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 چکیذه
صع ؿغخ  یاتید ای هبه ػًىاو هـئل ،یكغکت یاجتماػ تیو هفهىم هـئىل «ضاعیتىؿؼه پا»هبادث 

 غیعيظ ،صعدال تىؿعؼه یصع کلىعهای ضاعیغح اؿت. هىضىع ػملکغص پاهغ ،یجهاي یها تكغک
پغصاستى هعغ هعه  ًه،یػه ىیايضک صع ا ماتیباكض. با تىجه به تذم یه ای هژیو تیاهم یصاعا غاویا
جاهؼه بعه كعغکت علن ػص.  ضاعیپا ای هىص، تىؿؼه کلىع عا به گىيك هیهًجغ  هىضىع ىیبه ا لتغیب

ض. یکی اػ هًافغ کًيفؼاو عا ههیا كغکت ايتظاع صاعص تا هًافغ تماهی طیصهض و اػ اجاػه فؼالیت هی
اؿت. هعض  اػ پعژوهق داضعغ بغعؿعی  اهكغکت ضاعیتىؿؼه پاهىعص ايتظاع تماهی ؿهاهضاعاو 

باكض. جاهؼه آهاعی پعژوهق داضعغ كعاهل کلیعه ؿىصآوعی هی بغ هاكغکت ضاعیتىؿؼه پا تأثیغ
و جاهؼعه  6933عع6931 اؿت. باػه ػهايیتهغاو  بهاصاع عاقاوكضه صع بىعؽ غفتهیهای پظكغکت

ی بعا هًعضک عگغؿعیىوباكض. عوف اجغای پژوهق هبتًی بعغ كغکت هی 673آهاعی صع صؿتغؽ 
 هعابؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغکت که صهضها يلاو هیباكض. یافتههی اؿتفاصه اػ يغم افؼاع ایىیىػ

 ػیـت هذیغی ،اجتماػیولی ابؼاص  ؛ع تماهی ؿًاعیىها صاعصهثبت و هؼًاصاعی ص تأثیغ ؿىصآوعی بغ
 صع بغسی اػ ؿًاعیىها لضعت ؿىصآوعی صاعيض. عاهبغی كغکتیو 
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 مقذمه

ػ آو کمیابی هًابغ اؿت، هضیغیت و اعػیابی های باع صع هذیظ علابتی کًىيی که یکی اػ هلشوه
يظغاو و  (. هعاد 2162کًض )آهعاصو و همکعاعاو،  ػملکغص، يملی دیاتی بغای ؿاػهاو ایفا هی

هعای ؿعاػهايی اؿعت و  تذلیل و  هذمماو هؼتمضيض ػملکغص، هىضىػی اهلی صع تماهی تجؼیعه
ها  یغی ػملکغص يباكض. ؿعاػهاوگ هلکل بتىاو ؿاػهايی عا توىع کغص که هلمىل اعػیابی و ايضاػه

های عاهبغصی به اعػیعابی ػملکعغص  آوعصو باػسىعص به هضیغاو صع اعتباط با يیل به هض  فغاهن بغای
(. هىضىع همـعىبىصو ػملکعغص هعالی و تىؿعؼه پایعضاع 2161ايض )کغاويؾ و همکاعاو،  هتکی

عغعن   بهولی  ؛تال  بىصهپغصاػاو هذل اس یکی اػ هىضىػاتی اؿت که همىاعه بیى يظغیه ها تكغک
هًىػ پاؿز لاعؼی به ایعى پغؿعق صاصه  ها، كغکتها  تاهىل تىؿؼه پایضاع كغکی همبىلیت باال

تعاکتیکی و  یاهععا صع توعمینها  تهای تىؿعؼه پایعضاع كعغک آیا هضیغاو بایض ؿیاؿعتيلضه که 
یع  ؿعاستاع ، ها تهًتمضاو هؼتمضيض که تىؿؼه پایضاع كعغک سیغ.عاهبغصی سىص صسالت صهًض یا 

ها هیـت ياتىاو هـتًض. اػ عغفعی  اجتماػی آو  هبهن صاعص و هضیغاو جهت تؼییى ایًکه هـئىلیت
صاعاو عا اػ بعیى  كىص و ثعغوت ؿعهام های ػملیاتی هی باػث افؼایق هؼیًهها  تتىؿؼه پایضاع كغک

های  یًعهها ایعى اؿعت کعه هؼ كغکتها  تبغص. پؾ يگغايی اهلی هًتمضاو تىؿؼه پایضاع كغک هی
ػملکغص اجتماػی كغکت همکى اؿت اػ هًافغ آو بیلتغ كىص. تىؿؼه پایضاع ی هغبىط به بهبىصها

کعاع صع ععىل لعغو  و  یافته صع دىػه هعضیغیت کـع  ػًىاو ی  هفهىم تىؿؼه كغکت بهها  تكغک
يفؼاو، تىجه بعه آیًعضه  صع کايىو عابغه لغاعصاصی بیى كغکت و طی (.6911یؼصايی، گظكته اؿت )

لغاع صاعص و آیًضه هن اػ عغیك پایضاعی هلهىص سىاهض كض. پایضاعی، هفهعىهی اؿعت کعه هعن صع 
  ؿاػی و هن صع هبادث ػملکغص كغکت هغعغح اؿعت. پایعضاعی هىضعىع بذعث هبادث جهايی

(. 6931كضه اؿت )عدیمیاو و همکعاعاو،  های هتؼضصی بغای آو بیاو بغايگیؼی اؿت که تؼغیف
عفغ »ها كضه، ػباعت اؿت اػ  هایی که اػ پایضاعی كغکت تغیى تؼغیف هیکی اػ يشـتیى و كًاست
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 .«های آیًعضه بعغای عفعغ يیاػهعای سعىص يیاػهای دال داضغ بضوو به سغغ ايضاستى تىايایی يـل
کًض کعه پایعضاعی،  ػیـت صع تؼغیف پایضاعی كغکت بیاو هی همچًیى، کمیـیىو جهايی هذیظ

ای بغای بغآوعصو يیاػهعای يـعل داضعغ  ػًىاو وؿیله ضو بهاهلی اؿاؿی بغای تغییغ جهايی و هاي
پعىع و های آیًضه بغای عفغ يیاػهای سىص اؿعت )سعضاهی های يـل بضوو به سغغ ايضاستى تىايایی

يوی  ؿاػهاو و جاهؼعه ها  تایی که به ساعغ تىؿؼه پایضاع كغک(. هؼایای بالمىه6932كفیؼی، 
ها  توالغ تىؿؼه پایضاع كعغک صع .و ؿاػهاو گـتغف یابض ها تكىص تا پًضاع تىؿؼه پایضاع كغک هی

گیغيعض و  هعای اجتمعاػی عا صع يظعغ هی ها صسالعت صع فؼالیت ها الضاهی اؿت که كغکت كغکت
)اؿعتیىاو و  صهًعض کاع بغ جاهؼه و هذیظ عبیؼی عا کعاهق هی و  همچًیى اثغهای هشغب کـ 

