعظ حیط زیست و گزیرش یی یقفمی صت
یز ط یق رسصنههص و گزیرشهصی نیش شمه توسط خودشص بیشی ت ش کننم .یک یز روشهصی
وردیسیعصده که یز یسیقبصل عمو در یی ز ینه ب خوردیر بوده و در طول سصلهصی گذشیه بفی یز
پی ب آ تیکیم شمه یسفت یسفیعصده یز روش یفشفصی یخییفصری در قصلفب یصددیشفتهصی همف یه
صورتهصی صل بوده یست (ویدوک و گ یوز.)961 6316 1
همف ش کتهص یز رویک د حمیکت سصزی سود در گزیرشگ ی صل سنی بفه رویکف د سفئولیت
یجیمصع در گزیرشگ ی زیست حیط و یجیمصع تغیی یصفت .د یفل خیلعف بف یی تغییف نقف
ش کتهص یز عدوم ک سیک به رویک د سئولیت یجیمصع وجود دیرد .سصز ص هص یزیکسفو رف وت و
ف صتهصی شغل ب یی جص ،ه ییجصد کننم و یز سوی دیرف حفیط زیسفت ری آلفوده و تخ یفب و
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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س ف ت ینسففص و تنففوع زیسففی جدففص ری تدمیففم نمصینففم (یبففمور روف )82 8166 1یزیی ف رو
سئولیت یجیمصع ش کتهص توجه جص ،ه جدصن ری به خود جلب ک ده یست که توینم بهعنوی
می یت تضصد بصلقوه نصفب بی ذینع،ص خیلف در ریبطه بفص سفص ل یقیصفصدی زیسفت حیط
یجیمصع و یخ ق بیص شود (ننگ ت یه و ژینگ.)613 8113 2
ب خ یز نظ یههص تفل نظ یفه یقیصفصد سیصسف نظ یفه ذینع،فص نظ یفه شف وعیت و نظ یفه
سصز صن ط ح شمنم تص یی سئله ری توجیه کننم که ن ی شف کتهص سفئولیت یجیمصع شفص ری یفشفص
کننم .بهطورکل سئولیت یجیمصع ش کتهص بص رویبفط بفی شف کتهص و جص ،فه سف وکصر دیرد و
بهطور شخ یی عدوم به ب رس تیری یت ف،صلیت ش کتهص ب یفف ید و جص ،فه پف دیزد .ب خف
نیقمی یشصره دیرنم که عدوم سئولیت یجیمصع دسفت فمی ی یج ییف شف کتهص ری بفصز گذیشفیه
یست تص ت،دمیت یجیمصع ش کت ری بص توجه به نظ و خویسفت خفود ت،یفی کننفم .دسفیه دیرف ی یز
نیقمی به رسویی هصی صل ش کتهصی بزرگ نو ین و و وردکصم یشصره و بیص کننم که بفهرغم
رشم جنب سئولیتپذی ی ش کی یی رسویی هص رصبت کنم که ش کتهص و می ی آ هص تندفص بفه
فک سود خود هسینم و سئولیت یجیمصع ش کی تندص یک ویژه زیبصست .جفمی یز عدفوم سفئولیت
یجیمصع بسیصری نیز در ورد ینریزۀ ش کتهص در ب نص ههص و ف،صلیتهصی سئولیتپذی ی یجیمفصع
آنص ت دیم دیرنم .ب خ دیر ب یی بصورنم که ینریزههصی ش کتهص یز ف،صلیتهصی سفئولیتپذی ی
یجیمصع مک یست سیصس بصشم و یز یی ط یق خویهنم بص ب خ یز قص صت سیصس و حلف
ب ک ده و ی ییفصزیت در ریسفیصی یهفمیف یقیصفصدی کسفب کننفم .درویقفب شف کتهص تویننفم یز
ف،صلیتهصی سئولیتپذی ی یجیمصع در تنظیم حیط سیصس و پیشب د یهمیف سیصس خود یسیعصده
کننم یص حی ف،صلیتهصی سئولیتپذی ی یجیمصع ری بهعنوی یبزیری ب یی حعظ نصفب سیصس خصص
خود در نصنهزن سیصس ،ص ت سیصس و ق یردیدهصی یقیصصدی بهکصر گی نم .سئولیت یجیمفصع
ش کتهص ح کی ف یت یز حمیقل یلزی صت قصنون یست که بهصورت دیوطلبصنفه پذی فیفه شفمه یسفت
کننم بهیی ت تیب کصرک د درون
زی ی ؤسسصت یقیصصدی آ ری در ز ۀ نصفب بلنم مت خود تلق
توینم نج به بدبود جصیرصه شف کت و درندصیفت یففزیی بفصزده و سفودآوری و
سئولیت یجیمصع
3
س ینجصم بقصی بلنم مت آنص شود (آدیم .)65 8118
کروپر و گریفیهز ) 6336(4نشص دیدنم که در کشورهصی که دنصر رکود یص رشم یقیصصدی نعف
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

