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 چکیذه

 شتا یلٛ عالػبتیی ا یه شبٔب٘ٝ ،یشتز ٔحیظ اریحشبثد ب٘یِٔزشبدرٖٚ صبخٝ  اٖػٙٛ ثٝ یشت ٔحیغیز ٔدیریت اریحشبثد

 یپیصٍیرٚ  پشٕب٘دٚ  تضبیؼب فغٚ د دیدبا ،شٛختٚ  سی٘را تخریب٘بآة،  ْ،خب ادٔٛ فٔضری  ثٟیٙٝ َوٙتر ایثررا  ٔدیریت وٝ

 دػّٕىر ،ٔحیغی یشتز پبشخٍٛئی یتمبار عریكاز  ،ٔدیریت ٘ٛیٗ ارثزا اٖػٙٛ ثٝ ،رشب٘دٔی  رییب یشتز ٔحیظ ٌیدِٛاز آ

 ٔدیریت اریحشبثدصروتی ثر  ٔإثر ُٔاػٛ صٙبشبیی تحمیكٞدف ایٗ . ثخصد ٔی دثٟجٛرا  ٖٔبزشب ٔبِیٚ  ٔحیغی یشتز

تحمیك حبضر ثٝ ِحبػ ٞدف وبرثردی، ثٝ ِحبػ ٔبٞیت تٛضیفی از ٘ٛع ٕٞجشتٍی ٚ ثٝ ِحبػ رٚش اشت.  ٔحیغی یشتز

ثر اشبس فرَٔٛ وٛوراٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  اشت.تِٛیدی پذیرفتٝ در ثٛرس تٟراٖ  ٞبی صروتصبُٔ پیٕبیصی اشت. خبٔؼٝ آٔبری 

٘فر ثرآٚرد صد وٝ ثٝ رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیری تضبدفی شبدٜ ثرآٚرد صد. ثٝ ٔٙظٛر ٌردآٚری اعالػبت از پرشصٙبٔٝ ٔحمك شبختٝ  170

ری ٚ ٔحتٛایی پرشصٙبٔٝ ثب اشتفبدٜ از درخٝ ای ِیىرت از وبٔالً ٔٛافك تب وبٔالً ٔخبِف اشتفبدٜ صد. رٚایی ضٛ 5در لبِت عیف 

ثٛد وٝ ثیبٍ٘ر ٕٞبٍٞٙی درٚ٘ی ٌٛیٝ ٞب ٚ  7/0٘ظرات وبرصٙبشبٖ ثررشی ٚ تأیید صد. ضریت آِفبی ورٚ٘جبخ پرشصٙبٔٝ ٘یز ثبالی 

ٕٛس اشتفبدٜ تأیید پبیبیی پرشصٙبٔٝ ثٛد. ثٝ ٔٙظٛر تدزیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب از رٚش تحّیُ ػبّٔی تأییدی ثب وبرثرد ٘رْ افزار ای

تبثیر ٔؼٙی دار ٚ ٔثجت ٚ ٘یز  پیبدٜ شبزی ٌزارصٍری زیشت ٔحیغی٘صبٖ داد وٝ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ٚ  یح٘تب صد.

 ٘یز تبثیر ٔؼٙی دار ٚ ٔثجت ثر حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی دار٘د. صروت، شبختبری ٚ ػّٕىردی ٔتغیرٞبی ٘ظبرتیصبخص ٞبی 
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 همذهه -1

وٝ در اثتدای ٔراحُ تٛشؼٝ  ٔحیغی ٔٛاخٝ ٞشتٙداغّت وصٛرٞبی در حبَ تٛشؼٝ ٕٞزٔبٖ ثب تٛشؼٝ ٔبِی ثب ٔصىالت زیشت

ز٘ٙد أب پس از زیشت ٔیثبصد ثٝ عٛری وٝ دشت ثٝ تخریت ٔحیظٔبِی ٚ التضبدی تٛخٝ افراد ثٝ ٘یبزٞبی اِٚیٝ خٛد ٔی