ها، عوف اجغای بايی يظغی و تىؿؼه فغضیهصع اصاهه هغالؼه داضغ به بغعؿی ه (.2166واو، صعام
 گیغی پغصاسته كضه اؿت.ها، بذث و يتیجهپژوهق، یافته

  و پیشیىه پژوهش مباوی وظری

ها بؼعض  تغیى بؼض هـئىلیت اجتمعاػی ؿعاػهاو به لذاػ تاعیشی و همچًیى صع صيیای اهغوػ ههن
گیعغص.  صيظغ لعغاع هیىعهمعه کاعهعا و العضاهات التوعاصی ؿعاػهاو هع  التواصی اؿت کعه صع آو

صیگغ، هـئىلیت اولیه هغ بًگاه التواصی کـ  ؿىص اؿت. ولتی ؿاػهاو ؿىص الػم عا به  ػباعت به
 ،صیگغ  بیاو  به .های صیگغی بپغصاػص تىايض به هـئىلیت صؿت آوعص و دیات سىص عا تضمیى کًض، هی

(. 6911ی و ههغصوؿعت، گیعغص )عویعای تىجعه لعغاع هی اهضا  اولیه ؿاػهايی صع ایى بؼض هعىعص
يفؼاو و صفاع اػ اعػف ؿهن  يظغ بغای طی همچًیى بشق صیگغ اػ بؼض التواصی، تأهیى ؿىص هىعص

هعای  بًای اهلی فؼالیت های گىياگىو، بؼض التواصی ػیغ باكض. اػ جًبهها صع باػاع بىعؽ هیآو
بعغ ؿعىص و  تعأثیغه بؼض التواصی اػ عا ،(2119ه  الیـتغ ) صیضگاهی  ؿاػهاو اؿت. بغ اؿاؽ 

گعظاعص )عدعین و  هی تعأثیغکًًعضگاو و علبعا بعغ ؿعاػهاو  اعػف ؿهام طیًفؼاو، کاعهًعضاو، تأهیى
ها صع وهله اول بعه  كغکت يلاو صاصيض که ،(6913اوغلی و همکاعاو )كغبت (.2166همکاعاو، 
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ها، بؼعض  وهعیى بؼعض هـعئىلیت اجتمعاػی ؿعاػهاو. صصهًعض هی ساهعی بؼض التواصی اهمیعت
هعا،  عوص کعه همچعىو ؿعایغ اػضعای جاهؼعه بعه اعػف ها ايتظاع هی اؿت. اػ ؿاػهاو جتماػیا

و اػتماصات و باوعهای هغصم ادتغام گظاكته و كئىو اساللعی عا صع کاعهعا و  ی اجتماػیهًجاعها
لعايىيی  بعه هـعا ل فعغا اجتمعاػیبؼعض  ،صیگعغ  بیعاو  تىجه لغاع صهًض. به های سىص هىعص فؼالیت

(. 6911باكض )عویایی و ههغصوؿت،  ها اػ ؿىی جاهؼه با اعػف هی که پغصاستى به آوپغصاػص  هی
يظعغ يبعىصه و بعغ جًبعه  صىعا هعهعجًبه التوعاصی توعمینهؼتمضيض که فمظ ( 2115) ههغ و وب
کیض هی آو اجتماػی ػًىاو یع  جًبعه ههعن  پظیغی هذیغعی اؿعت کعه بعه هـعئىلیت كعىص. ها تأ

باكض. هـا ل هذیغی با دمىق بلعغ،  و هىفمیت بلغ هی ای بماهـئىلیت اجتماػی كغط الػم بغ
های هذىعی هـئىلیت اجتماػی پیىؿعتگی تًگعاتًگی  تىؿؼه و هلاعکت جاهؼه و صیگغ هىضىع

ياصیعضه  ،کًعض کعه صع آو فؼالیعت هیعا تىايض هـا ل و هلکالت هذیغعی  صاعيض. ی  كغکت يمی
ػیـت عبیؼی هايًض کاكت صعست و دفؼ  هذیظتىايًض با الضام بغای تغهین  ها هی بگیغص. كغکت
بـععیاع  و هذافظععت اػ آيهععا های آو هععا و اکىؿیـععتن هععای کلععاوعػی و جًگل هغاتععغ و ػهیى

هذیغی سىص عا با جلعىگیغی  تىايًض ػملکغص ػیـت ها همچًیى هی تغ ػمل کًًض. كغکت هـئىاليه
اػ تشلیه آلىصگی صع آب، ػضم  ها بغای هثال جلىگیغی اػ يلغ آلىصگی صع هىا، همايؼت اػ آلىصگی

تىلیض پـمايضهای جاهض و هایغ، جلىگیغی اػ آلىصگی ػهیى و ساک، ػضم اؿعتفاصه یعا صفعغ هعىاص 
هعا، هذوعىالت و سعضهات  هعای ياكعی اػ فؼالیت كیمیایی سغغياک و ؿعمی و ؿعایغ آلىصگی

و  ی پعىلالمللع تؼغیعف هعًضوق بیى. (6913، 21111ؿاػهاو، بهبىص بشلًض )اؿتايضاعص ایؼو 
ها صع  های التواص اػ داکمیعت كغکتی"سؿعاستاع عوابعظ و هـعئىلیت ؿاػهاو تىؿؼه و همکاعی

هعای  هعضیغه، هعضیغػاهل و ؿعایغ عغ   هیئعت یهیاو ی  گغوه اهلی كاهل ؿهاهضاعاو، اػضا
هًظىع صؿتیابی به اهضا  اولیه هلاعکت و تًظعین   عبظ بغای تغویج ػملکغص بهتغ صع علابت به طی

صع  المللعی دـعابضاعاو . تؼغیف فضعاؿعیىو بیىاؿت های يظاعتی و کًتغلیس ها و هکايیـنهؼیاع
كعضه تىؿعظ  های اػمال ها و كعیىه " سداکمیت كغکتی ػبعاعت اؿعت اػ هـعئىلیت2112ؿال 
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کًًضه صؿعتیابی بعه  هض  هلشن کغصو هـیغ عاهبغصی اؿت که تضمیى هضیغه و هضیغاو با هیئت
(، 6311عىع هـعئىاليه باكعض )تغیکعغ،  هعا و هوعغ  هًعابغ بعه اهضا ، کًتغل هًاؿ  عیـ 

بلکه به هضایت، يظعاعت و کًتعغل  ؛يیـتهغبىط سداکمیت كغکتی تًها به اصاعه ػملیات كغکت 
باكعض.  هیهغبعىط يفؼاو كغکت یا اجتمعاع  ها به تمام طی اػمال هضیغاو اجغایی و پاؿشگىیی آو

و کًتغل بغای تضعمیى ایًکعه هعضیغیت كعغکت  سداکمیت كغکتی ػباعت اؿت اػ فغایًض يظاعت
بعه هىضعىع هعظکىع، (. صع تؼاعیف 6331)پاعکیًـىو،  سکًض  هغابك با هًافغ ؿهاهضاعاو ػمل هی