شونم در سصلهصي یبیمیی ش کتهص ب یي جب ی زیص سصلهصي پفی بفمو توجفه بفه سفص ل
یجیمصعي و زیست حیطي یقمیم به تولیم و ییجصد روشهصي جصیرزی ب یي تولیفم و درآ فم بیشفی
يکننففم و در یی ف دوره یز پصس ف گوی در ففورد تخ یففب و آرففصر نع ف عملک ف د در جنبففههصی
زیست حیط و یجیمصع خوددیری نمصینم ی ص در کشفورهصی دیریی رشفم یقیصفصدی تبفت و
یویل توجه ش کتهص به یب،صد یجیمصع و زیست حیط بیشی شمه و بهصفورت یخییفصری بف یی
یری ه و یفشصی یقمی صت ینجصمشمه ت ش کننم .درویقب یی دو پژوهشر یزی سفئولیتپذی ی
یجیمصع و زیست حیط ری به شکل تشبیه کننم که در دوری رکود و سصلهصی یبیمیی پفس
یصبم .همچنفی نیفصیج پفژوه آ هفص نشفص
یز آ کصه و پس یز ییجصد ربصت و رشم یفزیی
یصبفم ع وهبف ییف یفزی
دهفم کفه در دوری تففورم آسفیبهصی زیسففت حیط یففزیی
یصبم.
پصس گوی ش کتهص نیز در ورد آ ینمههص و سئولیتپذی ی یجیمصع کصه
سمری و چاپمن )6332( 1به ب رس ریبطه بی آ ینمگ ش کتهص و درآ م آ هفص پ دیخیهینفم.
نیصیج بهدستآ مه در پژوه آ هص نشص دهم که ش کتهصی بص سطح درآ فم بفص ت نسفبت بفه
دیریی هص و ش کتهصی بص طول عم بیشی آ ینمگ کمی ی دیرنم ی ص در بحث سفص ل یجیمفصع
همچو ویرد بوط به بیمه و بصزنشسیر ش کتهصی دیریی سصبقۀ بیشی و سطح درآ فم بفص ت
یقمی صت بیشی و ؤر ت ی ری ینجصم دهنم .همچنی یی دو پژوهشر نشص دیدنم که بی تورم بفص
یزی سئولیت یجیمصع و زیست حیط ش کتهص ریبطه ،نصدیری وجود دیرد.
اگل  )8116( 2بص آز و یط عصت س ی ز صن بوط به سفصلهصی  6331تفص  6332بف روی
یط عصت نصشف یز ینیشفصر گصزهفصی گلخصنفهیی و آ ینفمههصی زیسفت حیط در کشفور آلمفص
طصل،هیی ینجصم دیده یست که نیصیج پژوه وی نشص دهم بی ن خ بصزده بمو ریسک و تورم
بص یزی آ ینمه هص ریبطه ،نصدیری وجود دیرد .همچنی وی نشص دیده یست که بی یزی آ ینمههص
و تولیم نصخصل دیخل یرتبصط ،نصدیری وجود نمیرد.
دیریت 3و همکصری ( ) 8115به ب رس ریبطه یقصبل عوی ل ک یقیصصدی بص حیط زیست در
دهم که بی تولیم نصخفصل لف و
ش کشور حوزه نص پ دیخیهینم .نیصیج پژوه آ هص نشص
ص ف ین ژی بص یزی آ ینمههص ریبطه سیقیم و تبی وجود دیرد .همچنی آ هص نشص دیدنفم کفه
یصبم یزی ینیشفصر
در ش ییط که صلکیت دولی و درصم صلکیت بزرگت ی سدصمدیر یفزیی
یصبم.
گصزهصی گلخصنهیی و ب توجد به حیط زیست یفزیی قصبلتوجد
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یودو و یبیوری )8111( 1در پژوهش تفیری یب،فصد خیلفف سف صیهگذیری خفصرج بف رشفم
یقیصصدی و آ ینمههص ری در طول دوره  6321تص  8118در نطقه غ ب یف یقص ب رس ک دهینم .نیصیج
یصبفم
پژوه آ هص نشص دهم در ش ییط که ن خ بصزده بمو ریسفک در کشفورهص یففزیی
ش کتهص ب یی تی ی نیصزهصی صل بفه جفذب سف صیههصی خفصرج روی آورنفم و بفص جفذب
س صیههصی خصرج رشم یقیصصدی نیز بهوقوع پیونمد ی ص بص توجفه بفه یفزی رشفم یقیصفصدی
یصبم و ش کتهص نیز در ننفی فویق ،بف یی جفذب سف صیه
یزی ینیشصر آ ینمههص نیز یفزیی
بیشی یز یری ه یط عصت در یی ز ینه خوددیری کننم.
صصلح 2و همکصری ( )8166به ب رس تیری یت آلودگ هوی و گو ی پس یز رشفم یقیصفصدی
پ دیخیهینم .نیصیج پژوه آ هص که به روش یمین ینجفصم شفمه یسفت نشفص دهفم فمی ی
ش کتهص و تصمیمگی نمگص دولی در سطح کف ع قفهیی بفه یری فه یط عفصت دقیفق در فورد
شک ت و سص ل نصشف یز تصفمیمصت و یقفمی صت ینجصمشفمه در حفوزه سفص ل زیسفت حیط
نمیرنم و پیوسیه در ت ش ب یی پندص سصزی یب،صد نع یقمی صت ینجصمشمه در حموده کفصری خفود
هسینم .همچنی آ هص بیص کننم که بهجز ویرد نصدری که در گزیرشهصی فصل حسصب س شفمه