-صٛد ٚ ثٝ ٔٙظٛر ٔحیظیبثد، ٘یبزٞبی اِٚیٝ افراد تأٔیٗ ٔیتر شغح درآٔد افراد افزایش ٔیرشیدٖ وصٛر ثٝ شغح التضبدی ثبال

 (.2016)ٔختبر ٚ ٕٞىبرا٘ش،  ای را اخرا وٙدٌیرا٘ٝٔحیغی شختٞبی زیشتآٚر٘د تب شیبشتزیشت ثٟتر ثٝ دِٚت فصبر ٔی

ُٔ زیشت ٔحیغی ٚخٛد دارد. تٛخٝ یه خب٘جٝ ثٝ ٕٞٛارٜ یه تٙبلض ٔیبٖ تٛشؼٝ التضبدی ٚ رصد التضبدی از یه عرف ٚ ػٛا

تٛشؼٝ التضبدی ثبػث ٔی صٛد تٛشؼٝ ضٙؼتی ثدٖٚ تٛخٝ ثٝ ػٛأُ زیشت ٔحیغی ضٛرت ثٍیرد وٝ ثبػث افزایش ا٘ٛاع آِٛدٌی 

ار ٞب ٔب٘ٙد آِٛدٌی ٞٛا، اِٛدٌی آة، تخریت ٔحیظ زیشت ٚ زیشت ٌبٜ ٞبی عجیؼی ٔی صٛد. ایٗ تٛشؼٝ ثٝ ضٛرت تٛشؼٝ ٘بپبید

ٔی ثبصد وٝ صبید در وٛتبٜ ٔدت ثبػث صٛد رصد التضبدی ایدبد صٛد أب در ثّٙد ٔدت ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی زیبدی در ثر 

تحت ػٙٛاٖ  شتیز ظیٌشترش ٔح یخٟب٘ یتٝیتٛشظ وٕ 1986ثبر در شبَ  ٗیثرای ٘خشت داریاضغالح پبخٛاٞد داصت. 

ٔغرح صد ٚ ٞررٚز ثر  "صبٖیبزٞبیثرای ٔمبثّٝ ثب ٘ ٙدٜیا٘داختٗ ٔٙبثغ ٘شُ آ ػضر حبضر ثدٖٚ ثٝ ٔخبعرٜ بزٞبییثب ٘ ییبرٚیرٚ"

در ٚالغ ثٝ عٛر دلیمتر ٔی تٛاٖ تٛشؼٝ  .ردیلرار ٌ بٖیرٚی خٟب٘ شیپ یٔٙبشج یتب راٞجردٞب صٛدیآٖ افزٚدٜ ٔ یاثؼبد ٚ دأٙٝ

ثرآٚردٜ شبختٝ ٚ در آٖ ثٝ  ٙدٜیآ یٞب ٘شُ بزی٘ ثصر را ثدٖٚ ثٝ ٔخبعرٜ افىٙدٖ یوٙٛ٘ بزٞبییوٝ ٘ یا تٛشؼٝپبیدار ثٝ ضٛرت 

 (.2016تؼریف ٔی صٛد )ٔختبر ٚ ٕٞىبرا٘ش،  تٛخٝ صٛد زیفردا ٘ یٞب ٚ ٘شُ شتیز ظیٔح

ایٗ ٘ٛع از تٛشؼٝ ثٝ خضٛص در شغح صروت ٞب ٘یبزٔٙد ٌٛ٘ٝ ای از حشبثداری ٔی ثبصد وٝ ثٝ ٘بْ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی 

، ٌزارش داخّی ٚ وبرثرد ، تحّیُ، ثرآٚرد، ٌردآٚرییریت ٔحیغی را ٔی تٛاٖ ثؼٙٛاٖ تصخیصحشبثداری ٔدصٙبختٝ ٔی صٛد. 