کیض و تىجه بعغ عوابعظ  داکمیت كغکتی اػ صیضگاه های هتفاوتی تىجه كضه اؿت. صع ی  عیف تأ
یگغ اكاعه به پاؿشگىیی كعغکت باكض و صع عیف ص بیى ؿهاهضاعاو و هضیغیت صع لال  هالی هی

آهضه  ػمل  عؿض وجه هلتغک تمام تؼاعیف به اها به يظغ هی ؛جمله جاهؼه صاعص صع بغابغ طیًفؼاو اػ
صاعص. پاؿشگىیی صع بغابغ دمعىق ؿعهاهضاعاو، اكاعه به ی  يکته یا هفهىم اؿاؿی سپاؿشگىییس 

  های آتی. يـلپاؿشگىیی صع بغابغ طیًفؼاو، پاؿشگىیی صع بغابغ کل جاهؼه و 

   یداخل نهیشیپ

و  یاجتمععاػ تیهـععئىل تععأثیغ» سععىص تذععت ػًععىاو پععژوهقصع  ،(6116) یپععىعػل ی وصاصاكعع
به ایعى يتیجعه  ،«یهال تیگغ هذضوص لیتؼض غیبا تىجه به هتغ ها تبغ ػملکغص كغک یپظیغ ـ یع

کت هؼکعىؽ و هؼًعاصاع بعغ ػملکعغص كعغ تعأثیغ یغیپظ ـ یو ع یاجتماػ تیهـئىل که عؿیضيض
و ػملکعغص  یاجتمعاػ تیهـعئىل ىیبغ عابغه بع یهال تیهذضوص گغ لیتؼض غیهتغ ىیصاعيض. همچً

 يضاعص. یهؼًاصاع تأثیغو ػملکغص  یغیپظ ـ یهثبت و هؼًاصاع صاعص اها بغ عابغه ع تأثیغ
 یاجتماػ تیهـئىل تأثیغ» سىص تذت ػًىاو پژوهقصع  ،(6111) ىیسىػ ی ولًگغ یادمض

بعه ایعى يتیجعه  ،«غاویعا یصع بشعق بعايک یو كمىل هال یثبات هال ،یهالبغ ػملکغص  ها تكغک
 یهثبعت و هؼًعاصاع تأثیغ یو ثبات هال یبغ ػملکغص هال ها تكغک یاجتماػ تیهـئىل که عؿیضيض

 يضاعص. یهثبت و هؼًاصاع تأثیغ یبغ كمىل هال ها تكغک یاجتماػ تیاها عابغه هـئىل ؛صاعص



  6اد پایدار بر سودآوری بررسی تأثیر ابع

 

 یاجتمعاػ تیهـئىل تأثیغ یبغعؿ» سىص تذت ػًىاو قپژوهصع  ،(6111) یيىعوػ و اؿکى
 ىیبع که به ایى يتیجه عؿیضيض ،«هؼاهالت اكشام وابـته و ػملکغص كغکت ىیكغکت بغ عابغه ب

 غیؿعا ىیوجىص صاعص. همچًع یهؼًاصاع یهًف ۀهؼاهالت اكشام وابـته و ػملکغص كغکت، عابغ
هؼعاهالت  ۀبعغ عابغع کًًضه فیضعؼو ت یكعغکت اثعغ هًفع یاجتماػ تیيلاو صاصيض هـئىل جیيتا

 اكشام وابـته و ػملکغص كغکت صاعص.
 تیو يمعق هـعئىل تیعاهم» سعىص تذعت ػًعىاو پعژوهقصع  ،(6111) ی و همکعاعاوبیع

بعه ایعى  ،«گغا و ػملکغص كغکت تذىل یؿب  عهبغ اویصع اعتباط ه یو ػملکغص يىآوع یاجتماػ
تذىل گغا بغ  یعهبغ یاثغگظاع قی  افؼاهىج یكغکت یاجتماػ تیبهبىص هـئىل که يتیجه عؿیضيض

 سىاهض كض. یػملکغص ؿاػهاي
و  یاجتمعاػ یپعظیغ  تیهـعئىل» سىص تذت ػًعىاو پژوهقصع  ،(6933) ی و همکاعاوفغج

 یهععا تیععفؼال کععه بععه ایععى يتیجعه عؿععیضيض ،«ؿععىص تیغیهعض گععغ لیاعػف كعغکت" يمععق تؼععض
ؿعىص  تیغیاهعا هعض ؛صهعض یهع قیاعػف باػاع ؿعهام كعغکت عا افعؼا یاجتماػ یغیپظ تیهـئىل

 لغاع صهض. تأثیغو اعػف باػاع ؿهام كغکت عا تذت  یاجتماػ یغیپظ تیهـئىل ۀعابغ تىايض یيم
اعتبعاط اعػیعابی » سىص تذت ػًعىاو پژوهقصع  ،(6939) ػاصه دـىبغاصعاوو ی باصآوع يهًض

بعه ایعى  ،«تهعغاواوعاق بهاصاع  بىعؽ صع كضه غفتهیپظ یها كغکت و ػملکغص یغیپظ تیهـئىل ىیب
و يعغر بعاػصه ی التوعاص افعؼوصه ها بعااعػف كغکتها  تتىؿؼه پایضاع كغک ىیکه ب يتیجه عؿیضيض

 ىیبع یول ؛وجىص صاعصی و هؼًاصاع هثبت اعتباطی ػملکغص اػيظغ آهاعی اعهایػًىاو هؼ به ها ییصاعا
اعػف  وصه بعاػاع،افؼ  اػجمله اعػف ،ػملکغصی اعهایهؼ غیها و ؿا كغکتها  تتىؿؼه پایضاع كغک

 هلاهضه يلض. یصاع ااعتباط هؼً ها یصاعا  و يغر باػصه یهال تیكغکت، هذضوص
 ػملکغصبا  یغیپظ تیهـئىلعابغه »صع پژوهلی با ػًىاو  ،(6932)و همکاعاو  یهالذػغب

تىؿعؼه پایعضاع  بعه بغعؿعی عابغعه ،«صع بىعؽ اوعاق بهاصاع تهعغاو كضه غفتهیپظ یها كغکت یهال
بعا تىؿعؼه  یػملکعغص هعال صهعض یيلاو ه پژوهقيتایج پغصاستًض که  یهال ػملکغصا بها  تكغک



7  های نوین فصلنامه علمی ـ تخصصی حسابداری و فناوری 

 

 یولع ؛اعتبعاط صاعص جاهؼعههىجعىص صع  یو يهاصهعا اویكغکت يـعبت بعه هلعتغها  تپایضاع كغک
 یهؼًاصاععابغه  ـتیػ ظیكغکت يـبت به کاعکًاو و هذها  تبا تىؿؼه پایضاع كغک یػملکغص هال

