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چـن اًذاص حؼاتذاسی ٍ هذیشیت (دٍسُ چْاسم)

ضرکت ٍ تقبضبی حسببرسی

چکيدُ
پظٍّؾ حاهش تِ تشسػی تاثیش هحیي ًْادی تش ساتٌهِ تهیي افـهای داًٍلثاًهِ هؼهلَ یت اجتوهآی ؿهشتت ٍ تااههای
حؼاتشػی هیپشداصد .ایي پظٍّؾ اص حاٍ ّذف ،تاستشدی تَدُ ٍ اص تٔهذ سٍؽ ؿٌاػهی ّوثؼهت ی اص ًهَّ ٓلهی (پهغ
سٍیذادی) هی تاؿذ .جاهِٔ آهاسی پظٍّؾ ؿشتت ّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تهَدُ ٍ تها اػهتهادُ اص
سٍؽ ًوًَِ گیشی حزف ػیؼتواتیک 86 ،ؿشتت تِ ٌَٓاى ًوًَِ پظٍّؾ اًتخاب ؿهذُ دس دٍسُی صههاًی  9ػها ِ تهیي
ػالّای  1390تا  1398هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ .سٍؽ هَسد اػتهادُ جْت جوْ آٍسی اًالٓها ،،تتاتخاًهِای تهَدُ ٍ
دادُّای هشتَى تشای اًذاصُگیشی هتغیشّا اص ػایت تذال ٍ كهَستْای هها ی ؿهشتتّها جوهْ آٍسی ؿهذُ ٍ دس اتؼه
هحاػثا ،اٍ یِ كَس ،گشفتِ ػپغ تشای آصهَى فشهیِّای پظٍّؾ اص ًشم افضاس اػتاتا اػتهادُ ؿذُ اػتً .تایج حاك اص
پظٍّؾ ًـاى هیدّذ تِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ ٍجهَد ًهذاسد.
ّوچٌیي ،ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای حؼاتشػهی اثهش
گزاس ًوی تاؿذ ٍ .ی ،افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت تش ّضیٌِ ّای حؼاتشػی تاثیش هٔکَع داسد ٍ ًیض ،تْثَد
هحیي ػاصهاًی تش حق ا ضحوِ حؼاتشػی تاثیش هٔکَع داسد .اها ،تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی اثشگزاس
ًیؼتّ .وچٌیي ،تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ساتٌهِ تهیي افـهای داًٍلثاًهِ هؼهلَ یت اجتوهآی ؿهشتت ٍ ستثهِ هَػؼهِ
حؼاتشػی تاثیش ًذاسد.
ٍاژگبى کليدی :هحیي ًْادی ،افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ،تااهای حؼاتشػی.
هقدهِ
گضاسؿ شی هؼلَ یت ّای ؿشتتی تا جٌثِ ّای اقتلادی ،اجتوآی ،اخالقی ٍ هحیٌی ؿهشتت استثهاى داسد .تهِ ّوهیي
د ی  ،ایي هَهَّ تِ آیا ػْاهذاساى اص اًالٓا ،گضاسؿ شی هؼلَ یت اجتوآی دس هجوَِٓ اًالٓا ،هَسد تَجهِ تهشای
اسصؽ گزاسی ػْام ؿشتت اػتهادُ هی تٌٌذ تؼیاس هْن هی تاؿذ ٍ ایٌکِ تذاًین اسصؽ ٍ قیوت ػْام ؿهشتت تؼهتِ تهِ
گضاسؿا ،هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت هی تاؿذ (حؼاع ی اًِ ٍ ّوکاساى )1399 ،ایهي گًَهِ ههی تهَاى تیهاى تهشد تهِ
هؼلَ یت اجتوآی هجوَِٓ تْٔذاتی اػت تِ ػاصهاى تایؼتی دس حهَ ٍ هشاقثت ٍ توک تِ جاهِٔ ای تِ دس آى فٔا یت
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هی تٌذ سا اًجام دّذ ،حال افـای ایي اًالٓا ،هی تَاًذ ؿهافیت تاستشد ؿشتت سا تِ ریٌهٔهاى اسائهِ ًوایهذ (هْهشآٍس ٍ
تاسگش .)1398 ،افـای اًالٓا ،اص ًِش هٌٔای غَی تِ هٌٔی اسائهِ اًالٓها ،ههی تاؿهذ ٍ اًهَاّ گًَهاگًَی داسد تهِ دس
حؼاتذاسی اص جولِ اسائِ كَسّ ،ای ها ی ػاالًِ ٍ گضاسؿا ،هی تاؿذ ٍ ی افـای هؼلَ یت ّای اجتوآی تِ پیاهذّای
فٔا یت ّای ؿشتت تشای جاهِٔ ٍ افشاد ٍ هحیي صیؼت اؿاسُ داسد ٍ ایي گًَِ تیاى هی تٌهذ تهِ آیها ؿهشتت دس اًجهام
فٔا یت ّای خَد هٌافْ تخؾ ّای دی ش سا ًیض دس ًِش گشفتِ اػت یا خیش ،هي جولِ ریٌهٔاى داخ خهَد ؿهشتت هاًٌهذ
تاستٌاى ٍ ػْاهذاساى ٍ ریٌهٔاى خاسج اص ؿشتت ،هاًٌذ ؿْشًٍذاى ،هـتشیاى ،دٍ ت ٍ حتی هحهیي صیؼهت تهِ ًْادّهای
اجتوآی خاسج اص ؿشتت هی تاؿٌذّ .یلت ًِاسٓ ،وَهی تش حؼاتذاسی ؿشتت تِ ٌَٓاى ؿشتت تٌٌذگاى هْهن دس تهاصاس
ػشهایِ ،هٔتاذ اػت تِ حؼاتشػاى هی تَاًٌذ اص اًالٓا ،غیشها ی تِ یک هٔیاس هؼتا ٍ هَثش تشای اسصیهاتی دادُ ّهای
گضاسؿ شی ها ی اػت ٍ هی تَاًذ اص دادُ ّای غیش ها ی تشای تـف تالة ههیذ تش تاؿذ تْشُ تثشًذ .تٌهاتشایي ،اًالٓها،
غیش ها ی هاًٌذ گضاسؽ ّایوؼلَ یت ّای اجتوآی تثذی تِ یک هَ هِ هْهن اسصیهاتی سیؼهک حؼاتشػهی ٍ پاػه تهِ
سیؼک هی تاؿذ (طٍ ٍ ّوکاساى )2015 ،اگشچِ افـای هؼلَ یت ّای اجتوآی داسای اثش استثاًی هی تاؿذ ،تٌاتشایي قادس
اػت ٓذم تااسى اًالٓاتی سا تاّؾ دّذ ( ی ٍ ّوکاساى ٍ 2013 ،طٍ ٍ ّوکاساى )2016 ،تش ایي اػاع ،هْن اػت تهِ
پشػؾ ّای صیش هٌشح ؿَد تِ تلویوا CSR ،ؿشتت ّا چ ًَِ هٌتـش هی ؿَد ٍ آیا تش تلویوا ،تااهای حؼاتشػی
هؼتا آًْا تاثیشی داسد یا خیش؟ ؿشتت ّا ٌّ ام اًتخاب حؼاتشػاى ،آیا آًْا حؼاتشع تضسگ ٍ خثشُ یا تَچک سا تشجیح
هی دٌّذ؟ ٓالٍُ تش ایي  ،تِ د ی تهاٍ ،هٌٌاِ ای دس هَسد هٌاتْ ،هَقٔیت جغشافیایی ٍ ػیاػت ّای هلی ٍ هٌٌاهِ ای،
تهاٍّ ،ای آؿکاسی دس هحیي ػاصهاًی ؿشتت ٍجَد داسد (في ٍ ّوکاساى )2011 ،دس ًتیجِ ،اً یهضُ ؿهشتت ّها تهشای
افـای اًالٓاُ ٍ ،شفیت اًالٓا ،آًْا تشای تیاى ًادسػت فٔا یت ّای آًْا تِ د ی هحذٍدیت ّهای هختلهف ًْهادی
ًاّو ي اػت تٌاتشایي ٌّ ،ام تشسػی ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ٍ سفتاسّای حؼاتشػی ،هحیي ّای
ػاصهاًی ٍ ًْادی ؿشتت ّا سا تایذ دس ًِش گشفت ،تِ ّش ؿشتتی دس چِ هحذٍدُ ای قشاس داسد ٍ چِ ػْوی اص تاصاس سا تهِ
خَد اختلاف دادُ اػت .ایي َٓاه هی تَاًٌذ اً یضُ ؿشتت ّا سا تشای كذٍس گضاسؽ ّای اجتوآی پٌْاى تٌٌهذ ٍتهِ
ًَس تلی یٌٔی گضاسؽ ّای هؼلَ یت اجتوآی تِ تخـی اص افـای اجثاسی یهک ؿهشتت ّؼهتٌذ (ٍاًه ٍ ّوکهاساى،
 )2014تٌاتشایي ،ایي هٌا ِٔ تا پشػؾ ّای صیش سٍتشٍ هی تاؿذ ٍ دس پی پاػخ َیی تِ آًْا هی تاؿذ )1( .آیها ؿهشتتْایی
تِ داًٍلثاًِ گضاسؿْای  CSRسا افـا هی تٌٌذ ،اص ؿشتت ّای تضسگ ٍ هٔتثش حؼاتشػی اػتهادُ هکشدُ اًذ یا خیش؟ ٍ چِ