، اعالػبت ٔرثٛط ثٝ ٞزیٙٝ ٞبی ٔحیغی ٚ اعالػبت ٔرثٛط ثٝ ٞزیٙٝ ٞبی دیٍر ثرای خریبٖ اعالػبت ٔرثٛط ثٝ ا٘رسی ٚ ٔٛاد

 (.2016ٕٞىبرا٘ش، )ٚیشٙتٝ ٚ  ٞردٚ تضٕیٕبت ٔحیغی ٚ ٔتؼبرف در یه شبزٔبٖ تؼریف ورد

 اختٕبع ،اصخبص ثٝ ٔرثٛط خبرخی ٞبی ٞزیٙٝ ثٝ ٚتٛخٟی دارد تبوید صروت داخّی ٞبی ٞزیٙٝ ثر ٔحیغی ٔدیریت حشبثداری

 ثیصتر در تٛا٘د ٔی تٟٙب ٘ٝ ٔحیغی ٔدیریت حشبثداری اعالػبت. ٘دارد ٘یشت آٟ٘ب ٔشئَٛ لب٘ٛ٘ی ِحبػ از صروت وٝ ٔحیظ یب

ٌیریٟبی ٔدیریت در شبزٔبٖ اشتفبدٜ صٛد ثّىٝ ثغٛر تخضضی ثرای فؼبِیتٟبی ٔدیریت  تضٕیٓ در ٚیب ٔدیریت فؼبِیتٟبی ا٘ٛاع

ٔحیغی شٛدٔٙد ٔی ثبصٙد. ثٙبثرایٗ، حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی دٚ تب از شٝ لغؼٝ شبختبری تٛشؼٝ ثبثجبت ٔحیظ ٚ التضبد را 

 (.2016ٚیشٙتٝ ٚ ٕٞىبرا٘ش، ٞشتٙد )بزٔبٖ ٔرثٛط ثررشی ٚ ا٘شدبْ ٔی ثخصد چٖٛ آٟ٘ب ثٝ تضٕیٓ ٌیری ٞبی داخّی ش

ایٗ حشبثداری ٘ٝ فمظ اعالػبت ٞزیٙٝ ای ضرٚری را ثرای ارزیبثی تبثیرات ٔبِی ایٗ فؼبِیت ٞبی ٔدیریت آٔبدٜ ٔی وٙد ثّىٝ 

تٛضیف تبثیرات را ٘یز ارائٝ ٔی دٞد وٝ ثٝ  (ٔثُ وبرثرد ٔٛاد اِٚیٝ ٚ اتالف ٘شجت ٞبی تِٛید صدٜ)اعالػبت خریبٖ فیزیىی 

آِٛدٌی،  از خٌّٛیری ٔحیغی وٕه ٔی وٙد. ٔثبِٟبی از اثتىبرات ٔحیغی وٝ از ایٗ حشبثداری اشتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘د ػجبرتٙد از:

 ٔحیغی، خریدٞبی ػرضٝ ز٘دیرٜ عراحی، ٔدیریت/ یبثی ٞزیٙٝ/  ارزیبثی/  ٔحیغی ز٘دٌی ٞٛا، چرخٝ ٔخضٛص عرحی

 تحّیُ ٚ ٔحیغی وبرٞبی ، ارزیبثیت ٔحیغیٔدیری تِٛید، شیشتٕٟبی ٔشئِٛیت / یبفتٝ ٌشترش ٔحیغی، رٚ٘د ترخیحی

 (.1394 ،یشٟراث ٚ فرد یفراٞب٘ٔحیغی ) وبر ٔٛلؼیت، ٌزارش

اثزار ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ دیٍر ا٘ٛاع حشبثداری ٘یشت، پس ایٗ حشبثداری ٔدٕٛػٝ ٌشتردٜ  ثٙبثرایٗ ایٗ حشبثداری ضرفبً

ت وٝ خریبٖ ٔٛاد ٚ ا٘رسی ٚ اعالػبت ٔرثٛط ثٝ ٞزیٙٝ ثرای ٔٛفمیت فؼبِیتٟبی دیٍر ٔدیریت ای از اضَٛ ٚ رٚصٟبیی اش