 .يضاعص
با ی اجتماػ یغیپظ تیبیى هـئىل ی عابغه»صع پژوهلی با ػًىاو  ،(6913) و همکاعاوهًىبغ 
ابؼاص آو كعاهل كعغایظ هذعیظ ها  تتىؿؼه پایضاع كغکبیى  ايض افتهیصع ،«ها كغکتی ػملکغص هال

با ػملکغص هالی  کاع و  کـ ، عاهبغی كغکت، جاهؼه و اجتماع هذلی و عفتاع ـتیػ ظیهذکاع، 
 ص.، عابغه وجىص يضاعها كغکت

يعؼص  یغیپظ تیهـعئىلبغعؿعی »صع پژوهلعی بعا ػًعىاو  ،(6913)و همکاعاو  یاوغل كغبت
ها صع وهلعه اول بعه بؼعض  كغکتصعیافتًض  ،«اوعاق بهاصاع تهغاو صع بىعؽ كضه غفتهیپظ یها كغکت
 تیعصوؿتايه اهم  )البته با استال  کن( و صع ايتها به بؼض يىع یو دمىل یو ؿپؾ اسالل یالتواص

بؼعض  یبغا یلتغیب تیاهم یضیتىل یها به كغکت يـبتی سضهات یها كغکتهمچًیى  .ضصهً یه
صع تىؿعؼه پایعضاع  یکعه بعه بؼعض اساللع یتعیها و اهم كعغکت ۀايعضاػ ىیبو  لا ل هـتًض یاسالل

 یتعغ بعه بؼعض اساللع بؼعگ یها وجعىص صاعص و كعغکت یصاع اتفاوت هؼً، صهًض یسىص هها  تكغک
 .صهًض یه یلتغیب تیاهم

و ػملکعغص هعالی  یغیپظ تیهـئىلبغعؿی عابغه بیى »با ػًىاو  یصع پژوهل ،(6911مفیاو )ث
بعه بغعؿعی عابغعه بعیى تىؿعؼه پایعضاع  ،«ؿاػهاو بىعؽ اوعاق بهاصاع تهعغاوی تىلیض یها كغکت

فؼال صع هًؼت هىاص و هذوىالت صاعویی پغصاسته اؿت.  یها و ػملکغص هالی كغکت ها تكغک
ی تىلیعض یها و ػملکغص هالی صع كعغکتها  تتىؿؼه پایضاع كغکپژوهق بیى بغ اؿاؽ يتایج ایى 

 .بىعؽ اوعاق بهاصاع تهغاو عابغه هثبت به اثبات يغؿیضه اؿت
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 یخارج نهیشیپ

بعغ ػملکعغص و  یاجتمعاػ تیهـئىل تأثیغ»صع پژوهق سىص با ػًىاو  ،(2163) ياؿن و همکاعاو
جعه یيت ىیابه  ،«2161 یال 2111 یالهاؿ یع ـ ،یع تیغیغ هضیهتغ لگغیبا يمق تؼض ـ یع

 .صاعص یبا ػملکغص عابغه هثبت یاجتماػ تیکه هـئىل ضيضیعؿ
 بعغكعغکت  یغیپظ تیهـعئىل تعأثیغ»صع پژوهق سىص بعا ػًعىاو  ،(2165وايگ و همکاعاو )

ها  تبیى بؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغک که ضيضیعؿ جهیيت ىیبه ا ،«کیفیت بغيض و ػملکغص هالی
تىؿعؼه بیى بؼض اجتمعاػی ولی  ؛ػملکغص كغکت عابغه هؼًاصاعی وجىص صاعص با غص كغکتو ػملک

بؼض عاهبغی كغکتی تىؿؼه پایضاع و ها  تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغیبؼض  ،هاپایضاع كغکت
پیلعغايه اػتبعاع يعام و يلعاو همچًعیى  ػملکغص كغکت عابغه هؼًاصاعی وجىص يضاعص. باها  تكغک

بیى  ولی ؛هؼًاصاعی صاعص تأثیغػملکغص كغکت  بغه وفاصاعی به يام و يلاو تجاعی پیلغايو  تجاعی
صع يهایعت  پیلغايه تىؿؼه يام و يلاو تجاعی و ػملکغص كعغکت عابغعه هؼًعاصاعی وجعىص يعضاعص.

ی كغکت و ػملکغص يمعق هیعايجها  تتىؿؼه پایضاع كغک بیىاعػف يام و يلاو تجاعی صع عابغه 
 .يضاعص

 یغیپظ تیهـعئىل ىیعابغعه بع یبغعؿ»صع پژوهق سىص با ػًىاو  ،(2169و )و همکاعا یبچت
 کعهیی ها بعاػاع ؿعهام صع كعغکت ییکه کعاعا ضيضیعؿ جهیيت ىیبه ا ،«باػاع ؿهام ییكغکت و کاعا

 اها صع ؛كىص هلاهضه هی (صعهض 66 یتغ هـاو بؼعگ)صاعيض  ییباالها  تتىؿؼه پایضاع كغک تیفیک
هلعاهضه يلعضه  (صعهض 66کمتغ اػ )صاعيض  یًییپاها  ته پایضاع كغکتىؿؼ تیفیکه ک ییها كغکت

ها و  كعغکتها  تتىؿؼه پایضاع كعغک»با ػًىاو  پژوهلی( صع 2169) ایصجا و آيايتا فیػف .اؿت
صع دىػه کاعکًاو ها  تکه تىؿؼه پایضاع كغک ضيضیعؿ جهیيت ىیبه ا« اػ ايضويؼيی ػملکغص" كىاهض

 .ؿعهام صاعيعض معتیبغ ل یصاع یهثبت هؼً تأثیغ یو اهغم هالی آوعؿىص و اجتماع، ايضاػه كغکت،
بعغ ؿعغخ ػملکعغص ها  توجعىص صاعص کعه تىؿعؼه پایعضاع كعغکی كىاهض گفت تىاو یه ،ىیبًابغا

 .گظاعص یه تأثیغها  كغکت
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ی اؿالهی هالؼی و ها باي بغعؿی ػملکغص »صع پژوهلی با ػًىاو  ،(2162اعكض و ػثماو )
كعغکتی و ػملکعغص هعالی ها  تتىؿعؼه پایعضاع كعغکهتىجه كضيض که بعیى  ،«ها آوػملکغص هالی 

كعغکتی بعا ها  تتىؿؼه پایعضاع كعغکعابغه هثبت وجىص صاعص. آياو همچًیى صعیافتًض که  ها كغکت
 و يـبت باػصه دمىق هادباو ؿهام اعتباط هثبت صاعص. ها ییصاعايـبت باػصه 

كعغکت و ی اجتمعاػ یغیپظ تیـعئىله»صع پژوهلعی بعا ػًعىاو  ،(2166) همکاعاو وی هى
ها  كغکتی اجتماػ یغیپظ تیو هـئىلی عابغه بیى ػملکغص هالی به بغعؿ ،«كغکتی ػملکغص هال