هاذاس ّضیٌِ حؼاتشػی سا پشداخت تشدُ اًذ )2( .آیا هحیي ػاصهاًی تش تااهای حؼاتشػی هؼتا دس هیاى ؿشتتْایی تهِ
تِ ًَس داًٍلثاًِ اًالٓا ،هؼلَ یت اجتوآی سا افـا هی تٌٌذ ،تأثیش گزاس اػت یا خیش؟ دس اداهِ پهظٍّؾ حاههش هثهاًی
ًِشی ٍ تجشتی پظٍّؾ ٍ ػپغ تش اػاع هثاًی ًِشی فشهیِ ّای پظٍّؾ اسائِ ٍ دس پی آى تا هٔشفهی سٍؽ ٍ ًوًَهِ
آهاسی پظٍّؾ تِ اسائِ یافتِ ّا ٍ ًتایج پظٍّؾ پشداختِ ؿذُ اػت.
هببًی ًظری ٍ تجربی پژٍّص
تٔاسیف اخیش اص افـاء هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا ،سٍی هؼلَ یت ؿشتتْا ًؼثت تِ ریٌهٔاى هتٌَّ توشتض داسدّ .وچٌهیي،
اتحادیِ اسٍپا ( ،)2001دس چاسچَب تشٍیج هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا ،آى سا تِ ٌَٓاى ههَْهی تِ ؿشتتْا اتٔاد اجتوآی ٍ
هحیٌی سا دس ٓولیا ،تؼة ٍ تاس خَد هذ ًِش قشاس دادُ ٍ تش هثٌای سٍیکشد داًٍلثاًِ تا ریٌهٔاى دس تٔاه تاؿهٌذ ،تیهاى
تشدُ اػت .آهایـی ( ،)2002تش ایي تاٍس اػت تِ ایي تٔشیف ،یکی اص ٓوَهی تشیي تٔاسیف هؼلَ یت اجتوهآی ؿهشتتْا
اػت تِ ّوؼاى تا ادتیا ،اخیش آتادهیک دس ایي هاَ ِ اػت .یک تخؾ اكلی هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا ،اً یضُ ّهای
آهادُ ػاصی ٍاحذّای تجاسی تشای پاػ تِ هـشٍٓیت اًتِاسا ،ریٌهٔاى اػت (تشتش  .)2009 ،هذیشیت ریٌهٔاى هثٌی تش
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تلَسی ریٌهٔاىً ،اٌِ تَجِ ّشگًَِ ههَْم هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا دس ٓو اػت .گًَض ( )2005ایي ایذُ تهِ تلهَسی
ریٌهٔاى دس هاّیت هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا ٍجَد داسد سا ،پزیشفتِ اػت .تٌَس خالكِٓ ،لیشغن فاذاى تٔشیف پزیشفتهِ
ؿذُ ٓام اص هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا ،جای ؿک ًیؼت تِ ایي هاَ ِ دس ؿشتتْا سٍؿی تشای حاتویت ٍ تٔاه ٍ استثاى
تا ریٌهٔاى هختلف اػت (حؼاع ی اًِ ٍ ّوکاساى.)1399 ،
ؿشتتْا ٍ هَػؼا ،دس جاهِٔ ای تاس هی تٌٌذ تِ آى جاهِٔ تشای آًْا فشكتْای هختلهی سا جْت تؼة ػهَد ٍ تحاهق
اّذافـاى ایجاد تشدُ اػت ،دس هاات ایي سفتاس جاهِٔ ،ػاصهاًْای هزتَس ًیض تایذ هتْٔذ تاؿٌذ تِ ًیاصّا ٍ خَاػتِ ّهای
جاهِٔ سا آً ًَِ تِ هَسد تَجِ ریٌهٔاى اػت ،تشآٍسدُ تٌٌذ .دس ٍاقْ هؼؤٍ یت اجتوآی ههَْهی اػهت دس جْهت تٔشیهف
تْٔذ رتش ؿذُ دس هٌا ة فَق تِ تِ ًَٓی تش ْٓذُ ػاصهاًْا هی تاؿذ .هؼؤٍ یت اجتوآی ؿهشتتْا یهک ههْهَم جذیهذ
اػت تِ ٌَّص تٔشیف ٍاحذی تِ دس ػٌح جْاًی هَسد قثَل تاؿذ تشای آى اسائِ ًـذُ اػت .ههیتهَاى گههت هؼهؤٍ یت
اجتوآی دس یک تٔشیف ٓام ًشیای اػت تِ تٌ اّْا تِ ٍػیلِ آى سٍیکشدّای اقتلادی ،اجتوآی ٍ صیؼت هحیٌهی سا
تا اسصؽ ّا ،فشٌّ  ،اػتشاتظی ّا ،ػاختاس تلوین گیشی ٍ ؿیَُ ّای ٓولیاتی خَد تِ ؿکلی ؿهاف ٍ قاته حؼاتشػهی
یکپاسچِ هیتٌٌذ ٍ دس ًتیجِ فشآیٌذّا ٍ سٍیِ ّای تْتشی سا دس دسٍى ػاصهاى خَد جاسی هیػاصًذ ٍ تِ ایي تشتیة ثشٍ،
هی آفشیٌٌذ ٍ ٍهٔیت جاهِٔ سا تْثَد هیتخـٌذ .اهشٍصُ ایي ههَْم دس ػٌح ٍػیٔی هَسد پزیشؽ قشاس گشفتِ ٍ هٌٔای آى
حَصُ ّایی چَى ایوٌی ،هحلَل ،كذاقت دس تثلیغا ،،حاَق تاستٌاى ،پایذاسی هحیي صیؼت ،سفتاس اخالقهی ٍهؼهؤٍ یت
ّای جْاًی سا دس تش هیگیشد ٍ ریٌهٔاى ٍػیٔی اص تاستٌاى ،هـتشیاى ،جَاهْ ،هحیي صیؼت ،سقثا ،ؿشتای تجاسی ،ػشهایِ
گزاساى ،ػْاهذاساى ٍ دٍ ت ّا سا ؿاه هیؿَد .دس ٓشكِ سقاتت ؿشتتْا تشای تؼة هضیت سقهاتتی ،خلهق اسصؽ تهشای
هـتشیاى ٍ جلة سهایت آًْا ،تحث هؼؤٍ یت پزیشی اجتوآی هَهَّ هْن ٍ تٔییي تٌٌذُ دس ػال ّای اخیش تَدُ اػت.
تٌَسی تِ ًْادّای هْن هشتثي تا تیهیت دس دًیا ،هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا سا تهِ ٌٓهَاى یکهی اص اسصؿهْای تٔها ی ٍ
اسصیاتی خَد تشای ػاصهاًْا قشاس دادُ اًذ .اص ًشفی تاتیذا ،آهَصُ ّای دیٌی حاتن تهش جاهٔهِ ًؼهثت تهِ هثهاح ی هاًٌهذ
ػالهت اًؼاى ،حهَ هحیي صیؼت ٍ سٓایت هؼائ اًؼاًی ٍ اسصؿی تِ اص جولِ هثاحث هْن دس تحث هؼؤٍ یت اجتوآی
ؿشتتْا هی تاؿٌذ ،تَجِ ّش اًؼاى پایثٌذ تِ آهَصُ ّای دیٌی سا تِ خَد جلة هیتٌذ (فخاسی ٍ ّوکاساى )1395 ،اػتًَش
ٍ فشیوي  ،هحیي ػاصهاى سا چٌیي تٔشیف تشدُ اًذ :هحیي یک ػاصهاى تِ هٌٔی چیضّایی اػت تِ دس خهاسج اص آى قهشاس
داسًذّ .ش چٌذ تِ اسائِ تٔشیهی اص هحیي ػاصهاى تاس چٌذاى ػادُ ای ًیؼت ٍ .ی تا ٍجَد ایي ،ها هحیي ػاصهاى سا تِ ایي
كَس ،تٔشیف هی تٌین :هحیي ػاصهاى اص ًْادّا ،ػاصهاى ّا تا ًیشٍّایی تـکی ؿذُ اػت تِ تش ٓولکشد ػهاصهاى اثهش
هی گزاسًذ ٍ ،ی ػاصهاى ًوی تَاًذ ّیچ ًَّ تٌتش ی تش آًْا آوال تٌذ .ایي َٓاه ٓثاستٌذ اصٓ :شهِ تٌٌذگاى هَاد اٍ یِ،
هـتشیاىًْ ،ادّای قاًَى گزاس ٍ اص ایي قثی  ٍ .ی ًثایذ فشاهَؽ تشد تِ ّیچ گاُ ًوی تَاى اجضای تـکی دٌّذُ هحیي
سا تِ كَستی دقیق تٔییي تشد ٍ افشاد ،چیضّا یا َٓاهلی تِ هحیي ػاصهاى خاكی سا تـکی هی دٌّذ ،تش ؿوشد (اػتًَش ٍ
فشیوي.)1393 ،
تِ هٌَِس ؿٌاػایی اًَاّ هحیي ّایی تِ ػاصهاى ّا دس آًْا فٔا یت هی ًوایٌذ ٍ ّوچٌیي تثییي ساتٌِ آًْا تها ٓولکهشد،
ػاختاس ٍ فشآیٌذّای هذیشیتی ،هٌا ٔا ،فشاٍاًی كَس ،گشفتِ اػت ،دس ایي قؼوت اتتذا تِ ًَس هختلش تِ اًَاّ هحیي ٍ
َٓاه آى اؿاسُ خَاّذ ؿذ .تا تَجِ تِ گشایؾ ٓلوی ٍ تاتیذ پظٍّـ شاى تش جثٌِ ّای خاف ،تاؼیوا ،هختلههی تهشای
هحیي كَس ،گشفتِ اػت .تاؼین تٌذی هحیي ػاصهاى ّا تِ هحهیي دٍس ٍ هحهیي ًضدیهک ،هحهیي ٓوهَهی ٍ هحهیي