 .(1394ی، حیفضوٙد )ٔحیغی تٟیٝ ٔی 

ثٝ وبرٌیری حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی یه ػُٕ ٔترلی ٚ پیصرٚ در صروت ٞب ٔی ثبصد وٝ ٞر شبزٔب٘ی الداْ ثٝ پیبدٜ شبزی 

 بزٔٙد یه ثّٛؽ شبزٔب٘ی ٔی ثبصد.آٖ ٕ٘ی وٙد پیبدٜ شبزی ایٗ شیشتٓ ٘ی

ثب ایٗ تفبضیُ ٔشئّٝ تحمیك حبضر ایٗ اشت وٝ خضٛضیبت صروت ٞب چٝ تبثیری ثر رٚی تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی 

 در صروت ٞب دارد؟
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 ادبیبت نظزی تحمیك -2

 حغببذاری هحیط سیغت

ّٕىرد، وٙترَ، تضٕیٓ ٌیری ٚ ٌزارصٍری ثٝ ٔدیراٖ حشبثداری ٔحیظ زیشت اعالػبتی را فراٞٓ ٔی وٙد وٝ در أر ارزیبثی ػ

وٕه ٔی وٙٙد ٚ ٕٞچٙیٗ ثر ٔفبٞیٓ التضبدی ٚ زیشت ٔحیغی ثٙب صدٜ ٚ از آ٘دبیی وٝ از ارزش ٞبیی اشتفبدٜ ٔی وٙد وٝ از 

غییرات را ثبزار ٘بصی ٕ٘ی صٛد، اشتفبدٜ از آٖ ٔشتّزْ ایدبد تغییر در فرًٞٙ اشت. حشبثداری زیشت ٔحیغی، ثخصی از ایٗ ت

در شبزٔبٖ ٚ ٚشیؼتر از آٖ در خبٔؼٝ ارائٝ ٔی وٙد ٚ ثب ارائٝ صٙبخت اشبشی ثیصتر ٚ ٔصبروت در فؼبِیت ٞبی وبری رٚزا٘ٝ، ثٝ 

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، وٙد )تؼییٗ ٞدف تٛشؼٝ ٔشتٕر ثٝ ػٙٛاٖ رٚیىردی خبص وٕه ٔی 
آٚری اعالػبت ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی ٚ ثٝ وبرٌیری حشبثداری ٔحیظ زیشت، صبخٝ ای از حشبثداری اشت وٝ ثٝ خٕغ 

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، پردازد )اعالػبت در ا٘دبْ ٔحبشجبت ٔرثٛط ثٝ لیٕت تٕبْ صدٜ وبالٞب ٚ خدٔبت ٔی 

از شٛی دیٍر حشبثداری ٔحیظ زیشت را ٔی تٛاٖ صبُٔ ٔدٕٛػٝ فؼبِیت ٞبیی دا٘شت وٝ ٔٛخت افزایش تٛاٖ شیشتٓ ٞبی 

خٟت صٙبشبیی، ثجت ٚ ٌزارصٍری آثبر ٘بصی از تخریت ٚ آِٛدٌی زیشت ٔحیغی ٔی صٛد ٚ ٔجتٙی ثر تّفیك  حشبثداری در

زیشت ٔحیغی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ شرٔبیٝ ٚ ِحبػ وردٖ ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی ثٝ ػٙٛاٖ یىی از ٞزیٙٝ ٞبی لبثُ لجَٛ در 

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، اشت )فرآیٙدی التضبدی ٚ ٔحبشجبتی 

 

 اصالحبت حغببذاری سیغت هحیطی -2-1

 در ایٗ خب ثٝ ثیبٖ تؼبریف اضغالحبت در زٔیٙٝ حشبثداری زیشت ٔحیغی پرداختٝ ٔی صٛد.