و ػملکعغص ی اػ وجىص عابغه هثبت بعیى ػملکعغص هعالی ها داک آو پغصاستًض که صع يتایج پژوهق
 .كغکت بىصی اجتماػ

ػملکعغص و ی اجتمعاػ یغیپظ تیهـعئىل»صع پژوهلی تذت ػًعىاو  ،(2111وب )يلیًگ و 
صع ایاالت هتذضه اهغیکعا ی اجتماػ یها تیو هـئىلی اعتباط بیى ػملکغص هالی بغعؿ به ،«هالي

و ی و ضعؼیف بعیى ػملکعغص هعالی اعتبعاط هًفع  اػ وجعىص یعی پغصاستًض. يتایج پژوهق داک
 .كغکت بىصه اؿتی اجتماػ یغیپظ تیهـئىل

 در دسترسی جامعه آمار 

پظیغفته كضه صع بىعؽ اوعاق بهعاصاع تهعغاو ععی صوعه ی هاى پژوهق كاهل کلیه كغکتایی جاهؼه آهاع

ایعى پعژوهق  صاصو باكض که اعالػات هالی هىعص يیعاػ بعغای ايجعامهی 6933تا  6931های ػهايی ؿال

های همغاه عا صع صوعه ػهعايی هعظکىع بعه عىعکاهعل های هالی دـابغؿی كضه و یاصصاكتكاهل هىعت

اػضعای جاهؼعه،  بعیىهعا باكًض. به ػلت گـتغصگی دجن جاهؼه آهاعی و وجعىص يعاهمگىيی اعا ه کغصه

 هًعضيظعامعو يمىيه آهاعی بعه عوف دعظ  يمىيه آهاعی لغاع صاصه كضه و اػ ایى كغایظ ػیغ بغای ايتشاب

 اػ" كغایظ یاص كضه ػباعتًض .ايتشاب كضه اؿت

 ؛ال باكضها هًتهی به پایاو اؿفًض هاه هغ ؿؿال هالی آو. 6

 ؛صع بىعؽ اوعاق بهاصاع تهغاو پظیغفته كضه باكًض 6935ها تا پایاو ؿال كغکت. 2
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 ؛های هىعص يظغ تغییغ صاصه باكًضها يبایـتی ؿال هالی سىص عا صع عی صوعهكغکت. 9

 ؛ ها هىعص هؼاهله لغاع گغفته باكًضفؼالیت هـتمغ صاكته و ؿهام آو پژوهقها عی صوعه كغکت. 1

گغهعای هعالی و گعظاعی، واؿعغههعای ؿعغهایههعا و هسؿـعات هعالی )كعغکتها جؼء باي كغکت. 5

 های لیؼیًگ( يباكًض. كغکت

ايتشعاب  صع صؿعتغؽ آهعاعی جاهؼعهكغکت به ػًىاو  673 كضه اػمال هایهذضوصیت به تىجه با

 كض. 

 های پژوهشفرضیه

 "ضهای ایى پژوهق هغابك با هبايی يظغی به كغح ػیغ تبییى كفغضیه
 ؛هؼًاصاع صاعص تأثیغؿىصآوعی  بغها  تبؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغک .6

 ؛هؼًاصاع صاعص تأثیغؿىصآوعی  بغها  تبؼض اجتماػی تىؿؼه پایضاع كغک .2

 ؛هؼًاصاع صاعص تأثیغؿىصآوعی  بغها  تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغیبؼض  .9

 .هؼًاصاع صاعص تأثیغعی ؿىصآو بغها  تبؼض عاهبغی كغکتی تىؿؼه پایضاع كغک .1

 مدل پژوهش

اػ ( 2165وايعگ و همکعاعاو ) پعژوهقاػ بعه پیعغوی پعژوهق  های یهآػهىو فغض بغعؿی بغای
 .اؿت كضه  اؿتفاصه( 6جضول )
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 .1جذول 

 

 مىبغ پراکسی سىجش وماد وام متغیر وقش متغیر

 متغیر وابسته
 

 ROA ؿىصآوعی
 

وايگ و 
همکاعاو 

(2165) 

 قلمتغیر مست
 

تىؿؼه ی بؼض التواص
 پایضاع 

ECO   وايگ و
همکاعاو 

(2165) 

 متغیر مستقل
 

تىؿؼه ی بؼض اجتماػ
 پایضاع 

SOC   وايگ و
همکاعاو 

(2165) 

 متغیر مستقل
 

هذیغی  بؼض ػیـت
 تىؿؼه پایضاع 

ENV   وايگ و
همکاعاو 

(2165) 

 متغیر مستقل
 

بؼض عاهبغی كغکتی 
تىؿؼه پایضاع 

 ها  كغکت

GOV   وايگ و
همکاعاو 

(2165) 

 های پژوهشیافته

صع اصاهه بیاو كضه اؿعت. و صو بشق آهاع تىهیفی و اؿتًباعی اعا ه  صعهای پژوهق داضغ یافته
 صهض.  يلاو هیعا های ایى پژوهق  ( آهاع تىهیفی هتغیغ2) جضول
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 . آمار توصیفی 2جذول 

 متغیر َا

PE

RF 

EC

O 

SC

O 

E

nv 

CO

V 

 03/0 12/0 میاوگیه

16/

0 

01/

0 17/1 

 02/0 10/0 میاوٍ

16/

0 

00/

0 19/1 

 بیشیىٍ

57/

5 94/0 

20/

1 

01/

0 30/1 

 کمیىٍ

44/

2- 

01/0

- 00/0 

01/

0 00/0 

اوحراف 

 11/0 05/0 27/0 معیار

00/

0 10/0 

 های پژوهصمنبع: یافته

كععىص کععه  هععا هذـععىب هی تععغیى آو كععضه هیععايگیى ههن های هغکععؼی بیاو اػ بععیى كععاسن
غه تؼاصل و هغکؼ ثمل تىػیغ اؿعت. هیعايگیى كعاسن هًاؿعبی بعغای يلعاو صاصو صهًضه يم يلاو

باكعض کعه يلعاو  هی 1.623691 بغابعغ بعاؿىصآوعی هیايگیى  ،ها اؿت. بغای هثال هغکؼیت صاصه
ايض. هیايه یکی صیگعغ اػ  یافته های هغبىط به ایى هتغیغ صع دىل ایى يمغه تمغکؼ صهض بیلتغ صاصه هی

( 2گىيعه کعه صع جعضول ) صهعض. هماو ت که وضؼیت جاهؼه عا يلاو هیهای هغکؼی اؿ كاسن
اؿعت کعه  1.121371بغابعغ ها  تبؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغکكىص هیايه هتغیغ  هلاهضه هی

های ایى هتغیغ اػ ایى همضاع کمتغ و يیمی صیگعغ اػ ایعى همعضاع بیلعتغ  صهض يیمی اػ صاصه يلاو هی
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ًضگی به عىع کلعی هؼیعاعی بعغای تؼیعیى هیعؼاو پغاکًعضگی های پغاک باكض. همچًیى كاسن هی
تععغیى  هعا يـعبت بععه هیعايگیى اؿععت. اػ جملعه ههن هعا اػ یکعضیگغ یععا هیعؼاو پغاکًععضگی آو صاصه