اختلاكی ،هحیي ٓولیاتی ،هحیي خاسجی ٍ هحیي داخلی ،هحیي ایؼتا ٍ هحیي پَیا ،گشٍُ ّای ریٌهْ ٍ ًِیهش آى .اٍال
ٍجَد هحیي ّای هتهاٍ ،تشای ػاصهاى سا تاییذ ٍ ثاًیا ٓالئن ٍ ؿاخق ّایی سا تِ هٌَِس ؿٌاػایی ایي هحیي ّها تیهاى
هی ًوایٌذ .تشخی اص َٓاه هحیٌی تِ كَس ،غیش هؼتاین تش ػاصهاى اثش هی گزاسًهذَٓ .اهه غیهش هؼهتاین هَجهَد دس
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هحیي خاسجی هوکي اػت اص دٍ ًشیق تش ػاصهاى تاثیش ت زاسًذ .اٍل ،ایي َٓاه ٍ ًیشٍّا احتواال دسكذد تـهکی یهک
گشٍُ تشآیٌذ ٍ آى گشٍُ ػشاًجام تِ كَس ،یک گشٍُ ریٌهْ دس آیذ .دٍم ایٌکِ ایي َٓاه هوکي اػهت تهِ كهَس ،غیهش
هؼتاین جَی سا تِ ٍجَد آٍسًذ تِ ػاصهاى تایذ دس آى تِ ػش تشدُ ٍ ػشاًجام تایذ دس تشاتش آى ٍاتٌؾ هٌاػة اص خَد ًـاى
دّذ (تِ ٌَٓاى ه ال تغییشا ،ػشیْ فٌاٍسی ،سًٍق یا ستَد ًِام اقتلادی ،تغییش دس ً شؽ ّها ًؼهثت تهِ تاس)(پهاداؽ ٍ
ّوکاساى )1396 ،هٌافْ اقتلادی حؼاتشع اص ًشیق دسآهذی تأهیي هی ؿَد تِ اص أًااد قشاسداد تا كاحثکاساى ٓایذ ههی
گشدد .حؼاتشػاى تشای قیوت گزاسی خذها ،حؼاتشػی اص َٓاه گًَاگًَی اػتهادُ هی تٌٌذ .آگاّی اص َٓاه ههؤثش تهش
ّضیٌِ حؼاتشػی ّن تشای كاحثکاس ٍ ّن تشای حؼاتشع ههیذ اػت .تهشای تؼهیاسی اص كهاحثکاساىّ ،ضیٌهِ حؼاتشػهی
سقوی دس خَس تَجِ اػت .اگشچِ هوکي اػت دس ؿشتت ّای تضسگ تا حجن فشٍؽ ٍ ًاذیٌ ی تاال یا تشخهی ؿهشتتْای
دٍ تی ،تَاًایی پشداخت ایي ّضیٌِ تِ ساحتی هیؼش تاؿذ ،اها تشای ات ش ؿشتت ّای تجاسی تَچهک یها آى ّهایی تهِ اص
ٍهٔیت ها ی هٌاػثی تشخَسداس ًیؼتٌذ ،سقن ّضیٌِ هیتَاًذ تؼیاس تا اّویت ٍ ػٌ یي تاؿذ ؛ ّضیٌِ ای تِ ًاگضیشًهذ آى سا
پشداخت تٌٌذً .تایج پظٍّؾ ّای اًجام ؿذُ ًـاى هی دّذ تِ ّضیٌِ حؼاتشػی هؼتا اص َٓاهه هتٔهذدی تهأثیش ههی
پزیشد اها تغییشاّ ،ضیٌِ حؼاتشػی تِ ًَس تاه تا تغییش دس َٓاه هؤثش تش ّضیٌِ حؼاتشػی تثییي ًوهی ؿهَد .تهِ تیهاى
ػادُ تش ،هیضاى افضایؾ دس ّضیٌِ حؼاتشػی ٌّ ،ام اًتِاس افضایؾ دس ّضیٌِ ،تیـتش اص هیضاى تاّؾ دس ّضیٌِ حؼاتشػی،
ٌّ ام اًتِاس تاّؾ دس ّضیٌِ اػت تِ دس ادتیا ،حؼاتذاسی اص ایي هَهَّ تِ ٌَٓاى چؼثٌذگی ّضیٌِ حؼاتشػی یاد ،هی
ؿَدٓ .اه ستثِ تٌذی هَػؼا ،حؼاتشػی دس ایشاى هَجة ایجاد تهاٍ ،فاحؾ دس َٓاه ههَثش تهش تیهیهت حؼاتشػهی
ًؼثت تِ تـَسّای دی ش ؿذُ اػت .صیشا ستثِ تٌذی هَػؼا ،حؼاتشػی دس ایشاى تِ ٓهَاهلی ّوچهَى اسصیهاتی ؿهشتا،
اسصیاتی تاستٌاى هَػؼِ حؼاتشػی ،اسصیاتی ػاختاس ٍ ػاصهاى هَػؼِ ،اسصیاتی تٌَّ اسائهِ خهذها ٍ ،هَقٔیهت هَػؼها،
حؼاتشػی دس تاصاس حشفِ ای ٍ ًْایتا اسصیاتی تیهیت خذها ،اػت .ایي دس حا ی اػت تهِ هَػؼها ،حؼاتشػهی دس ػهایش
تـَسّا تشای اسائِ خذها ،حؼاتشػی تِ ؿشتت ّای تضسگ تَسػی اص ػهَی ًْادّهایی ّوچهَى حؼهاتذاساى سػهوی ٍ
تَسع ٍ اٍساق تْاداس ستثِ تٌذی ًوی ؿًَذ .ستثِ تٌذی هَػؼا ،حؼاتشػی دس خاسج اص ایشاى اص ػَی ًـشیِ ّا ،هجالٍ ،
تَ تي ّای هٔتثش حؼاتذاسی ٍ ها ی كَس ،هی گیشد تِ هَػؼا ،حؼاتشػی سا تش اػاع دسآهذّای آالم ؿذُ اص ػهَی
ایـاى دس ًی یک ػال ستثِ تٌذی هی ًوایٌذ (ًیکثخت ٍ تٌاًی.)1389 ،
پيطيٌِ پژٍّص
حؼاع ی اًِ ٍ ّوکاساى ( )1399دس پظٍّـی تا ٌَٓاى استثاى گضاسؿ شی هؼلَ یت اجتوآی تا اسصؽ ؿشتت ایي گًَهِ
تیاى تشدًذ تِ گضاسؿ شی هؼلَ یت ّای ؿشتتی تا جٌثِ ّای اقتلادی ،اجتوآی ،اخالقهی ٍ هحیٌهی ؿهشتت استثهاى
داسد .تِ ّویي د ی  ،ایي هَهَّ تِ آیا ػْاهذاساى اص اًالٓا ،گضاسؿ شی هؼهلَ یت اجتوهآی دس هجوَٓهِ اًالٓها،
هَسد تَجِ تشای اسصؽ گزاسی ػْام ؿشتت اػتهادُ هی تٌٌذ تؼیاس هْن هی تاؿذ ٍ ،ایٌکِ تذاًین اسصؽ ٍ قیوهت ػهْام
ؿشتت تؼتِ تِ گضاسؿا ،هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت هی تاؿذ ٍ دس ًْایت تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ تِ تا تشسػی  41ؿهشتت
ّوثؼت ی ه ثت تیي اسصؽ ؿشتت ٍ اهتیاص گضاسؿ شی ها ی ؿشتت ّا ٍجَد داسد.
جاهٔی ٍ ًجهی ( )1398دس پظٍّـی تا ٌَٓاى تشسػی ساتٌهِ تهیي افـهای هؼهلَ یت اجتوهآی ؿهشتت ٍ حهق ا ضحوهِ
حؼاتشػی ،ایي گًَِ تیاى هی تٌٌذ تِ اص آًجا تِ هؼلَ یت احتوآی ؿشتت ههَْهی جذیهذ ٍ تهاصُ ههی تاؿهذ ٍ قهاًَى
خاكی تشای افـای آى ٍجَد ًذاسد ،دس ایي كَس ،تالؽ ٍ ّوت تاالتشی سا اص حؼاتشػاى هی ًلثذ تِ تتَاًٌذ ایي هَاسد
سا تشسػی تٌي ٍ هجة افضایؾ حق ا ضحوِ حؼاتشع خَاّذ ؿذ ٍ ًتیجِ گشفتي تهِ ؿهشتت ّهای دٍ تهی تهِ افـهای
توتشی اص هؼلَ یت اجتوآی داسًذ سیؼک حؼاتشػی توتش ٍ دسًتیجِ حق ا ضحوِ حؼاتشػی پاییي تشی سا داسًذ.
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تشٍتی ًظاد ٍ تائثی ( )1398تِ تشسػی تاثیش افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی تش حهق ا ضحوهِ حؼاتشػهی دس ؿهشتت
ّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى پشداختٌذً .وًَِ آهاسی پظٍّؾ ؿاه  102ؿشتت فٔال دس كٌایْ هختلف
ًی ػا ْای  1389تا  1395اػتً .تایج پظٍّؾ تیاً ش ایي هٌلة اػت تِ ،افـای هؼلَ یت پزیشی اجتوآی ؿشتت تش
حق ا ضحوِ حؼاتشػی كَستْای ها ی تاثیش هٌٔاداسی ًذاسد.
فخاسی ٍ ّوکاساى ( )1395دس پَّـی تا ًام تاثیش افـای هؼلَ یت اجتوآی تش تاسایی ػشهایِ گزاسیٌَٓ ،اى تشدًذ تهِ
تا افـای هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ،تن تاسایی ػشهایِ گزاسی تاّؾ هی یاتذ ٍ دس ًتیجِ ػشهایِ گزاسی افهضایؾ ههی
یاتذ ٍ دس یک ًوًَِ اص ؿشتتْای تَسع تْشاى ها تیي ػال ّای  90 ٍ 1393-1388ؿشتت فٔال ٍ تشتش دس كٌایْ تِ ایي