در شغح التضبد والٖ از حشبثداری ٔحیظ زیشت ثٝ ٔٙظٛر ا٘دبْ ٔحبشجبت ٔرثٛط ثٝ ٞزیٙٝ ٞبی : حغببذاری درآهذ هلی -1

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، صٛد )ٙبثغ اشتفبدٜ ٔی ٔٙبثغ زیرزٔیٙی ٚ خریبٖ ٞبی حبضُ از ایٗ ٔ

، حشبثداری ٔحیظ زیشت در شغح التضبد خرد یب ٚاحد تدبری :حغببذاری هبلیکبربزد حغببذاری هحیط سیغت در -2

ٔیتٛا٘د در حشبثداری ٔبِی ٔٛرد اشتفبدٜ لرار ٌیرد ٚ اِزأبتی را خٟت افصبی ثدٞی ٞب ٚ ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی ٔمرر وردٜ 

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، اشت )

وبرثرد حشبثداری ٔحیظ زیشت در حشبثداری ٔدیریت ایٗ : حغببذاری هذیزیتکبربزد حغببذاری هحیط سیغت در  -3

اشت وٝ ٚاحد تدبری ثر اشبس لٛاػد حبوٓ ثرآٖ ٔی تٛا٘ٙد ثٟبی ٔٛاد ٚ ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی اشتفبدٜ صدٜ ثرای ا٘دبْ 

 (.2011ثٙت ٚ ٕٞىبرا٘ش، وٙٙد )ی ػّٕیبت خٛد را ا٘دازٜ ٌیر

 

 روػ گزدآوری و تجشیه و تحلیل داده هب -3

( در تحمیمی ثٝ ثررشی اثزارٞبی حشبثداری ٔدیریت زیشت ٔحیغی در وصٛر فرا٘شٝ پرداختٙد. ثرای تحّیُ 2016ٌیجبشیر )

ٔٙدر ثٝ صٙبشبیی تىٙیه ٞبی  اشتفبدٜ صدٜ اشت. ٘تبیح ایٗ تحمیك 2012تب  1990دادٜ ٞب در ایٗ تحمیك از ثبزٜ زٔب٘ی 

 حشبثداری خدید ثٝ ٔٙظٛر ثٝ وبرٌیری در شیشتٓ حیبثداری ٔدیریت زیشت ٔحیغی صدٜ اشت.

شبِٝ تحمیمبت ضٛرت ٌرفتٝ در زٔیٙٝ حشبثداری زیشت ٔحیغی ٚ  25( در تحمیمی ثٝ ثررشی پیصیٙٝ 2016دیٍبٖ )

تحمیمبت ضٛرت ٌرفتٝ اشت ٚ رٚ٘د ایٗ تحمیمبت صٙبشبیی صدٜ  حشبثداری اختٕبػی پرداختٙد. در ایٗ تحمیك ٔرٚر وبّٔی ثر

اشت ٚ رٚ٘د تحمیمبت آتی ٔؼرفی صدٜ اشت وٝ ٘صبٖ دادٜ صد رٚ٘د تحمیمبت آتی ثٝ شٕت تحمیمبت وٕی اثر ٌذاری ٞزیٙٝ 

 ٞبی زیشت ٔحیغی ثر شٛدآٚری صروت ٞب ٔی ثبصد.

بثداری زیشت ٔحیغی در صروت ٞبی تِٛیدی وٛچه ٚ ( در تحمیمی ثٝ وبرٌیری شیشتٓ حش2015خبّٔی ٚ ٕٞىبرا٘ش )

ٔتٛشظ پرداختٙد. ایٗ تحمیك در وصٛر ٔبِزی ا٘دبْ صدٜ اشت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ لٛا٘یٗ ٔحبفظت از ٔحیظ زیشت در ایٗ وصٛر ثٝ 
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ی ثررشی پیبدٜ شبزی ایٗ ٘ٛع حشبثداری در ایٗ وصٛر پرداختٝ صدٜ اشت. ٘تبیح ٘صبٖ دادٜ اشت ثرای تٛشؼٝ ثٝ وبرٌیر

 حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘یبزٔٙد وٕه دِٚت ایٗ وصٛر ٚ ٕٞچٙیٗ حُ ٔٛا٘غ ٔٛخٛد در ایٗ زٔیٙٝ اشت.