باكعض،  های پغاکًضگی که كغط هغلىب بغای واعصکعغصو هتغیعغ بعه هعضل عگغؿعیىيی هی كاسن
هلاهضه اؿت، ايذغا  هؼیاع هتغیغها ( يیؼ لابل 6عىع که صع جضول ) ايذغا  هؼیاع اؿت. هماو

صع جاهؼه آهعاعی هعىعص بغعؿعی ايذعغا   ،باكًض. به ػًىاو هثال هفغ يبىصه و دا ؼ ایى كغط هی
 اؿت.  1.661151 بغابغ باها  تبؼض اجتماػی تىؿؼه پایضاع كغک هؼیاع هتغیغ

 واعیعايؾكعىص، هىضعىع  با آو بغسعىعص هی التواص ؿًجییکی اػ هىضىػات ههّمی که صع 

ياهمـايی به ایعى هؼًاؿعت کعه صع تشمعیى هعضل عگغؿعیىو همعاصیغ  واعیايؾياهمـايی اؿت. 
يابغابغ هـتًض. به هًظىع بعغآوعص واعیعايؾ ياهمـعايی صع ایعى  هایواعیايؾجمالت سغا صاعای 

هعای عگغؿعیىيی، اػ آػهىو وایت اؿتفاصه كضه اؿت. اػ صیگغ هفغوضعات اهعلی هعضل پژوهق
گاصفغی بغای باكض. صع هغالؼه داضغ اػ آػهىو بغوفآػهىو تلشین وجىص سىص همبـتگی هی

-ااؿتفاصه كضه اؿت. صع هىعتی که ؿعغخ هؼًعی تلشین وجىص و یا ػضم وجىص سىصهمبـتگ
سىصهمبـتگی وجىص صاعص. صع يهایت به هًظىع بغعؿی  ،باكض 15/1صاعی به صؿت آهضه کمتغ اػ 

اؿعتفاصه  وایعف های عگغؿیىيی، اػ آػهىو سغای هن سغی به ػًىاو صیگغ هفغوضات فغػی هضل
 .كضه اؿت( بیاو 9ها به هىعت جضول )يتایج داهل اػ ایى آػهىوكضه اؿت. 

 . وتایج مفروضات رگرسیووی3جذول 

 وماد متغیر متغیر

VIF 

 تًرم ياریاوس

1/ VIF 

 تلًراوس

 واَمساوی ياریاوس آزمًن خًد َمبستگی

 سطح Fآمارٌ 

 معىی داری 

 سطح  Fآمارٌ 

 معىی داری

 ECO 481/1 017/1 9466/0 4606/0 6468/0 6927/0 بعد اقتصادی  

 SCO 593/3 136/1 بعد اجتماعی 

 Env 632/1 056/1 زیست محیطیبعد 

 COV 249/1 019/1 بعد راَبری شرکتی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 های پژوهشمىبع: یافته

سغعای هعن  ؛باكضکمتغ هی 61بغای کلیه هتغیغهای هـتمل اػ  VIFبا تىجه به ایًکه ضغی  
بیلتغ اؿت سىصهمبـعتگی وجعىص  15/1صاعی اػ اهىو ؿغخ هؼًیى همچً سغی وجىص يضاعص.

صع آػهىو وایت هن با تىجه بعه  به هضل يیاػی يیـت. AR(1)کغصو هتغیغ  يضاعص. بًابغایى به اضافه
هضل صاعای همـايی واعیعايؾ  ؛باكض بیلتغ هی 15/1به صؿت آهضه بغای هضل اػ  p-valueایًکه 

 OLSل پژوهق عا با اؿتفاصه اػ عوف دضالل هغبؼات هؼمىلی یا تىاو هضباكض. اػ ایى عو هیهی
 بغاػف كىص.

 ها. اوتخاب ووع داده4جذول 

 هاسمه Hآزمون  لیمر Fآزمون 

 وتیجه احتمال آماره هاسمه وتیجه احتمال لیمر Fآماره

 اثرات تصادفی 071630 8716 داده های تابلوئی 070000 17.3

 های پژوهشمىبع: یافته

صهض که، بغای تشمیى هعضل، پژوهق يلاو هی  ( بغای هضل9لیمغ صع جضول ) Fآػهىو يتایج 
هغا که همضاع ادتمال هغبعىط بعه ایعى آهعاعه بعغای هعضل  ؛ها تابلىیی اؿت کاعگیغی صاصه عوف به
اعػف   یايجیكغکت بغ ػملکغص آو با تىجه به يمق هی اجتماػ یغیپظ تیاثغ هـئىل یؼًیپژوهق 

فغى هفغ آػهىو  ،اؿت، بًابغایى ( کمتغ15/1صعهض) 5اػ ؿغخ هؼًاصاعی  یيام و يلاو تجاع
های كىص و عویکغص تابلىیی بغای صاصه ها بغای هضل پژوهق پظیغفته يمی هبًی بغ تلفیمی بىصو صاصه

لیمغ، الػم اؿت آػهىو هاؿمى بغای تؼیعیى  Fهمچًیى با تىجه به آػهىو كىص. هی تأییضپژوهق 
صهعض کعه  یی ايجام گیغص. يتیجه آػهىو هاؿمى بغای هعضل پعژوهق يلعاو هیهای تابلى يىع صاصه

هغا که همضاع ادتمال هغبىط به ایى آهاعه بغای  ؛ها، تابلىیی با اثغات ثابت یا تواصفی هـتًض صاصه
( بیلتغ اؿت. بًابغایى هضل پعژوهق بعغ عوی 15/1صعهض) 5هضل پژوهق، اػ ؿغخ هؼًاصاعی 

 كىص.  های تابلىیی با اثغات تواصفی تشمیى ػصه هی ؽ عویکغص صاصههتغیغهای هىعص يظغ بغ اؿا
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اعا ه ( 5به كغح جضول ) بغاػف هضل گغصص.صع ایى بشق يتایج بغاػف هضل پژوهق اعا ه هی
 .كضه اؿت

 . وتایج تخمیه مذل با رویکرد حذاقل مربعات 5جذول 

 سطح معناداری ضرایب متغيرها

 **03/0 262/0 یبعد اقتصاد

 14/0 -080/0 یاجتماعبعد 

 12/0 -746/77 زیست محيطیبعد 

 یضرکت یبعد راهبر
044/0 44/0 

 اعتبار طرانهيپ
315/1 00/0*** 

 وفاداری طرانهيپ
040/- 05/0** 

 توسعه طرانهيپ
054/0- 29/0 

 - برازشی نيكوی

 - تعدیل ضده نكوئی

 - سطح معناداری

 های پژوهصمنبع: یافته

 كىص.  ها پغصاسته هی آو صع اصاهه به تلغیخ

 گیریوتیجه

صع  یضیعجض لعغفتهیػًىاو عوف بعغآوعص پ بعه یهًعضک ىویعوف عگغؿ لًهاصیپژوهق داضغ با پ
 یها افتهی ىیبغعغ  کغصو تفاوت ب بغایباكض  یابؼاع تىايض یعوف ه ىیکه ا کًض یه اویػملکغص، ب
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بعا . ايعض آو اؿتفاصه کغصه یاه هجمىػه غیدضالل هغبؼات و ػ ىویعگغؿ یها که اػ عوف پژوهلی
هگىيعه ابؼعاص هشتلعف تىؿعؼه پایعضاع  ًکعهیکاهعل و كعفا  اػ ا یغیعوف توى ىیاػ ا هاؿتفاص