ًتیجِ سػیذًذ تِ افـای هؼلَ یت اجتوآی تِ تْثَد تِ تْثَد تاسایی ػشهایِ گزاسی دس ؿشتت ّا خَاّذ اًجاهیذ.
هؼَٔد ٍ ٍیظ ( )2021دس پظٍّـی تا ٌَٓاى َٓاه تأثیشگزاس دس افـای اًالٓا ،هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ّا ی دٍ تهی
ایي گًَِ تیاى تشدًذ تِ دس ایي هاا ِ ساتٌِ تیي ؿشتت ّای خاف دٍ تی اًتخاب ؿذُ تشسػی هی ؿَد ٍ ًوًَِ اٍ یِ دس
ایي هٌا ِٔ ؿاه  310گضاسؽ ػاالًِ اص  95ؿشتت دس یک دٍسُ ّـت ػا ِ اص  2010تا  2018سا دس تش هی گیشد .سٍؽ
تجضیِ ٍ تحلی افـای هؼلَ یت اجتوآی تشاػاع سٌّوَدّای اتتکاس گضاسؿ شی جْاًی ٍ هحتَای گضاسؽ ّای ػاالًِ
ؿشتت ّا هی تاؿذ .یافتِ اكلی اص تجضیِ ٍ تحلی هحتَا ًـاى هی دّذ تِ هیضاى افـای هؼلَ یت اجتوآی آالم ؿذُ
دس گضاسؽ ّای ػاالًِ تَػي ؿشتت ّای دٍ تی تیـتش تِ كَس ،تَكیهی ٍ ساجْ تِ خیشا ٍ ،توک ّهای هها ی ههی
تاؿذ تِ تیـتشیي دسكذ فشاٍاًی سا ًـاى هی دّذ .یافتِ ّای اكلی اص تحلی ّوثؼت ی ٍ سگشػیَى ًـاى هی دّذ تهِ
چْاس هَسد اص ّـت هتغیشهؼتا پیـٌْاد ؿذُ یٌٔی اًذاصُ ؿشتت ،ػهي ؿهشتتً ،هَّ خهذها ،ؿهشتت ٍ هـخلها،
هذیشاى ؿشتت اص ًِش آهاسی تا هتغیش ٍاتؼتِ هٌٔاداس ٍ استثاى ه ثت داسًذ.
ٓیؼی ٍ ّوکاساى ( )2021دس پظٍّـی تا ٌَٓاى اسصیاتی تأثیش افـای حؼاتذاسی هؼلَ یت اجتوهآی دس تاَیهت ؿههافیت
گضاسؽ پایذاس ایي گًَِ تیاى هی تٌٌذ تِ ّذف ها تشسػی ًاؾ افـای هؼلَ یت اجتوآی دس سػیذى تِ تیهیهت تهاال دس
گضاسؽ ّای پایذاسی ػاصهاًی هی تاؿذ تشای سػیذى تِ ّذف پظٍّؾ هؼلَ یت اجتوآی تٔشیف ؿذُ ٍ ًاؾ افـای آى
دس افضایؾ ؿهافیت گضاسؽ ّای پایذاس هَسد اسصیاتی قشاس گشفتً .تیجِ گیشی ؿذ تهِ افـهای گهضاسؽ ّهای هؼهلَ یت
اجتوآی تِ ایي اهش توک هی تٌذ ؿهافیت اًالٓا ،حؼاتذاسی افضایؾ هی یاتذ.
طً ٍ سى دس ػال ( )2019دس هٌا ِٔ ای تا ًام افـای اختیاسی هؼلَ یت اجتوآی داًٍلثاًِ  ،هحیي ًْادی  ٍ ،تااهای
حؼاتشػی هؼتا تا اػتهادُ اص ًوًَِ ای اص ؿشتت ّای تَسػی ػْام  Aدس ؿاً ْای ٍ ؿهٌظى تهَسع ػهْام ،دس دٍسُ.
دٍسُ ٌَٓ 2016–2008اى تشدًذ تِ یافتِ ّا ًـاى هی دّذ تِ ؿشتتْایی تِ داًٍلثاًِ اًالٓا ،هؼلَ یت اجتوآی سا
افـا هی تٌٌذ دس هاایؼِ تا ؿشتتْایی تِ تلوین هی گیشًذ چٌیي اًالٓاتی سا فاؽ ًکٌٌذ ،تشجیح هی دٌّهذ اص خهذها،
حؼاتشػی ؿشتت ّای حؼاتذاسی تن آتثاس اػتهادُ تٌٌذ  ،اً یضُ ّای قاًًَی ٍ اقتلادی تأثیش هْوی تش تشجیح ؿهشتت
ّای حؼاتشػی تَچک ًذاسًذ .تٔالٍُ ،ایي تشجیح دس ؿشتتْایی تِ ٓولکشد ٓولیاتی هٔیف ٍ تیهیت افـای اًالٓها،
پاییٌی داسًذ  ،تیـتش هـَْد اػت ٍ تا تاّؾ ػٌح افـای افضایؾ هی یاتذ.
ػَسیکَصی ٍ ّوکاساى ( )2018دسیافتٌذ تِ تیي هؼلَ یت اجتوآی ٍ حق ا ضحوِ حؼاتشػهی ساتٌهِ ه ثهت ٍ هٌٔهاداسی
ٍجَد داسد ،کي ایي ساتٌِ دس ؿشتتْایی تِ داسای چاسچَب هـخق ٍ تٌِیوـذُ تشای گضاسؿ شی هؼهلَ یت اجتوهآی
ّؼتٌذ ،هٌٔاداس ٍ هٌهی اػت ،تِ ٓثاس ،دی ش دس ایي ؿشتتْا تالؽ حؼاتشع توتش هیـَد تهِ هٌجهش تهِ تهاّؾ حهق
ا ضحوِ حؼاتشػی هیـَد.
تشی ٍ ّوکاساى ( )2017دسیافتٌذ تِ تیي گضاسؿ شی هؼلَ یت اجتوآی ٍ حق ا ضحوِ حؼاتشػی دس ؿهشتتْای دٍ تهی
ًؼثت تِ ؿشتتْای غیش دٍ تی هٔیهتش اػت ،صیشا ؿشتتْای غیش دٍ تی اص افـای هؼلَ یت اجتوآی جْت اّذاف حؼاب
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آسایی اػتهادُ هی تٌٌذ ٍ حؼاتشع حق ا ضحوِ تیـتشی سا جْت تالؽ ٍ سیؼک حؼاتشػی تیـتش دس ایي ؿشتتْا تااهها
خَاّذ تشد.
فرضيِ ّبی پژٍّص
فشهیِ اٍل :تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ هٌٔاداسی ٍجَد داسد.
فشهیِ دٍم :تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی اثش گزاس هی تاؿذ.
فشهیِ ػَم :ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّهای حؼاتشػهی
اثش گزاس هی تاؿذ.
فشهیِ چْاسم :تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی اثشگزاس هی تاؿذ.
فشهیِ پٌجن :تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼهِ حؼاتشػهی
اثشگزاس هی تاؿذ.
فشهیِ ؿـن :تْثَد هحیي ػاصهاًی تش حق ا ضحوِ حؼاتشػی اثشگزاس هی تاؿذ.
جبهؼِ آهبری ،حجن ًوًَِ ،رٍش ًوًَِگيری
جاهِٔ آهاسی ایي پظٍّؾ تلیِ ؿشتتّای پزیشفتِؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى هیتاؿذ .تا تَجِ تِ گؼتشدگی حجن
جاهِٔ آهاسی ٍ ٍجَد تشخی ًا ّواٌّ ی ّا ٍ ٓذم تجاًغ تیي آوای جاهًِٔ ،وًَِ آهاسی تا تَجِ تِ ؿشایي صیهش ٍ تهِ
سٍؽ حزف ػیؼتواتیک اًتخاب خَاّذ ؿذ:
ا ف) جاهِٔ آهاسی ایي تحایق ،تلیِ ؿشتت ّایی ّؼتٌذ تِ اص اتتذای ػال  1390دس تَسع اٍساق تْاداس پزیشفتِؿذُ ،تها
پایاى ػال  1398حوَس داؿتِ تاؿٌذ.
ب ) تِ د ی هاّیت ٍ ًثاِ تٌذی هتهاٍ ،اقالم كَسسّ ،ای ها ی ؿشتت ّای ػشهایِ گزاسی ٍ ٍاػٌِگهشی هها ی دس
هاایؼِ تا ؿشتت ّای تَ یذی ،ؿشتت ّای ػشهایِ گزاسی ،ؿشتت ّای تیوِ ،تاًک ّا ٍ هَػؼا ،تاهیي ها ی دس ایهي
پظٍّؾ هَسد تشسػی قشاس ًوی گیشًذ.
ج ) تِ د ی ضٍم هحاػثِ هتغیشّای تحایق ٍ اًجام آصهَى فشهیا ،دس هَسد ّش ؿشتت ،اًالٓا ،هَسد ًیاص دس ساتٌهِ تها
ؿشتت ّا ،دس دػتشع تاؿذ.
د) تشای سٓایت قاتلیت هاایؼِ پزیشی ،دٍسُ ها ی آىّا هٌتْی تِ پایاى اػهٌذ هاُ تاؿذ.
ُ) دادُ ّای هَسد ًیاص دس دػتشع تاؿٌذ ٍ ؿشتت ّا حق ا ضحوِ حؼاتشػی سا افـا تشدُ تاؿٌذ.
تا تَجِ تِ آوال هحذٍدیت ّاى فَق ،تٔذاد  86ؿشتت تٌَِٓاى ًوًَِ آهاسی اًتخاب ؿذُ اػت.
هدل ّبی رگرسيًَی پژٍّص
هذل اٍل تشای آصهَى فشهیِ اٍل:

مدل دوم برای آزمون برای فرضیه دوم و سوم
)

(

مدل سوم برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم:
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(

)

مدل چهارم برای آزمون فرضیه ششم:

تؼریف ػوليبتی هتغيرّبی پژٍّص
هتغیش ٓ ،Hmkولکشد هحیي ػاصهاًیً ،وایاً ش هیضاى تاصاسیاتی ٍ ٓولکشد تاصاسػاصی هحلَال ،ؿشتت هی تاؿذ تِ تشای
ایي هٌَِس اص هیضاى سؿذ فشٍؽ ؿشتت اػتهادُ هی تٌینّ .ذف اكلی هذیشاى اص ػَدآٍس ًوَدى ػاصهاى ،حذات ش ًوهَدى
ٓولکشد تلٌذ هذ ،ػاصهاى هی تاؿذ .ساّثشدّای توایض ٍ تشتشی ،سّثشی ّضیٌِ ّا ٍ قلوشٍ هی تَاًٌذ ٓولکهشد ػهاصهاى سا
تْثَد تخـٌذ (هاستیٌض ٍ ػَهاسٍ ٍ 2015 ،صاسٓی ٍ ّوکاساى .)1395 ،پلْام ( )1997هَ هِ ّای ٓولکشد ػاصهاًی سا دس ػِ
گشٍُ دػتِ تٌذی تشدُ اػت :ا ف .اثش تخـی ػاصهاًی ؿاه هَ هِ ّای تیهیت هحلَل ،هَفایت هحلَلً ،هش حههَ
هـتشی .ب .سؿذ/ػْن :ؿاه هَ هِ ّای فشٍؽً ،ش سؿذ فشٍؽ ،ػْن تاصاس .ج .ػَدآٍسی :ؿاه هَ هِ ّای ًش تاصدُ
ٍیظًُ ،ش تاصگـت ػشهایِ ،حاؿیِ ػَد ًاٍیظُ .چیکَاى (ّ )2002ن هَ هِ ّا سا دس دٍدػتِ جای هی دّذ تِ ؿاه ا ف.
ٓولکشد تاصاس هـتو تش هَ هِ ّای حهَ هـتشی ،جزب هـتشی جذیذ ٍ بٓ .ولکشد ها ی هـتو تش هَ ههِ ّهای ًهش
تاصگـت داسایی ،ػْن تاصاس ،سؿذ فشٍؽً .ثق هثاًی ًِشی فَق تهشای هتغیهش هحهیي ػهاصهاًی ؿهشتت اص ًثاهِ تٌهذی
چیکَاى ٍ هاستیٌض ( )2002اػتهادُ هی تٌین ٍ ًش سؿذ فشٍؽ ؿشتت سا تٌَٔاى ٓاه هحیي ػاصهاًی اًتخاب هی تٌین.
جدٍل ( :)0هتغيرّب ٍ ًحَُ اًدازُ گيری آًْب
ًبم هتغير
ّضیٌِ ّای
حؼاتشػی
ستثِ هَػؼِ
حؼاتشػی
افـای داًٍلثاًِ
هؼلَ یت اجتوآی
ؿشتت

ًوبد

ًَع هتغير

Infee

ٍاتؼتِ

Auditor

ٍاتؼتِ ٍ
تٔذیل ش
هؼتا

CSR

هحیي ػاصهاًی

Hmk

اًذاصُ ؿشتت
اّشم ها ی
حؼاتْای دسیافتٌی
هَجَدی تاال
تاصدُ داسایی ّا
ػي ؿشتت
استثاًا ،ػیاػی

Size

هؼتا ٍ
تٔذیل ش

Lev
Rev
Inv
Roa
Age
Soe

تٌتش ی

ًحَُ اًدازُگيری
اسیتن ًثیٔی ّضیٌِ ّای حؼاتشػی داخلی تِ تَػي ؿشتت
پشداخت هی ؿَد
اگش ؿشتت حؼاتشػی جضٍ هَػؼِ حؼاتشػی ٍ ههیذساّثش تاؿذ ٓذد1
ٍگشًِ.0
هؼلَ یت اجتوآی دس جذٍل  2-3تِ ًَس تاه ؿشح دادُ ؿذُ اػت
تِ تا تَجِ تِ ًااى هٔف ٍ قَ ،ؿشتت هوکي ٓذد ٓذدی هٌهی یا
ه ثت تاؿذ
ٓولکشد هحیي ػاصهاًیً ،وایاً ش هیضاى تاصاسیاتی ٍ تاصاسػاصی
هحلَال ،ؿشتت هی تاؿذ تِ تشای ایي هٌَِس اص سقاتت تاصاس
هحلَل هذل ّشفیٌذالّ-شیـوي اػتهادُ هی تٌین.
اسیتن ًثیٔی ت داسایی ّا دس پایاى ػال
ت تذّی ّا تاؼین تش ت داسایی ّا
ًؼثت حؼاب ّای دسیافتٌی تِ ت داسایی
ًؼثت هَجَدی تاال تِ ت داسایی ّای
ًؼثت ػَد خا ق ػاالًِ تِ ت داسایی ّا
اسیتن ًثیٔی تاسی تاػیغ ؿشتت
اگش ػْاهذاس ٓوذُ ؿشتت یک ًْاد دٍ تی تاؿذ ٓذد ٍ 1گشًِ .0

هسئَليت اجتوبػی ضرکتّبCRS :
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هؼلَ یت پزیشی اجتوآی دس ایي پظٍّؾ داسای چْاس تٔذ هیتاؿذّ ،ش تٔذ آى داسای ًااى قَ ٍ ،هٔف هخلهَف تهِ
خَد هیتاؿذ .تا تهاه ًااى قَ ،اص ًااى هٔف هشتًَِ ًوشُ آى تٔذ تذػت هیآیذ .دس ًْایت تاجوْ توام اتٔاد فَق یک
ًوشُ تلی تشای هؼلَ یت پزیشی اجتوآی تذػت خَاّذ آهذ .الصم تِ رتش اػت تِ دس كَسٍ ،جَد ّش ًاٌهِ ههٔف یها
ًاٌِ قَ ،هشتًَِٓ ،ذد یک ٍ دس كَسً ،ثَد آًْا ٓذد كهش دس ًِش گشفتِ خَاّذ ؿذ .اًالٓا ،الصم تشای ایي هتغیشّها
دس گضاسؽ ّیا ،هذیشُ ؿشتتْا افـاء هیؿَد ٍ دس تحایق حاهش تشای هٔشفی ّهش یهک اص اتٔهاد ،تها تَجهِ تهِ هاّیهت
افـاگشی دس ایشاى ،اص ؿاخلْای هؼلَ یت پزیشی اجتوآی دس ایشاى ٍ ّوچٌیي اص گَاّی ًاهِّای  ISO 9001هذیشیت
صیؼت هحیٌی  ،OHSAS18001ػیؼتن هذیشیت تیهیت ISO14001 ،اػتاًذاسد ایوٌی ٍ تْذاؿت اػتهادُ ؿهذُ اػهت؛
تٌاتشایي دس ایي تحایق كشفاً اص هذل  KLDاػتهادُ ًـذُ تلکِ هٔیاسّا هٌاتق تا اػتاًذاسد ایشاى هیتاؿذ تِ ّواًٌَس تِ
پیـتش تَهیح دادُ ؿذ دس گضاسؽ ّیا ،هذیشُ افـا هیؿَد .هذل حاهش هذل ٓیٌی ٍ توهی هٔشٍفیؼهت تهِ تهاتٌَى اص
ًشیق ًْادّای سػوی دس تؼیاسی اص تـَسّا تشای اًذاصُ گیشی هؼلَ یت پزیشی اجتوآی ؿشتتی اػهتهادُ ؿهذُ اػهت.
هذل تِ كَس ،صیش هیتاؿذ:
CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO- (1
ً ،;CSR-sوشُ هؼلَ یت پزیشی اجتوآی; ً CSR-COM-Sوشُ افـای هـاستت اجتوآی تِ اص تهاه ًااى قٍَ ،

ًااى هٔف خاف خَد تِ كَس ،صیش هحاػثِ هیؿَد
CSR-COM-S =Σ Strengths -Σ Concerns (2
ّ ;CSR-EMPویي ًَس هیتَاى ًوشّْای اتٔاد دی ش هؼلَ یت پزیشی اجتوآیّ ،وچَى
ً ;CSR-PROوشُ افـای هحیي صیؼت ً ،CSR-ENV-Sوشُ افـای سٍاتي تاستٌاى
(ً Sوشُ افـای ٍیظگی هحلَال )،سا اص ًشیق رتش ؿذُ دس تاال هحاػثِ تشد (هیـشا ٍ ّوکاساى)2011 ،
پاسّای اص ًااى قَ ٍ ،هٔف اتٔاد هؼلَ یت پزیشی اجتوآی تِ ًَس خالكِ دس ً اسُ ( )2اسائِ ؿذُ اػت:
جدٍل ( :)2جدٍل ػوليبتی ًوَدى هسئَليت اجتوبػی
ابؼبد
ًقبط قَت

ًقبط ضؼف

ًورُ

ًورُ

هسئَليت
اجتوبػی

 -1توکّای خیشیِ
 -2توکّای ًَآٍساًِ توک تِ ػاصهاىّای غیش
اًتهآی ،هـاستت دس ًشحّای ٓوَهی

 -1تاثیش هٌهی اقتلادی (تأثیش
هٌهی تش تیهیت صًذگی ،تٌٔیلی
تاسخاًِ)
ٓ –2ذم پشداخت ها یا،

جوْ ًوشُ هیضاى افـای هـاستت اجتوآی
 –1تِ اؿتشاک گزاؿتي ػَد ًاذی
 –2هضایای تاصًـؼت ی
جوْ ًوشُ هیضاى افـای سٍاتي تاستٌاى

 -1هٔف تْذاؿت ٍ ایوٌی
 -2تاّؾ ًیشٍ تاس

سٍاتي تاستٌاى

 -1اًشطی پاک (اػتهادُ اص ػَخت تا آ َدگی توتش)
 -2تٌتشل آ َدگی َّا ٍ تاّؾ گاص گلخاًِای

 -1تَ یذ صتا ِّای خٌشًاک
 -2پشداخت جشیوِ تِ د ی ًان
هذیشیت صتا ِ

هحیي صیؼت

هـاستت
اجتوآی

جوْ ًوشُ هیضاى افـای هحیي صیؼت
 -1تیهیت هحلَل
 -2ایوٌی هحلَل

 -1پشداخت جشیوِ دس هَسد ایوٌی
هحلَل
 -2پشداخت جشیوِ تشای تثلیغا،
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هٌهی
جوْ ًوشُ هیضاى افـای ٍیظگی هحلَال،