( در تحمیمی ثٝ ارائٝ رٚیىردی ثرای تٛشؼٝ یه ٔدَ یىپبرچٝ تٛشؼٝ شجز پرداختٙد آٟ٘ب در تحمیك 2014چبٖ ٚ ٕٞىبرا٘ش )

ز در ٘ظر ٌرفتٙد. در ایٗ تحمیك ثرای صٙبشبیی ٟٕٔتریٗ خٛد حشبثداری ٔدیریت ٔحیظ زیشت را ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبی تٛشؼٝ شج

 ػٛأُ اثر ٌذار ثر حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی از رٚیىرد تحّیُ شّشّٝ ٔراتجی فبزی اشتفبدٜ صدٜ اشت.

پرداختٙد.  ثررشی ػٛأُ ٔٛثر در اتخبذ رٚش ٞبی حشبثداری ٔدیریت زیشت ٔحیغی( در تحمیمی ثٝ ثررشی 1393ػبِٕصبٜ )

( 3( ٔمبٚٔت در ثراثر تغییر رٚش ٞبی شٙتی، 2( اِٚٛیت پبییٗ حشبثداری ٞزیٙٝ ٞبی زیشت ٔحیغی، 1وٝ  دادبٖ ٘تبیح ٘ص

( دصٛاری خٕغ آٚری ٚ تخضیص ٞزیٙٝ ٞبی 5( ٔحدٚیت ٔٙبثغ ٚ ٘یرٚی ٔتخضص، 4وبرایی یب ٔالحظبت ٔخبرج ٚ ٔٙبفغ، 

 EMAیٓ ٌیری در ٔٛرد اتخبذ یب ػدْ اتخبذ رٚش ٞبی ( فصبر خبرخی ػٛأّی ٞشتٙد وٝ ثر فرایٙد تض6ٕزیشت ٔحیغی ٚ 

 تبثیرٌذار٘د.

ارائٝ ٔدِی ثرای حشبثداری ٔدیریت زیشت ٔحیغی ثب رٚیىرد چرخٝ ػٕر ٔحضَٛ ( در تحمیمی ثٝ 1395ثحری ٚ رضبیی )

AHP از تحّیُ ایٗ ٔمبِٝ ضٕٗ ثررشی خٙجٝ ٔختّف حشبثداری ٔدیریت ٚ چرخٝ تِٛید ٔحضَٛ ثب اشتفبدپرداختٙد.  فبزی ٜ

شّشّٝ ٔراتجی فبزی ثٝ رتجٝ ثٙدی ٔیزاٖ رػبیت ٔؼیبرٞبی ٔختّف زیشت ٔحیغی تِٛید در صروت تِٛیدی شیٓ ٚ وبثُ تجریز 

. ٔغبثك یبفتٝ ٞب در ایٗ صروت، ویفیت، ا٘تصبر در ٞٛا، آة یب خبن، پیش ثیٙی آِٛدٌی، ٞزیٙٝ، پیش ثیٙی آِٛدٌی ٚ دٔی پرداز

 پبییٙی ثٛد٘د وٝ ضرٚریشت ثرای ارتمب ایٗ ٔؼیبرٞب الدأبت الزْ ثٝ ػُٕ آید.ا٘ؼغبف پذیری دارای رتجٝ 

 یغیٔح شتیز یحشبثداری پرداختٙد. غیٔح شتیز یٚ ٌزارصٍر یحشبثدار( در تحمیمی ثٝ ثررشی 1394ضفری ٚ ٔمیٕی )

ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ درن  تیلبثُ رؤ را یغیٔح شتیز یٞب ٙٝیٞز ّٝیٚش ٗیاشت تب ثد یپٟٙبٖ حشبثدار یبیثٝ د٘جبَ آصىبر شبختٗ زٚا