ش کتهص ط ح شمه یست و یص حکو یتهصی قضصی که ب خ یط عصت نعف ری در ییف ز ینفه
یفشص ک دهینم ش کت هص پیوسیه در ت ش ب یی تبفت نشفص دید عملکف د خفود یز ط یفق یفشفصی
یخییصری و صصحبه ب یی بدی نشص دید سئولیتپذی ی یجیمصع و زیست حیط شص هسینم.
صصلح و همکصری ( )6921یب،صد یقیصصدی ینیشصر گصزهصی گلخصنهیی و آرصر زیست حیط آ ری
ب رس ک دهینم .نیصیج پژوه آنص نشص دهم ریبطه یکط فهیی بی حجم گصز دییکسیم ک ب
و تولیم نصخصل دیخل وجود دیرد .آ هص بیص کننم که بص توجه به سفطح رشفم تولیفم نصخفصل
دیخل یزی رشم و ینیشصر گصزهصی گلخصنه یی بفی یز قفمیر یسفیصنمیرد بفوده و نبفود یفک ندفصد
نظصرت و یلزی صت قصنون ب یی ینیشصر یط عصت کصف در یی ز ینه و همچنفی نبفود ،یفصری بف یی
ینمیزهگی ی هزینههصی س ت و در ص نصش یز زیص هصی ینیشصر گصزهصی گلخصنهیی بف آورد دقیفق
هزینههصی تحمیلشمه و خسصرتهصی بهوجود آ مه ری دشویر کنم.
یصغ ی و سفص رنظ رفسفنجصن پور ( )6938بفه ب رسف تفیری ج یفص سف صیهگذیری سفیقیم
خصرج ب کیعیت حیط زیست کشورهصی نیخب حوزه نص پ دیخیهینم .نیصیج پفژوه آ هفص نشفص
دهم در ش ییط که تی ی صل یز ط یق نصبب دیخل کشفور بف یی شف کتهص یسف نبصشفم و یفص
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تی ی صل خصرج ب یی ش کتهصی س صیهپذی یرزی ت بصشفم یفزی آسفیبهصی زیسفت حیط
یصبم .همچنی ش کتهصی آ ینمه به نظور جلب یعیمصد س صیهگذیری س،
یفزیی قصبلتوجد
در پندص سصزی یب،صد نع ب نص ههصی توس،هیی و یص عمم یری ه یط عصت صحیح در یی ز ینه دیرنم.
مسائل و همکصری ( )6939در قصلهیی بص عنوی «یرزیصب نصفب زیسفت حیط نفصبب تولیفم
پ یکنمه و قصیسه هزینه تولیم آ هص بص نی وگصههصی ح یرت بص درنظ گ فی تیری آلودگ تولیفمی بف
س ت ینسص » نشص دیدنم که در نی وگصههصی سنی بهتنصسب ینف ژی و هزینفه صف ف بفصزده
ییجصد نم شود و ع وه ب یی یزی آ ینمگ در قیصس تولیفم بفی یز یفزی یسفیصنمیرد یسفت.
همچنی نیصیج پژوه آ هفص نشفص دهفم یشفخصص شفصغل در نی وگصههفصی سفنی و سفصکنص
حموده نی وگصه بیشی در  ،ض یبی به بیمصریهصی ریوی هسینم و بصیفم هزینفههصی قصبفلتوجد
ب یی در ص یی یف ید پ دیخت شود .همچنی نی وگصههصی سنی در ز ینه یزی آ ینفمگ نی وگفصه
یط عصت یری ه نم دهنم و یص تندص جنبههصی تبت یجیمصع ری یفشص و یری ه دهنم.
آ صده و همکصری ( )6922در قصلهیی بص عنوی «ب رس ریبطه بی حجم گصزهفصی گلخصنفهیی و
تولیم نصخصل ل ( طصل،ه وردی دییکسیم ک ب )» به ب رس ریبطه شصخ هصی یقیصفصدی بفص
یزی آ ینمگ ش کتهص در بی ش کتهصی یی ین پ دیخیهینم .نیصیج پژوه آنص نشص دهفم
ن خ رشم آ ینمههص بی شی یز ن خ رشفم تولیفم نصخفصل دیخلف یسفت و در شف ییط رشفم فصل
ش کتهص تمصیل کمی ی به یفشصی یط عصت آ ینمگ دیرنم.
بهطورکل طصل،صت تج ب که ریبطه بی سئولیت یجیمصع و زیست حیط و شصخ هصی
ک یقیصصدی ری ورد توجه ق یر دیدهینم به نیصیج یعصوت دست یصفیهینم.
پس یز ب رس سئله پژوه و طصل،صت قم صت یدبیصت وضوع و شنصسفصی کصسفی هصی
وجود دربصره پصس هصی مک ف ضیههصی زی تموی شمهینم:
 .6بی ن خ تورم و یزی تغیی یت یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع شف کتهص ریبطفه ،نفصدیری
وجود دیرد  .8بی یزی تولیم نصخصل دیخل و یزی تغیی یت یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع
ش کتهص ریبطه ،نصدیری وجود دیرد  .9بی نف خ بفصزده بفمو ریسفک و یفزی تغییف یت یفشفصی
سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص ریبطه ،نصدیری وجود دیرد.
روششناسیپژوهش 