 یكعغع یهعا با ػملکغص كعغکت صع هاعک یثغ صع اعػف يام و يلاو تجاعسو ػىاهل هها  تكغک
  ی یكغع ىیايگیه عاثآفمظ  یسغ ىویعگغؿ که یدال . صعكىص یه جاصیهشتلف هغتبظ هـتًض، ا

. صاعص یا کًًعضه گمغاه جیيتعا یگعاه غهعایهتغ یهمپىكعاي لیکًض که به صل یپاؿز عا بغآوعص ه غیهتغ
صهًعض کعه آو اؿت که صاصه های اؿتفاصه كضه صع عگغؿیىو هًضک اجاػه هی گىیایيتایج تجغبی 

اؿت که ایى  صهًضه ها يلاوهای هؼمىلی صاكت. یافته تغی يـبت به عگغؿیىوػمیك یاهػهایقآ
هعای های پظیغفته كضه صع بعىعؽ اوعاق بهعاصاع تهعغاو بایعض بعه ععىع هعضاوم صع فؼالیعتكغکت

هعا صع هـئىلیت اجتماػی بغای به دضاکثغ عؿايضو اعػف كغکتلاو فؼالیت کًًض. تذلیل هًضک
کًعض. گغهعه، فعغاهن هعیعا  ؿىصآوعیایى پژوهق صعک سىبی صع هغالؼه هـئىلیت اجتماػی و 

هعای های اجتماػی صع كغکتفالض كىاهض تجغبی صع عابغه با هـئىلیت ايجام كضههای پژوهق
فغضعیه اول پعژوهق  کًعض.عا پغ هی ءایى پژوهق ایى سالاها  ؛باكًضپظیغفته كضه صع بىعؽ هی

و ػملکعغص ها  تبیى بؼض التواصی تىؿعؼه پایعضاع كعغکصعهضص عؿیضو به ایى هض  اؿت که آیا 
سال  اصػعا تؼیعیى  جهتفغى هفغ عا صع  ،یا سیغ. بًابغایى ىص صاعصعابغه هؼًاصاعی وج كغکت

كعىص. بعه ػبعاعتی فغضعیه اول صه و فغى همابل عا به هىعت هض  تؼیعیى كعضه بغعؿعی هعیکغ
و ػملکعغص ها  تبؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغکپژوهق بضیى هىعت اؿت که ػضم اعتباط بیى 

بؼض التواصی تىؿؼه پایضاع ته و وجىص اعتباط بیى ص يظغ لغاع گغفىعه ،به ػًىاو فغى هفغ كغکت
به ػًىاو فغى همابل صع يظغ گغفته كضه اؿعت. صع يتیجعه بغاؿعاؽ و ػملکغص كغکت ها  تكغک

بغابعغ ها  تبؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغک صهض ؿغخ هؼًاصاعی بغای ( يتایج يلاو هی9جضول )
كعضه و صع يتیجعه كعىاهض  تأییعضاعی ؿغخ هؼًعاصصهض كىاهض يلاو هی، اؿت که 1.19اؿت با 

باكعض. صع يتیجعه هعی بغ ػملکغص كعغکتها  تبؼض التواصی تىؿؼه پایضاع كغکگىیای اثغگظاعی 
بعیى بؼعض تعىاو گفعت کعه كعىص و هعیمیي تأییضكىص و فغى هفغ هی تأییضفغضیه اول پژوهق 

فغضعیه صوم  ص.و ػملکعغص كعغکت عابغعه هؼًعاصاعی وجعىص صاعها  تالتواصی تىؿؼه پایضاع كغک
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و ها  تبیى بؼض اجتماػی تىؿعؼه پایعضاع كعغکپژوهق صعهضص عؿیضو به ایى هض  اؿت که آیا 
سال  اصػا  جهتفغى هفغ عا صع  ،یا سیغ. بًابغایى عابغه هؼًاصاعی وجىص صاعص ػملکغص كغکت

م فغضیه صو ،كىص. به ػباعتیصه و فغى همابل عا به هىعت هض  تؼییى كضه بغعؿی هیکغتؼییى 
و ػملکعغص ها  تبؼض اجتماػی تىؿؼه پایضاع كغکپژوهق بضیى هىعت اؿت که ػضم اعتباط بیى 

بؼض اجتماػی تىؿؼه پایضاع  ص يظغ لغاع گغفته و وجىص اعتباط بیىىعه ،به ػًىاو فغى هفغكغکت 
به ػًىاو فغى همابل صع يظغ گغفته كضه اؿعت. صع يتیجعه بغاؿعاؽ  و ػملکغص كغکتها  تكغک

بغابغ  ها تبؼض اجتماػی تىؿؼه پایضاع كغک صهض ؿغخ هؼًاصاعی بغای يتایج يلاو هی( 9جضول )
بؼض يلضه و صع يتیجه كىاهض گىیای ػضم اثغگظاعی  تأییضاؿت که ؿغخ هؼًاصاعی  1.61اؿت با 

 تأییضباكض. صع يتیجه فغضیه صوم پژوهق هی بغ ػملکغص كغکتها  تاجتماػی تىؿؼه پایضاع كغک
بعیى بؼعض اجتمعاػی تىؿعؼه پایعضاع تعىاو گفعت کعه كىص و هعیهی تأییضهفغ كىص و فغى يمی
ىم پژوهق صعهضص عؿیضو به ؿفغضیه  و ػملکغص كغکت عابغه هؼًاصاعی وجىص يضاعص.ها  تكغک

عابغعه  و ػملکغص كعغکتها  تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغیبیى بؼض ایى هض  اؿت که آیا 
صه و فعغى کعغسال  اصػا تؼییى  جهتفغى هفغ عا صع  ،ىیا سیغ. بًابغای هؼًاصاعی وجىص صاعص

ىم پعژوهق بعضیى ؿعفغضعیه  ،كىص. به ػبعاعتیهمابل عا به هىعت هض  تؼییى كضه بغعؿی هی
و ػملکغص كعغکت ها  تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغیبؼض هىعت اؿت که ػضم اعتباط بیى 