 یثرلرار كیٞب را از عر ٙٝیٚ وبٞش ٞز یغیٔح شتیز یٞب ٙٝیٞز تیریأر ثٝ ٘ٛثٝ خٛد، ٔد ٗی. ادیاثؼبد ٔختّف آٖ وٕه ٕ٘ب

( در SMESٔمبِٝ ثب اشتفبدٜ از درآٔد ٔتٛشظ ) ٗیوٙد. در ا یٔ ُیثٛخٛد آٚر٘دٜ آٟ٘ب تشٟ یٞب تیٞب ٚ فؼبِ ٙٝیٞز ٗیارتجبط ث

دٞد وٝ  یٌردد ٚ ٘صبٖ ٔ یارائٝ ٔ یغیٔح شتیز یٔٙبشت ٚ شٛدآٚر آٖ ٞٓ ثب اشتفبدٜ از حشبثدار ظیثٝ ٔح دٖیرش یراشتب

 .ثرشٙدٔغّٛة  حیتٛا٘ٙد از اٞداف خٛة ثٝ ٘تب یصروتٟب چٍٛ٘ٝ ٔ

بْ شغٛح در تٕ یٚافر یػاللٝ پرداختٙد.  داریپب یٚ تٛشؼٝ  شتیز ظیٔح یحشبثدار( در تحمیمی ثٝ ثررشی 1394٘ٛثخت )

از وصٛرٞب ٕ٘ٛد  یبریدر ثش یغیٔح شتیأر ثب ضدٚر ٔمرراتز ٗیٚخٛد دارد وٝ ا شتیز ظیحفبظت از ٔح یثرا یخٛأغ ثصر

ٚاضح اشت وٝ حفبظت  ٗ،یثٙبثرا؛ دا٘دیخد یحُ ٞب راٜیدر خشتدٛ شتیز ظیاز ا٘حغبط ٔح یریخٌّٛ یاشت. دِٚتٟب ثرا بفتٝی

 یاز ثخش ٞب یىیثٝ ػٙٛاٖ  یاعالػبت حشبثدار یشتٓش داصتٝ ثبصد. بزیشتمُ ٘ٔ یتیریٔد شتٓیش هیثٝ  شتیز ظیاز ٔح

تٛا٘د  یٔ یحشبثدار یوٙد. حرفٝ  فبیا یغیٔح شتیدر ارائٟبعالػبت ز ییتٛا٘د ٘مش ثشزا یٔ تیریاعالػبت ٔد شتٓیٟٔٓ ش

 ظیٔح یبرج ٔضرف صدٜ ٚ ا٘ؼىبس ٔخ یغیٔح شتیز یٞب  یٞبٚ ثدٞ ییارائٝ دارا یرا در ٔٛرد چٍٍٛ٘ یدیاعالػبت ٔف

ا٘دبٔد ٚ  یٔ یالتضبد یثٝ اضالح صبخص ٞب یاعالػبت حشبثدار شتٓیش شتجٝیز ظیارائٝ وٙد. ٚرٚد ٔح تیریثٝ ٔد شتیز

 ظیٔح یحشبثدار ٗیثٙبثرا؛ اشت داریپب یتٛشؼٝ  یوٝ پصتٛا٘ٝ  ر٘دیثٍ یٕبتیشبزدتب تضٕ یاشتفبدٜ وٙٙدٌبٖ ٔختّف را لبدر ٔ

 شغٛح ثبصد. یدر تٕبٔ داریپب یٚ وٙترَ تٛشؼٝ  ییرإٞٙب ،یریا٘دازٜ ٌ یاثزارٞب ثرا ٗیتر تیثبإٞ از یىیتٛا٘د  یٔ شتیز

ثب تٛخٝ ثٝ ثررشی پیصیٙٝ تحمیك در اوثر تحمیمبت ضٛرت ٌرفتٝ در زٔیٙٝ حشبثداری ٔدیریت زیشت ٔحیغی ثر رٚی خٛد 