یبفتِ ّبی پژٍّص
یبفتِّبی تَصيفی
تِهٌَِس تشسػی هتغیشّا ٍ تجضیِ ٍ تحلی دقیق آىّا ،آؿٌایی تا آهاس تَكیهی هشتَى تِ هتغیشّا الصم اػت .جهذٍل (،)3
آهاس تَكیهی دادُّای هشتَى تِ هتغیشّای هَسد اػتهادُ دس تحایق سا ًـاى هیدّذ .آهاس تَكیهی هشتَى تِ  86ؿهشتت
ًوًَِ ًی دٍسُ صهاًی  9ػا ِ ( 1390تا  )1398هیتاؿذ.
جدٍل ( :)3آهبر تَصيفی هتغيرّبی کوی
ًبم هتغير
افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت
اجتوآی ؿشتت
ّضیٌِّای حؼاتشػی
هحیي ػاصهاًی
اًذاصُ ؿشتت
اّشم ها ی
ًؼثت حؼابّای دسیافتٌی
ًؼثت هَجَدی تاال
تاصدُ داساییّا
ػي ؿشتت

ًوبد
CSR

LnFee
Hmk
Size
Lev
Rev
Inv
Roa
Age

تؼداد
774

هيبًگيي
2/2751

اًحراف هؼيبر
1/5868

کويٌِ
-1

بيطيٌِ
7

774
774
774
774
774
774
774
774

6/9222
0/1041
14/0570
0/5602
0/2619
0/2347
0/1212
3/6011

0/8236
0/2084
1/3731
0/2294
0/1763
0/1437
0/1421
0/3806

4/3438
0/00003
10/3521
0/0369
0/01001
0/0032
-0/3702
2/5649

9/4381
0/7446
19/6199
2/0775
0/6194
0/5441
0/6267
4/2195

هاذاس هیاً یي تشای هتغیش اّشم ها ی تشاتش تا ( )0/5602هیتاؿذ تِ ًـاى هیدّهذ دس ؿهشتتْای ٓوهَ ًوًَهِ تهِ ًهَس
هیاً یي  56دسكذ اص ت داسایی ّا اص تاهیي ها ی اص ًشیق تذّی ّا تـکی یافتِ اػت .تًَِستلی پاساهتشّای پشاتٌذگی،
هٔیاسی تشای تٔییي هیضاى پشاتٌذگی اص یکذی ش یا هیضاى پشاتٌذگی آىّا ًؼثت تِ هیاً یي اػت .اص هْنتشیي پاساهتشّای
پشاتٌذگی ،اًحشاف هٔیاس اػت .هاذاس ایي پاساهتش تشای افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت تشاتش تا  ٍ 1/5868تشای
تاصدُ داساییّا تشاتش اػت تا  0/1421هیتاؿذ تِ ًـاى هیدّذ ایي دٍ هتغیش تِ تشتیة داسای تیـتشیي ٍ توتشیي اًحشاف
هٔیاس ّؼتٌذ .تویٌِ ٍ تیـیٌِ ًیض توتشیي ٍ تیـتشیي سا دس ّش هتغیش ًـاى هیدّذ .تٌَِٓاى ه ال تضسگتشیي هاهذاس اّهشم
ها ی  2/0775اػت.
آهبرّبی تَصيفی هتغيرّبی کيفی پژٍّص
جدٍل ( :)4تَزیغ فراٍاًی هتغير رتبِ هَسسِ حسببرسی
تؼداد
579
195
774

تَضيحبت
0
1
هجوَّ

درصد
74/81
25/19
100

ّواًٌَس تِ دس جذٍل ( )4قات هـاّذُ اػت ،جوْ ت ؿشتت ػال ّای هَسد تشسػی تشاتش تا  774هیثاؿهذ تهِ اص تهیي
آًْا تٔذاد  195ؿشتت ػال یٌٔی  25/19دسكذ ؿشتت ّا داسای ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ٍ  579ؿهشتت -ػهال هٔهادل
 74/81دسكذ ؿشتت ّا فاقذ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ّؼتٌذ.
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جدٍل ( :)5تَزیغ فراٍاًی هتغير ارتببطبت سيبسی
تؼداد
476
298
774

تَضيحبت
0
1
هجوَّ

درصد
61/50
38/50
100

ّواًٌَس تِ دس جذٍل ( )5قات هـاّذُ اػت ،جوْ ت ؿشتت ػال ّای هَسد تشسػی تشاتش تا  774هیثاؿهذ تهِ اص تهیي
آًْا تٔذاد  298ؿشتت ػال یٌٔی  38/50دسكذ ؿشتت ّا داسای استثاًا ،ػیاػی ٍ  476ؿشتت -ػهال هٔهادل 61/50
دسكذ ؿشتت ّا فاقذ استثاًا ،ػیاػی ّؼتٌذ.
آزهَى چبٍ ٍ ّبسوي
جدٍل (ً :)6تبیج آزهَى اف ليور (چبٍ)
هدل آزهَى
هذل اٍل
هذل دٍم
هذل ػَم
هذل چْاسم

آهبرُ آزهَى
5/60
10/13

ًتيجِ آزهَى

سطح هؼٌیداری
جؼتیک
پزیشؽ ا َی دادُّای تاتلَیی
0/0000
جؼتیک
پزیشؽ ا َی دادُّای تاتلَیی
0/0000

ًتایج آصهَى چاٍ دس جذٍل ( ،)6تیاً ش ایي اػت تِ یکؼاى تَدى ٓشم اص هثذأ تشای تواهی ؿشتتّای هَسد هٌا ٔهِ دس
ػٌح هٌٔی داس  5دسكذ سد ًوی ؿَد ٍ هیتَاى تشای تشآٍسد هذل اص سٍؽ دادُ ّای تاتلَیی اػتهادُ ًوَد.
جدٍل (ً :)7تبیج آزهَى ّبسوي
هدل آزهَى

آهبرُ آزهَى

ًتيجِ آزهَى

سطح
هؼٌیداری

هذل اٍل
هذل دٍم
هذل ػَم
هذل چْاسم

31/33

0/0005

57/58

0/0000

جؼتیک
پزیشؽ اثشا ،ثاتت ٓشم اص هثذا
جؼتیک
پزیشؽ اثشا ،ثاتت ٓشم اص هثذا

ًتایج آصهَى ّاػوي دس جذٍل (ً ،)7ـاى هیذّذ تِ فشهیِ كهش هثٌی تش اًتخاب سٍؽ تا اثشا ،تلادفی تهشای تخوهیي
هذل دس ػٌح هٌٔی داس  5دسكذ سد ؿذُ ٍ زا تشای تشآٍسد هذل ّا هیتَاى اص سٍؽ تا اثشا ،ثاتت اػتهادُ ًوَد.
ًتبیج آزهَى فرضيِ ّبی پژٍّص
ًتيجِ آزهَى هدل اٍل
فشهیِ اٍل تیاى هیداسد :تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ هٌٔاداسی ٍجَد
داسد.
جدٍل (ً :)8تيجِ آزهَى هدل اٍل

هتغیش ٍاتؼتِ :ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی
هتغير
افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت

ًوبد
CSR

ضرایب
-0/0199
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خطبی استبًدارد
0/0617

آهبرُ z
-0/32

سطح هؼٌبداری
0/747
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اجتوآی ؿشتت
اًذاصُ ؿشتت
اّشم ها ی
ًؼثت حؼابّای دسیافتٌی
ًؼثت هَجَدی تاال
تاصدُ داساییّا
ػي ؿشتت
استثاًا ،ػیاػی
ٓشم اص هثذا

0/0755
0/3801
0/5720
3/0352
0/5302
1/2021
0/4776
0/6086
0/9336
3/0502
0/2650
1/4893
0/2105
0/3737
1/5972
-14/6513
ػایش آهاسُّای اًالٓاتی

Size
Lev
Rev
Inv
Roa
Age
Soe

آهاسُ LR

0/000
0/000
0/023
0/203
0/001
0/000
0/076
0/000

5/03
5/31
2/27
1/27
3/27
5/62
1/78
-9/17
112/03
0/0000
 12دسكذ

ػٌح هٌٔیداسی )LR (Prob.

هشیة هک فادى

ًتایج جذٍل (ً ،)8ـاى هی دّذ تِ هتغیش افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت داسای ػٌح هٌٔیداسی تیـتش اص 5
دسكذ اػت تٌاتشایي تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ ٍجَد ًذاسد ٍ فشهیِ
اٍل دس ػٌح اًویٌاى  95دسكذ سد هیؿَد .هتغیشّای تٌتش ی اًذاصُ ؿشتت ،اّشم ها ی ،حؼهابّهای دسیهافتٌی ،تهاصدُ
داساییّا ٍ ػي ؿشتت داسای هشیة ه ثت ٍ ػٌح هٌٔهاداسی توتهش اص  5دسكهذ هیثاؿهٌذ اص ایهي سٍ ساتٌهِ هؼهتاین ٍ
هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ داسًذ .هتغیشّای تٌتش ی هَجَدی تاال ٍ استثاًا ،ػیاػهی داسای ػهٌح هٌٔهاداسی تیـهتش اص 5
دسكذ ّؼتٌذ اصایيسٍ ساتٌِ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ ًذاسًذ .هشیة هک فادى تشاتش تها  12دسكهذ ههیتاؿهذ تهِ ًـهاى
هیدّذ هتغیشّای هؼتا ٍ تٌتش ی هَجَد دس هذل تَاًؼتِاًذ  12دسكذ اص تغییشا ،هتغیش ٍاتؼتِ سا تَهیح دٌّهذ .آههاسُ
 LRتشاتش تا  ٍ 112/03ػٌح هٌٔاداسی آى توتش اص  5دسكذ هیتاؿذ اصایيسٍ هیتَاى گهت تِ هذل تشاصؽ ؿذُ اص آتثاس
تافی تشخَسداس اػت.
ًتيجِ آزهَى هدل دٍم
فشهیِ دٍم تیاى هیداسد :تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی ساتٌِ هٌٔاداسی ٍجهَد
داسد.
فشهیِ ػَم تیاى هیداسد :ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای
حؼاتشػی اثش گزاس هی تاؿذ.
جدٍل (ً :)9تيجِ آزهَى هدل دٍم
(