ییف پففژوه یزیکسففو نففوع پففژوه همبسففیر ننمگصنففه و یز سففوی دیرف نففوع پففژوه
پسصرویمیدی یص شبهتج ب حسوب شود .جص ،ه آ صری یی پژوه همه شف کتهفصی حصضف
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در در بورس یوریق بدصدیر یی ی هسینم که یز سصل  6921تص  6939در بورس ف،صل بودهینفم .در ییف
پژوه یز روش نمونهگی ی حذف یسیعصده شمه و ش ییط ینیخصب نمونه بهصورت حفذف عبصرتنفم
یز .6 :شص ل بصنکهص و بیمههص نم شود  .8پصیص سصل صل آ هص پصیص یسعنم بصشم  .9دیدههصی وردنیفصز
یی پژوه دردسی س بصشم  .6در طول یی دوره یز بورس یوریق بدصدیر حذف نشمه بصشنم.
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پس یز یعمصل ش ییط نمونهگی ی ب جص ،ه وردب رس  13ش کت بهعنوی نمونه یی پفژوه
ینیخصب شمنم .همچنفی یزآنجصکفه دیدههفصی بفوط بفه یغی هفصی ییف پفژوه شفص ل ب خف
شصخ هصی یقیصصدی و بسیصری یز فویرد یری هشفمه در یصددیشفتهصی همف یه صفورتهصی فصل
حسصب س شمه ش کتهص یست دیدههصی وردنیفصز یز سفصیت بصنفک کفزی و صفورتهصی فصل
ویبسفیه بفه سفصز ص بفورس و
وجود در سصیتهصی می یت پژوه توس،ه و طصل،صت یسف
یوریق بدصدیر و لوحهصی فش ده سصز ص بورس و یوریق بدصدیر بهصورت دسی یسیخ یج شمه یست.
به نظور ب رس یزی یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع بهعنوی یغی سفیقل یز ،یصرهفصی
که بهصورت سص نه سفصز ص هص ری ب یسفصس ،یصرهفصی
که توسط ؤسسه ی یکصی  ،وف به
یجیمففصع و زیسففت حیط رتبهبنففمی کنففم یسففیعصده شففمه یسففت .نویسففنمه ب ف یی ه ف ب،ففم
سئولیتپذی ی یجیمصع ( ت شصرکت یجیمصع یص رویبط کصرکنص و )...که یز تعصضل نقصط قوت
و ض،ف خصص آ هص تشکیل شمه یک نم ه درنظ گ فیه یست و درندصیت بص جمب نم ههفصی تمفصم
یب،صد یک نم ۀ کل ب یی سئولیتپذی ی یجیمصع بهدست آیم.
ب یی آز و ف ضیههصی یی پژوه یز مل رگ سیو ننم یغی ه و آز و هصی ف تبط و بف یی
یسیعصده شمه یست.
آز و دیدههصی پژوه یز ن میفزیر
مدل و متغیرهای پژوهش