تىؿعؼه پایعضاع  ػیـت هذیغیبؼض  ص يظغ لغاع گغفته و وجىص اعتباط بیىىعبه ػًىاو فغى هفغ ه
به ػًىاو فغى همابل صع يظغ گغفته كضه اؿعت. صع يتیجعه بغاؿعاؽ  و ػملکغص كغکتها  تكغک

ها  تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغیبؼض  صهض ؿغخ هؼًاصاعی بغای ( يتایج يلاو هی9جضول )
بؼعض ػضم اثغگظاعی  يلضه و صع يتیجه كىاهض گىیای تأییضکه ؿغخ هؼًاصاعی  1.62بغابغ اؿت با 

ىم ؿعباكعض. صع يتیجعه فغضعیه هعی بغ ػملکعغص كعغکت ها تتىؿؼه پایضاع كغک ػیـت هذیغی
 ػیـعت هذیغعیبیى بؼض تىاو گفت که  كىص و هیهی تأییضكىص و فغى هفغ يمی تأییضپژوهق 

پعژوهق  ههعاعمفغضعیه  و ػملکغص كغکت عابغه هؼًاصاعی وجىص يضاعص.ها  تتىؿؼه پایضاع كغک
و ها  تبعیى بؼعض عاهبعغی كعغکتی تىؿعؼه پایعضاع كعغکص عؿیضو به ایى هض  اؿت که آیا صعهض
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سال  اصػا  جهتفغى هفغ عا صع  ،یا سیغ. بًابغایى عابغه هؼًاصاعی وجىص صاعص ػملکغص كغکت
فغضعیه  ،كعىص. بعه ػبعاعتیصه و فغى همابل عا به هىعت هض  تؼییى كضه بغعؿی هیکغتؼییى 
بؼعض عاهبعغی كعغکتی تىؿعؼه پایعضاع ت اؿت کعه ػعضم اعتبعاط بعیى پژوهق بضیى هىع ههاعم

بؼعض ص يظغ لغاع گغفته و وجعىص اعتبعاط بعیى ىعبه ػًىاو فغى هفغ هو ػملکغص كغکت ها  تكغک
به ػًىاو فغى همابل صع يظغ گغفته كضه و ػملکغص كغکت ها  تعاهبغی كغکتی تىؿؼه پایضاع كغک

بؼعض عاهبعغی  صهض ؿعغخ هؼًعاصاعی بعغای يلاو هی( يتایج 9اؿت. صع يتیجه بغ اؿاؽ جضول )
لعضه و صع يتیجعه ي تأییعضاؿت کعه ؿعغخ هؼًعاصاعی  1.11بغابغ ها  تكغکتی تىؿؼه پایضاع كغک

 بعغ ػملکعغص كعغکتها  تبؼض عاهبغی كغکتی تىؿؼه پایعضاع كعغکكىاهض گىیای ػضم اثغگظاعی 
تعىاو كعىص و هعیهی تأییضفغ كىص و فغى هيمی تأییضپژوهق  ههاعمباكض. صع يتیجه فغضیه  هی

و ػملکغص كغکت عابغه هؼًاصاعی وجىص ها  تبیى بؼض عاهبغی كغکتی تىؿؼه پایضاع كغکگفت که 
تًها پژوهق ايجام كضه صع ایى ػهیًه که بتىاو يتایج هغالؼه داضغ عا بعا آو  ،بغ ایى اؿاؽ يضاعص.

ها بعا . يتایج صع تماهی فغضیهباكضهی (2165وايگ و همکاعاو )هىعص همایـه لغاع صاص، پژوهق 
هعای ػیعاصی صع ػهیًعه همشىاو اؿت. البتعه پعژوهق (2165وايگ و همکاعاو )يتایج پژوهق 

ولی اجغای عوف عگغؿیىو  ؛صع ایغاو ايجام كضه اؿت ػملکغص كغکتو های اجتماػی هـئىلیت
ی هعایافتهؿت. های هالی و دـابضاعی به يضعت هىعص اؿتفاصه لغاع گغفته اهًضکی بغای پژوهق

تىايًض ؿب  افؼایق ، هیهای اجتماػی كغکت، ػمىها  کًض که هـئىلیتپیلًهاص هی ایى پژوهق
تىايعض بعه یکعی اػ های اجتماػی كغکت هعیاعػف و ػملکغص كغکت كىص. صع يتیجه، هـئىلیت

و ها يلعاهماصیغ هلشن ايتماصی بغای تفکی  و هىفمیت صع هًایغ بىعؽ هبضل گغصص. ایى یافته
 تعأثیغهای اجتمعاػی كعغکت بعه ععىع هثبعت بعغ عوی ػملکعغص كعغکت صهًض که هـئىلیتهی
هعضیغیت جهعت هعای پظیغفتعه كعضه صع بعىعؽ صع تىايعض بعه كعغکتگظاعيض. ایى هفهىم هی هی

  بغای به دضاکثغ عؿايضو اعػف كغکت کم  کًض. هاهـئىلیت اجتماػی كغکت



 

 

 

 

 

 مىابغ

بعغ  ها تكغک یاجتماػ تیهـئىل تأثیغ(. 6111) یػل ،ىیػسى ،ىیدـ ضیؿ ،یلًگغ یادمض. 6
 ،هیبعاػاع ؿعغها لیع. فولًاهه تذلغاویا یصع بشق بايک یو كمىل هال یثبات هال ،یػملکغص هال

 .611-652 م ،(9)6
كغکت بعغ عابغعه  یاجتماػ تیهـئىل تأثیغ ی(. بغعؿ6111هذمض ) ،یيىعوػ ،ضیود ،اؿکى. 2
م  ،(2)69 ،یهعال یدـابضاع یملکغص كغکت. پژوهق هاهؼاهالت اكشام وابـته و ػ ىیب

63-92. 
بعغ  یپظیغ ـ یو ع یاجتماػ تیهـئىل تأثیغ(. 6116هذمضعضا ) ،یپىعػل ،ىیيـغ ،یصاصاك. 9

 یو دـابغؿع ی. صايق دـعابضاعیهال تیگغ هذضوص لیتؼض غیبا تىجه به هتغ ها تػملکغص كغک
 .651-615م  ،(16)66 ،تیغیهض
و يمععق  تیعع(. اهم6111) یهوععغف ،یهبلغعع ،ههععغصاص ، یكععک یًیدـعع ،یههععض ،یبععیع. 1

تذىل گغا و ػملکغص كغکت.  یؿب  عهبغ اویصع اعتباط ه یو ػملکغص يىآوع یاجتماػ تیهـئىل
 .16-79 م ،(11)6111 ،تىؿؼه و تذىل تیغیفولًاهه هض

(. 6933فاعمعه ) ،غیعهغ یىيـی ،کفـاو ،یهًوىع ،فاعمه ،یاکًاعیصع یجًت ،ضیاه ،یفغج. 5
 تیغیسهض یؿىص. هجله ػلم تیغیهض لگغیو اعػف كغکت" يمق تؼض یاجتماػ یپظیغ  تیهـئىل
 .51-25م  ،(6)7 ،سیاجتماػ هیؿغها
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