)

هتغیش ٍاتؼتِّ :ضیٌِّای حؼاتشػی
هتغير
افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت
اجتوآی ؿشتت
ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی

ًوبد

ضرایب

خطبی استبًدارد

آهبرُ z

سطح
هؼٌبداری

ّن خطی

CSR

-0/0466

0/02005

-2/32

0/020

1/72

Auditor

0/4829

0/0941

5/13

0/000

3/18
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افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت
اجتوآی ؿشتت *
CSRAuditor
ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی
اًذاصُ ؿشتت
Size
اّشم ها ی
Lev
ًؼثت حؼابّای دسیافتٌی
Rev
ًؼثت هَجَدی تاال
Inv
تاصدُ داساییّا
Roa
ػي ؿشتت
Age
استثاًا ،ػیاػی
Soe
ٓشم اص هثذا

0/0272

0/75

0/455

3/87

0/0203

0/0330
0/3777
0/1261
-0/1398
0/1352
-0/0152
0/1013
0/3540
0/1879
-0/2992
0/0956
0/4336
0/0723
0/1373
0/7207
-0/0102
ػایش آهاسُّای اًالٓاتی

11/44
-1/11
-0/11
3/49
-1/59
4/53
1/90
-0/01

0/000
0/268
0/910
0/000
0/111
0/000
0/058
0/989

1/28
1/89
1/29
1/18
1/85
1/14
1/30
---

371/22
0/0000
 75دسكذ

آهاسُ ٍا ذ
ػٌح هٌٔیداسی (ٍ )Probا ذ
هشیة تٔییي

ًتایج جذٍل (ً ،)9ـاى هی دّذ تِ هتغیش افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت داسای ػٌح هٌٔیداسی توتهش اص 5
دسكذ ٍ هشیة آى ٓذدی هٌهی اػت تٌاتشایي تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای حؼاتشػهی
ساتٌِ هٔکَع ٍجَد داسد ٍ فشهیِ دٍم دس ػٌح اًویٌاى  95دسكذ هَسد پزیشؽ قشاس هیگیشد .هتغیش افـهای داًٍلثاًهِ
هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی داسای ػٌح هٌٔیداسی تیـتش اص  5دسكذ اػت تٌاتشایي ستثهِ هَػؼهِ
حؼاتشػی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی تاثیش ًذاسد ٍ فشههیِ دٍم دس
ػٌح اًویٌاى  95دسكذ سد هیؿَد .هتغیشّای تٌتش ی اًذاصُ ؿشتت ،هَجَدی تاال ٍ ػي ؿشتت داسای هشیة ه ثت ٍ
ػٌح هٌٔاداسی توتش اص  5دسكذ هیثاؿٌذ اص ایي سٍ ساتٌِ هؼتاین ٍ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ داسًهذ .هتغیشّهای تٌتش هی
اّشم ها ی ،حؼابّای دسیافتٌی ،تاصدُ داساییّا ٍ استثاًا ،ػیاػی داسای ػهٌح هٌٔهاداسی تیـهتش اص  5دسكهذ ّؼهتٌذ
اصایيسٍ ساتٌِ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ ًذاسًذ .هشیة تٔییي تشاتش تا  75دسكذ هیتاؿهذ تهِ ًـهاى ههیدّهذ هتغیشّهای
هؼتا ٍ تٌتش ی هَجَد دس هذل تَاًؼتِاًذ  75دسكذ اص تغییشا ،هتغیش ٍاتؼتِ سا تَهیح دٌّذ .آهاسُ ٍا ذ تشاتش تا 371/22
ٍ ػٌح هٌٔاداسی آى توتش اص  5دسكذ هیتاؿذ اصایيسٍ هیتَاى گهت تِ هذل تشاصؽ ؿذُ اص آتثاس تافی تشخَسداس اػت.
آصهَى ّن خٌی ًـاى هی دّذ ٓاه تَسم ٍاسیاًغ دس هتغیشّای هذل ٍجَد ًذاسد.
ًتيجِ آزهَى هدل سَم
فشهیِ چْاسم تیاى هیداسد :تیي تْثَد هحیي ػاصهاًی ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ هٌٔاداسی ٍجَد داسد.
فشهیِ پٌجن تیاى هیداسد :تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ
حؼاتشػی تاثیش داسد.
جدٍل (ً :)01تيجِ آزهَى هدل سَم
(

)

هتغیش ٍاتؼتِ :ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی
هتغير
افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت

ًوبد
CSR

ضرایب
0/0212
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خطبی استبًدارد
0/0748

آهبرُ z
0/28

سطح هؼٌبداری
0/776

www.jamv.ir

فصلٌبهِ چطن اًداز حسببداری ٍ هدیریت

ISSN: 2645-4572

دٍرُ  ،4ضوبرُ  ،45تببستبى (0411جلد سَم)

اجتوآی ؿشتت
هحیي ػاصهاًی
افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت
اجتوآی ؿشتت *
هحیي ػاصهاًی
اًذاصُ ؿشتت
اّشم ها ی
ًؼثت حؼابّای دسیافتٌی
ًؼثت هَجَدی تاال
تاصدُ داساییّا
ػي ؿشتت
استثاًا ،ػیاػی
ٓشم اص هثذا

Hmk

1/9354

0/7540

2/57

0/010

CSRHmk

-0/2939

0/2128

-1/38

0/167

0/0829
0/2928
0/5740
2/9182
0/5516
1/1058
0/4872
0/5876
0/9403
2/8065
0/2790
1/6430
0/2142
0/3443
1/6618
-14/0712
ػایش آهاسُّای اًالٓاتی

3/53
5/08
2/00
1/21
2/98
5/89
1/61
-8/47

0/000
0/000
0/045
0/228
0/003
0/000
0/108
0/000

Size
Lev
Rev
Inv
Roa
Age
Soe

121/07
0/0000
 13دسكذ

آهاسُ LR
ػٌح هٌٔیداسی )LR(Pr ob

هشیة هک فادى

ًتایج جذٍل (ً ،)10ـاى هی دّذ تِ هتغیش تْثَد هحیي ػاصهاًی داسای ػٌح هٌٔیداسی تیـتش اص  5دسكذ اػت تٌاتشایي
تیي تْثَد هحیي ػاصهاًی ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌِ ٍجَد ًذاسد ٍ فشهیِ ػهَم دس ػهٌح اًویٌهاى  95دسكهذ سد
هیؿَد .هتغیش افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت هحیي ػاصهاًی داسای ػٌح هٌٔیداسی تیـتش اص  5دسكذ اػت
تٌاتشایي تیي تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثهِ هَػؼهِ حؼاتشػهی
تاثیش ًذاسد ٍ فشهیِ ػَم دس ػٌح اًویٌاى  95دسكذ سد هیؿَد .هتغیشّای تٌتش ی اًذاصُ ؿشتت ،اّشم ها ی ،حؼابّای
دسیافتٌی ،تاصدُ داساییّا ٍ ػي ؿشتت داسای هشیة ه ثت ٍ ػٌح هٌٔاداسی توتش اص  5دسكذ هی¬تاؿٌذ اصایيسٍ ساتٌهِ
هؼتاین ٍ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ داسًذ .هتغیشّای تٌتش ی هَجَدی تاال ٍ استثاًها ،ػیاػهی داسای ػهٌح هٌٔهاداسی
تیـتش اص  5دسكذ ّؼتٌذ اصایيسٍ ساتٌِ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ ًذاسًذ .هشیة هک فادى تشاتش تا  13دسكذ هیتاؿذ تهِ
ًـاى هیدّذ هتغیشّای هؼتا ٍ تٌتش ی هَجَد دس هذل تَاًؼتِاًذ  13دسكذ اص تغییشا ،هتغیش ٍاتؼتِ سا تَهیح دٌّهذ.
آهاسُ  LRتشاتش تا  ٍ 121/07ػٌح هٌٔاداسی آى توتش اص  5دسكذ هیتاؿذ اصایيسٍ هیتَاى گهت تِ هذل تشاصؽ ؿهذُ اص
آتثاس تافی تشخَسداس اػت.
ًتيجِ آزهَى هدل چْبرم
فشهیِ ؿـن تیاى هیداسد :تیي تْثَد هحیي ػاصهاًی ٍ حق ا ضحوِ حؼاتشػی ساتٌِ هٌٔاداسی ٍجَد داسد.
جدٍل (ً :)00تيجِ آزهَى هدل چْبرم

هتغیش ٍاتؼتِ :پایذاسی هذیشٓاه
هتغير
هحیي ػاصهاًی

ًوبد
Hmk

ضرایب
-0/4788

خطبی استبًدارد
0/1011

57

آهبرُ z
-4/73

سطح هؼٌبداری
0/000

ّن خطی
1/33
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اًذاصُ ؿشتت
اّشم ها ی
ًؼثت حؼابّای دسیافتٌی
ًؼثت هَجَدی تاال
تاصدُ داساییّا
ػي ؿشتت
استثاًا ،ػیاػی
ٓشم اص هثذا

Size
Lev
Rev
Inv
Roa
Age
Soe

0/0160
0/4292
0/0747
0/0183
0/0577
0/0778
0/0769
0/2205
0/0859
-0/2311
0/0546
0/4163
0/0404
0/1709
0/2854
-0/7591
ػایش آهاسُّای اًالٓاتی