بص توجه به طصل،صت پیشی ینجصمشمه در ز ینه سئولیت یجیمفصع و زیسفت حیط شف کتهص و
فمل کلف
همچنی بص توجه به ش ییط یجیمصع و یقیصصدی کشور ب یسصس بصن نظ ی پفژوه
پژوه بهصورت زی یست:
متغیر وابسته پژوهش؛ تغییف در نمف ه سفطح یفشفصی سفئولیتپذی ی یجیمفصع  :نمف ه یفشفصی
رویبفط کصرکنفص
شص ل یب،صد شصرکت یجیمصع
سئولیتپذی ی یجیمصع ش کت
شود .یرزش کل یفشفصی سفئولیتپذی ی
و حصو ت
حیط زیست
یجیمصع شف کتهص یز جمفب یرزشهفصی جز ف یب،فصد سفئولیت یجیمفصع شف کتهص ب یسفصس

بهدست آیم و یز ط یفق ریبطفه ( )6حصسفبه
،یصرهصی ت،یی شمه توسط ش کت
( یش ی 1و همکصری  )8166و ب یی حصسبه یزی تغیی یت سئولیت یجیمصع ش کتهص
یز ریبطه( )8یسیعصده شمه یست.
ریبطه ()6

CSRit  COM it  PROit  EMPit  ENVit

ریبطه ()8

CSRit  CSRit  CSRit 1

شفود

متغیرهای مسـتل پـژوهش :بف یی ف ضفیههصی نخسفت تفص سفوم پفژوه دیدههفصی زم بف یی
یغی هصی سیقل یز سصیت بصنک کزی گ دآوری شمهینم که بهت تیب عبصرتنم یز:
 :ن خ تورم در سصل
 :تولیم نصخصل دیخل در سصل
 :ن خ بصزده بمو ریسک در سصل که ب یب یست بص ن خ بصزده سپ دههصی بصنک یکسصله
که یز سوی بصنک کزی ت،یی شمه یست.
یغی هفصی کنی لف ب یسفصس طصل،فصت پیشفی همچفو
متغیرهای کنترلـی :در ییف پفژوه
4
3
2
طصل،صت ینجصمشمه توسط سرویس و تامایم ( )8169بملهمن ( )8169تیاگم ( )8113یمدو و
ابیمرا ( )8111و دیریت ( )8115که نشص دیدهینم یی عوی فل نیفز تویننفم بف سفئولیتپذی ی
یجیمصع ش کت تیری گذیر بصشفنم .بفه نظور کنیف ل سفصی یغی هفصی یر گفذیرب بف یغیف ویبسفیه
وردب رس در مل یی پژوه نیز ورد ب رس ق یر گ فیهینم که عبصرتنم یز:
 :درصم صلکیت ندصدی ش کت در سصل
 :لرصرییم طبی ،ینمیزه ش کت در سصل
 :طول عم ش کت در سصل (ب حسب سصل).
یافتههایپژوهش 