آهاسُ ٍا ذ
ػٌح هٌٔیداسی (ٍ )Probا ذ
هشیة تٔییي

26/79
0/25
1/35
2/86
-2/69
7/61
4/22
-2/66

0/000
0/806
0/178
0/004
0/007
0/000
0/000
0/008

1/47
1/82
1/29
1/15
1/74
1/04
1/29
---

1135/68
0/0000
 48دسكذ

ًتایج جذٍل (ً ،)11ـاى هی دّذ تِ هتغیش تْثَد هحیي ػاصهاًی داسای ػٌح هٌٔیداسی توتش اص  5دسكهذ ٍ ههشیة آى
ٓذدی هٌهی اػت تٌاتشایي تیي تْثَد هحیي ػاصهاًی ٍ حق ا ضحوِ حؼاتشػی ساتٌِ هٔکَع ٍجَد داسد ٍ فشهیِ چْاسم
دس ػٌح اًویٌاى  95دسكذ هَسد پزیشؽ قشاس هیگیشد .هتغیشّای تٌتش ی اًذاصُ ؿشتت ،هَجَدی تهاال ،ػهي ؿهشتت ٍ
استثاًا ،ػیاػی داسای هشیة ه ثت ٍ ػٌح هٌٔاداسی توتش اص  5دسكذ هی¬تاؿٌذ اصایيسٍ ساتٌِ هؼتاین ٍ هٌٔاداسی تا
هتغیش ٍاتؼتِ داسًذ ٍ ی هتغیش تٌتش ی تاصدُ داساییّا داسای هشیة هٌهی ٍ ػٌح هٌٔاداسی توتش اص  5دسكهذ ههی¬تاؿهذ
اصایيسٍ ساتٌِ هٔکَع ٍ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ داسد .هتغیشّای تٌتش ی اّشم ها ی ٍ حؼابّای دسیافتٌی داسای ػٌح
هٌٔاداسی تیـتش اص  5دسكذ ّؼتٌذ اصایيسٍ ساتٌِ هٌٔاداسی تا هتغیش ٍاتؼتِ ًذاسًذ .هشیة تٔییي تشاتش تا  48دسكذ هیتاؿذ
تِ ًـاى هیدّذ هتغیشّای هؼتا ٍ تٌتش ی هَجَد دس هذل تَاًؼتِاًذ  48دسكذ اص تغییهشا ،هتغیهش ٍاتؼهتِ سا تَههیح
دٌّذ .آهاسُ ٍا ذ تشاتش تا  ٍ 1135/68ػٌح هٌٔاداسی آى توتش اص  5دسكذ هیتاؿذ اصایيسٍ هیتَاى گهت تِ هذل تهشاصؽ
ؿذُ اص آتثاس تافی تشخَسداس اػت .آصهَى ّن خٌی ًـاى هی دّذ ٓاه تَسم ٍاسیاًغ دس هتغیشّای هذل ٍجَد ًذاسد.
بحث ٍ ًتيجِ گيری
ایي پظٍّؾ تِ تشسػی تاثیش هحیي ًْادی تش ساتٌِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ تااهای حؼاتشػی
هیپشداصد .دس ایي پظٍّؾ ،جاهِٔ هَسد تشسػی ؿشتتّای پزیشفتِؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى اص ػهال  1390ا هی
 1398اػت .دسٍاقْ تلیِ ؿشتتّای پزیشفتِؿذُ دس تهَسع ،تهِ ٌٓهَاى جاهٔهِ اًتخهاب ٍ ػهپغ تها آوهال ؿهشایي ٍ
هحذٍدیتّایی 86 ،ؿشتت ٍاجذ ؿشایي تٌَِٓاى ًوًَِ هَسد تشسػی ،دس ًِش گشفتِ ؿذ .تا تَجِ تِ ًتایج فشهیِ اٍل هی
تَاى گهت تِ تیي افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ساتٌهِ هٌٔهاداسی ٍجهَد ًهذاسد.
یٌٔی هیضاى هؼلَ یت پزیشی اجتوآی ؿشتت ًاـی دس اًتخاب هَػؼا ،حؼاتشػی تا ستثهِ ّهای تهاالتش ًهذاسد .تهذیي
كَس ،تِ افضایؾ یا تاّؾ هؼلَ یت اجتوآی ؿشتتْا استثاى هٌٔاداسی تا اًتخاب هَػؼا ،حؼاتشػهی تها ستثهِ ّهای
تاالتش ًذاسدً .تایج حاك اص پظٍّؾ هخا ف تا هثاًی ًِشی ٍ تحایاها ،جهاهٔی ٍ ًجههی ( ٍ )1398تهشی ٍ ّوکهاساى
( ٍ )2017ػَسیکَصی ٍ ّوکاساى ( ٍ )2018تین ٍ ّوکاساى ( )2013اػت ٍ هٌاتق تا پظٍّؾ ٓیؼی ٍ ّوکاساى ()2021
ٍ طً ٍ سى دس ػال ( ٍ )2019گائَ ( )2011اػتً .ثق ًتایج فشهیِ دٍم هیتَاى گهت تِ افـای داًٍلثاًِ هؼهلَ یت
اجتوآی ؿشتت تش ّضیٌِ ّای حؼاتشػی اثش گزاس هی تاؿذ .یٌٔی هیضاى هؼلَ یت پزیشی اجتوآی ؿشتت ٍ افضایؾ آى
هٌجش تِ تاّؾ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی هی ؿَد .یٌٔی ؿشتتْایی تِ دس قثال جاهِٔ هؼلَ یت پزیشی تیـتشی داسًذ حهق
ا ضحوِ توتشی تِ حؼاتشػاى هؼتا پشداخت هی تٌٌذ دس ٍاقْ ایي ؿشتتْا تا افـای تیـتش اًالٓا ،ؿشایٌی فشاّن هی
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تٌٌذ تِ تا افـای تیـتش ؿهافیت تیـتش ؿذُ ٍ حؼاتشػاى هؼتا ّضیٌِ توتشی دسیافت تٌٌذً .ثق ًتایج فشههیِ ػهَم
هیتَاى گهت تِ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی تش ساتٌِ تهیي افـهای داًٍلثاًهِ هؼهلَ یت اجتوهآی ؿهشتت ٍ ّضیٌهِ ّهای
حؼاتشػی اثش گزاس ًوی تاؿذ .یٌٔی تٔاه ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی ٍ افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی ٍ افهضایؾ آًْها
تاثیش هٌٔاداسی تش ّضیٌِ ّای حؼاتشػی ًوی گزاسدً .ثق ًتایج فشهیِ چْاسم هیتَاى گهت تِ تْثَد هحیي ػاصهاًی تش
ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی اثشگزاس ًوی تاؿذ .یٌٔی تْثَد هحیي ػاصهاًی ًاـی دس اًتخاب هَػؼا ،حؼاتشػی هؼهتا تها
ستثِ ّای تْتش ًذاسدً .ثق ًتایج فشهیِ پٌجن هیتَاى گهت تِ تْثَد هحیي ػاصهاًی تش ساتٌهِ تهیي افـهای داًٍلثاًهِ
هؼلَ یت اجتوآی ؿشتت ٍ ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی اثشگزاس ًوهی تاؿهذ .یٌٔهی دس ؿهشتتْایی تهِ هؼهلَ یت اجتوهآی
تیـتشی داسًذ تا افضایؾ ٓولکشد هحیي ػاصهاًی ،ستثِ هَػؼِ حؼاتشػی تغییش هٌٔاداسی ًوی تٌذً .ثهق ًتهایج فشههیِ
ؿـن هیتَاى گهت تْثَد هحیي ػاصهاًی تش حق ا ضحوِ حؼاتشػی اثشگزاس هی تاؿذ ٍ ایي اثش تِ كَس ،هٔکَع اػهت.
یٌٔی تْثَد هحیي ػاصهاًی هٌجش تِ تاّؾ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی هی ؿَد .یٌٔی ؿشتتْایی تِ هحیي ػاصهاًی خهَد سا
تْثَد هی تخـٌذ حق ا ضحوِ توتشی ًؼثت تِ ػایش ؿشتتْا پشداخت هی تٌٌذ دس ٍاقْ تا تْثَد هحیي ػاصهاًی ؿشتت ٍ
حهَ سقاتت تاصاس هحلَل تَػي ٍاحذ اقتلادی ،حؼاتشػاى هؼتا توای تِ اخز ّضیٌهِ توتهشی دس قثهال حؼاتشػهی
كَستْای ها ی داسًذ .تش اػاع یافتِّای ًتایج تِ دػت آهذُ ایي پظٍّؾ ،تِ ػاصهاىّای قهاًَىگهزاس (چهَى ػهاصهاى
تَسع ٍ اٍساق تْاداس ٍ ػاصهاى حؼاتشػی) پیـٌْاد هی ؿَد تا اًتـاس دػتَسا ٔو ّای هشتثي ،ؿشتتّای پزیشفتِ ؿذُ سا
هلضم تِ افـای اًالٓا ،تیـتشی دس صهیٌِ هؼلَ ؼت پزیشی اجتوآی تٌٌذّ .وچٌیي تهِ حؼاتشػهاى هؼهتا پیـهٌْاد
هیؿَد دس اًتخاب ؿشتتْای هَسد حؼاتشػی تِ ػٌح افـای هؼهلَ یت اجتوهآی ؿهشتت تَجهِ تٌٌهذ تها ریٌهٔهاى ٍ
ػْاهذاساى اًالٓا ،تیـتشی دس ایي صهیٌِ تؼة تٌٌذ .تا تَجِ تِ ًتایج ایي پظٍّؾ ،تِ ّیلت هذیشُ ؿهشتتْا پثـهٌْاد
هیـَد تِ هٌَِس تاّؾ ّضیٌِ ّای حؼاتشػی ،تَجِ ٍیظُ ای تِ افـهای هؼهلَ یت اجتوهآی داؿهتِ تاؿهٌذ اًالٓها،
تیـتشی ساجْ تْ هؼلَ یت پزیشی ؿشتت افـا تٌٌذ.
هٌببغ
 تشٍتی ًظاد ،صّشُ ،تائثی ،اهیشحؼیي ،)1398( ،تشسػی تاثیش افـای داًٍلثاًِ هؼلَ یت اجتوآی تش حق ا ضحوِ
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