بففه نظور ب رس ف نیففصیج پففژوه دیدههففصی زم یز صففورتهصی ففصل و یصددیشففتهصی هم ف یه
صورتهصی صل  13ش کت در بصزه ز صن سصلهصی  6921تص  6939گ دآوری و پس یز طبقهبنمی
ورد تجزیهوتحلیل ق یر گ فیهینم.
و پ دیزش یولیه بهوسیله ن میفزیر
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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نتــا آ امــار تو ــیفی دادههــا :بففه نظور تجزیففهوتحلیل دیدههففص یبیففمی آ ففصر توصففیع شففص ل
شصخ هصی کزی و شصخ هصی پ یکنمگ ینح یف ،یصر در جمول شمصره ( )6یری ه شمه یست.
بصشفم کفه بیفصنر کفز رقفل
کزی یری هشمه در جمول زی یصنری
یصل ت ی شصخ
توزیب یست .یصنری سطح یفشصی سص ل تبط بفص یجیمفصع و حفیط زیسفت شف کتهص 6/112
یست که نشص دهم در بیشی ش کتهصی وردب رس سطح یفشص حول ییف نقطفه تم کفز یصفیفه
یست .همچنی یزی پ یکنمگ سطح یفشصی سص ل تبط بص یجیمصع و حیط زیست شف کتهصی
نمونه  6/211یست.
جدول شماره ( .)1امار تو یفی دادههای پژوهش
نماد

اماره
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ملدار

ملدار
61

میانگین

انحراف معیار

6/569

6/185

6

62/989

1/952

61/6

96/1

65/252

1/213

66/63

61/86

ن خ بصزده بمو ریسک

65/69

5/962

1

86

درصم صلکیت ندصدی

89/626

65/96

62/9

65/13

ینمیزه ش کت

69/161

6/161

2/35

63/68

متغیر
سئولیت یجیمصع و زیست حیط
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کمتر ن

بیشتر ن

تورم
تولیم نصخصل

دیخل

نتا آ امار استنباطی دادهها و ازمون فرضیهها

بص توجه به یینکه دیدههصی ییف پفژوه یز  13شف کت در دوره ز فصن  6921تفص  6939گف دآوری
شمهینم ب یی ب رس یینکه آیص روش تحلیل دیدههصی تصبلوی نصسفب یسفت یفص خیف یز آز فو
لیم و ب یی ت،یی روش نصسب یز بی دو روش یر یت رصبت و یر یت تصصدف یز آز و هصسم
یسیعصده شمه و نیصیج بهدستآ مه در جمول شمصره ( )8یری ه شمه یست.
جدول شماره ( .)2نتا آ ازمون  Fلیمر و هاسمن ،فرضیه اول
ازمون

ملدار اماره

احتمال اماره

لیم

6/11

1/1111

هصسم

8/16

1/1136

نیصیج ب رس آز و هصی لیم بیصنر نصسب بود روش دیدههصی تصبلوی یست .همچنی نیفصیج
آز و هصسم نشص دهم روش نصسب ب یی تحلیل دیدههص روش یرف یت رصبفت یسفت .بف یی
ب رس ف ضهصی رگ سیو شص ل خودهمبسیر و نصهمسفصن ویریفصنس بفهت تیب یز آز و هفصی
ویلمریج و ویلم ت،میلشمه بد ه گ فیه شمه و نیصیج آ در جمول شمصره ( )9یری ه شمه یست.
جدول شماره ( .)9نتا آ ازمون والدر آ و والد تعد شده
ازمون

احتمال اماره

ملدار اماره

ویلمریج

36/583

1/1111

ویلم ت،میلشمه

819/28

1/1111

بففص توجففه بففه یینکففه یحیمففصل آ ففصره آز ففو ویلففمریج کمی ف یز  1/15یسففت بنففصب یی شففکل
خودهمبسیر یجزیی خطص در مل وجود دیرد .همچنی بص توجه بفه یینکفه یحیمفصل آ فصره خف دو
بوط به آز و ویلم ت،میلشمه کونکت یز  1/15یسفت شفکل نصهمسفصن ویریفصنس وجفود
دیرد بنصب یی ب یی رفب شکل خودهمبسیر و نصهمسصن ویریصنس که بهصفورت همز فص وجفود
دیرنم یز روش خطصی یسیصنمیرد ت،میلیصفیه ب یی ب آورد مل پژوه یسفیعصده شفمه یسفت .نیفصیج
ب آورد مل رگ سیو در جمول شمصره ( )6یری ه شمه یست.
جدول شماره ( .)4نتا آ براورد مدل پژوهش

متغیر

ضر ب

اماره

احتمال اماره

ع ض یز بمأ

5/1616

1/92

1/111

ن خ تورم

-8/582

-8/61

1/119

9/1619

-8/66

1/166

ن خ بصزده بمو ریسک

-1/1512

6/68

1/619

درصم صلکیت ندصدی

8/2618

8/58

1/181

ینمیزه ش کت

9/9891

9/58

1/118

تولیم نصخصل

دیخل

آ صرههصی وزو ب آورد مل
ض یب ت،یی مل
آ صره

مل

1/21

1/8181
یحیمصل آ صره

مل

1/1162
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در ب رس ،ن دیر بود کل فمل بفص توجفه بفه یینکفه قفمیر یحیمفصل آ فصره یز  1/15کونفکت یسفت
مل  1/8181یسفت
( )1/1162بص یطمینص  35درصم ،ن دیر بود کل مل تیییم شود .همچنی
که بیصنر یی یست توی  81/8درصم یز تغیی یت یغی ویبسیه ری بص یسیعصده یز تغیی یت یغی هفصی سفیقل
و کنی ل تبیی ک د .یصفیههصی پژوه به تعکیک ه یک یز ف ضیههص بهش ح زی یست:
افتههای بهدستامده از ازمـون فرضـیه اول :هفمف یز آز فو ف ضفیه یول پفژوه ب رسف و
تش یح ریبطه بی ن خ تورم و یزی تغییف یت سفطح یفشفصی سفئولیتپذی ی یجیمفصع شف کتهص
یست .بص توجه به یینکه یحیمصل آ صره ب یی یی یغی  1/119یست و همچنی ض یب ییف یغیف
نع ( )-8/582بصشم توی گعت در سطح یطمینص  35درصم ریبطفه نعف و ،نفصدیری
بی ن خ تورم و یزی تغیی یت یفشصی سفئولیتپذی ی یجیمفصع شف کتهص وجفود دیرد بنفصب یی
ف ضیه یول پژوه پذی فیه شود.
افتههای بهدستامده از ازمون فرضیه دوم :همف یز آز و ف ضیه دوم پفژوه ب رسف ریبطفه
بی یزی تولیم نصخصل دیخل و یزی تغیی یت یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص یست.
تبت بود ض یب یغی تولیم نصخصل دیخل ( )9/1619در شف ییط کفه یحیمفصل آ فصره آ در
مل ( )1/166یست گویصی یی طلب یست که در سفطح یطمینفص  35درصفم ریبطفه تبفت و
،ن دیری بی تولیم نصخصل دیخل و یزی تغیی یت سفطح یفشفصی سفئولیتپذی ی یجیمفصع
ش کتهص وجود دیرد بنصب یی ف ضیه دوم پژوه پذی فیه شود.
افتههای بهدستامده از ازمون فرضیه سوم :همف یز آز و ف ضیه سوم پژوه ب رس ریبطفه
بی ن خ بصزده بمو ریسک و یزی تغیی یت یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص یست .بفص
) ب یی ن خ بصزده بمو ریسک نشص دهم تغیی یت ن خ بصزده بفمو
بود یحیمصل آ صره
ریسک تیری ی ب تغیی یت سطح یفشصی سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص نفمیرد .شفصیم یکف یز
د یل یحیمصل تیری نمیشی ن خ بصزده بمو ریسک ب سفطح یفشفصی سفئولیتپذی ی یجیمفصع
ش کتهص وجود عوی ل دسیوری در یقیصصد بصشم که یز آ جمله توی به ت،یی ن خ سود بفصنک
توسط دولت و یعمصل ب خ حمودیتهصی دیر یشصره ک د.
سا ر افتههای پژوهش :نیصیج ب رس سصی یغی هصی مل نشص دهم در سطح یطمینص 35
درصم بص توجه به ض یب صلکیت ندفصدی ( )8/2618و یحیمفصل آ فصره بف یی آ ( )1/181بفی
صلکیت ندصدی و سئولیتپذی ی یجیمصع ش کتهص ریبطه تبت و ،نصدیری وجود دیرد .همچنی
نیصیج بهدستآ مه نشص دهم بص تغیی ینمیزه ش کت بهیزیی ه یک ویحم تغیی یفزی یفشفصی
سئولیت یحیمصع ش کتهص نیز  1/9891ویحم تغیی کنم.

نتیجهگیری 


نیصیج کسبشمه یز تحلیل دیدههصی پژوه نشص دهم بی ن خ تورم و سفئولیتپذی ی یجیمفصع و
زیست حیط ش کتهص ریبطه ،کوس و ،نصدیری وجود دیرد .یی وضوع بیصنر یففزیی آسفیبهصی
یجیمصع و زیست حیط در ش ییط تور یست .همچنفی نیفصیج نشفص دهفم بفص یففزیی تولیفم
نصخصل دیخل شصخ یفشصی سئولیت یجیمصع و زیست حیط نیز بدبود یصبم .ع وهبف ییف
یزی صلکیت ندصدی نیز عص ل تیری گذیر دیر ی ب سفئولیت یجیمفصع شف کتهص یسفت .زم بفه ذکف
یست که نظ یههصی وجود در ز ینه سص ل یجیمصع و حیط زیست همصننم نظ یه ش وعیت نظ یفه
ذینع،ص و نظ یه نمصینمگ نیز تیییمکننمۀ یی وضوع هسینم .همچنی نیصیج یی پژوه نشص دهفم
بی ن خ بصزده بمو ریسک و سطح تغیی یت یفشصی سئولیت یجیمصع ش کتهص ریبطه ،نصدیری وجفود
توینم بهدلیل دخصلت دولت در یب،صد خیلف یقیصصدی بصشم .یصفیههصی یی پفژوه
نمیرد که یی ی
بص نیصیج بهدستآ مه یز پژوه هصی ینجصمشمه توسط صصلح و همکصری ( )6921شفصبدت دیرد و بفص
نیففصیج بهدسففتآ مه یز پژوه هففصی ینجصمشففمه توسففط یگلف ( )8116دیریت و همکففصری ( )8115و
پژوه یصغ ی و همکصر ( )6938یعصوت یست.


پیشنهادهایپژوهش 
پیشنهادهایکاربردی 

 .6بص توجه بفه نیفصیج پفژوه و تفیری تفورم بف سفئولیت یجیمفصع شف کتهص و شف ییط تفور
کشور ص به می ی تصفمیمگی نمگص و قصنو گفذیری در سفطوح بفص توصفیه شفود قفوینی
یجیمصع و زیست حیط ینصسب بص ش ییط یجیمصع و یقیصصدی وضب کننم و در ریسیصی یج یی
آ ت ف ش و پیری ف ی زم ری بففهعمل بیصورنففم  .8یک ف یز حففمودیتهصی ینجففصم پژوه هففصی
زیست حیط و ب رس یرتبصط آ بص سفص ل فصل نبفود دیدههفصی آ فصری یکسفص بف یی تمفص
ش کتهص و کشور یی ی یست لذی به بصنفک کفزی پیشفندصد شفود همصننفم سفصی آ فصر و یرقفصم
یری ه شمه یز سوی یی سصز ص ب یسصس یک ،یصر نصسفب در ییف ز ینفه شصخصف ری ت ،یفف و
یط عصت آ ری بهصورت نظم یری ه کنم  .9همچنی بص توجه به یینکه ،یصر شخص ب یی ت،یفی
یزی یفشصی سفئولیت یجیمفصع و زیسفت حیط شف کتهص در کشفور وجفود نفمیرد پیشفندصد
شود سفصز ص حسصب سف در ییف ز ینفه یسفیصنمیردهصی شخصف ری بف یی یفشفصی سفئولیت
یجیمصع و زیست حیط تموی و ب یی شف کتهص زمی جف ی کنفم .ییف وضفوع سفبب بدبفود
قصبلیت قصیسه و یفشص یز نظ وضوع و حیوی در ییف ز ینفه شفود  .6بفه بفورس یوریق بدفصدیر
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پیشففندصد شففود شف کتهص ری ب یسففصس یففک شففصخ ،ففی در ز ینففه سففئولیت یجیمففصع و
زیست حیط رتبهبنمی ک ده و یط عصت زم ری در یی ز ینه بفهتعکیک بف یی همفه شف کتهص و
ب حسب صنصیب خیلف یری ه دهنم.
پیشنهادبرایپژوهشهایآتی 


ب یی ینجصم پژوه هصی آینمه وضوعهصی زی پیشندصد شود:
 .6تیری تغیی یت سصی شصخ هصی یقیصصدی همچو نوسصنصت ن خ یرز و تولیم نصخصل لف بف
یب،صد یفشصی عملک د یجیمصع و زیست حیط ش کتهص ب حسفب صفنصیب خیلفف بفهتعکیک
ورد ب رس ق یر گی د  .8ب رس و ت،یی یک شصخ ینصسب بص شف ییط یجیمفصع و یقیصفصدی
کشور ب یی رتبهبنمی ش کتهصی خیلف در ز ینه سئولیت یجیمصع و زیست حیط  .9تفیری
نوع و تم کز صلکیت ب سفئولیت یجیمفصع و زیسفت حیط شف کتهص بفهطورکل و ب حسفب
صنصیب خیلف بهتعکیک ورد ب رس ق یر گی د.
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