یه ػبُٔ ٔشتمُ ٚ یب ٚاثشتٝ ثٝ شبیر ػٛأُ اشتفبدٜ  ٔفْٟٛ ایٗ شیشتٓ پرداختٝ صدٜ اشت ٚ وٕتر از ایٗ شیشتٓ ثٝ ػٙٛاٖ

صدٜ اشت. ٕٞچٙیٗ در تحمیمبت ٌذصتٝ ایٗ شیشتٓ در لبِت صروت ٞب وٕتر ٔٛرد تٛخٝ ثٛدٜ اشت حبَ آ٘ىٝ ایٗ تحمیك ثٝ 

 ثررشی پیبدٜ شبزی ایٗ ٘ٛع حشبثداری در صروت ٞب ٚ ثب در ٘ظر ٌرفتٗ خضٛضیبت صروت ٞب ٔی پردازد.

از ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘د ٔٛرد اشتفبدٜ اشتفبدٜ وٙٙدٌبٖ ثرٖٚ شبزٔب٘ی )از خّٕٝ شرٔبیٝ ٌذاراٖ خٟت اخذ ٘تبیح حبضُ 

تضٕیٕبت ٔؼمَٛ شرٔبیٝ ٌذاری(، اشتفبدٜ وٙٙدٌبٖ درٖٚ شبزٔب٘ی )از خّٕٝ ٔدیراٖ خٟت اخذ تضٕیٕبت التضبدی ٔٙبشت ٚ 

 .ٚ تحّیُ ٌراٖ ٔبِی ٚ ثبزار شرٔبیٝ لرار ٌیرد (ثٟیٙٝ
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 فزضیه هبی تحمیك -4

صروت ٞبی ثب حشبشیت ٔحیغی ثبالتر، ثیصتر تٕبیُ ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت ٞبی ثب : 1 یهفزض

 حشبشیت ٔحیغی وٕتر دار٘د.

 صروت ٞبی ثزرٌتر ثیصتر تٕبیُ ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت ٞبی وٛچىتر دار٘د.: 2 یهفزض

ت ٞبی ثب ٔبِىیت دِٚتی، تٕبیُ ثیصتری ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت ٞبی ثدٖٚ صرو: 3 یهفزض

 ٔبِىیت دِٚتی دار٘د.

( أىبٖ ثیصتری ثرای ISO140001صروت ٞبیی ثب شیشتٓ ٞبی ٔدیریت ٔحیغی )پیبدٜ شبزی صدٜ در اشتب٘دارد : 4 یهفزض

 ی دار٘د.غیٔح تیریٔد یحشبثدارپیبدٜ شبزی 

شبختبر ٞیئت ٔدیرٜ ٚ اشتمالَ آٖ )ثیش از یه شْٛ اػضبی ٞیئت ٔدیرٜ ٔشتمُ از فؼبِیت ٞبی ٔدیریت در : 5 یهفزض

 ی تبُثیر دارد.غیٔح تیریٔد یحشبثدارصروت ثبصٙد( ثر رٚی پیبدٜ شبزی 

 

 روػ تحمیك-5

 خبٔؼٝپیٕبیصی اشت. تحمیك حبضر ثٝ ِحبػ ٞدف وبرثردی، ثٝ ِحبػ ٔبٞیت تٛضیفی از ٘ٛع ٕٞجشتٍی ٚ ثٝ ِحبػ رٚش 

 یٞب صروت ٔدیریت اریحشبثد شــثخ ئِٛیٗــٔشٚ  دــصار اراٖبثدــحش ،بِیــٔ اٖدیرـٔ ؛ازٔتصىُ ك ـتحمی ریبـٔآ

 ٝـثٚ  ٔب٘یزشبدرٖٚ  یصٍرارٌز یٙدافر در ٜ،دـصدیب ُـٔاػٛ دٖٛـٌیرثدر ٔی ثبصٙد. اٖرـتٟ دارثٟباٚراق  رسٛـث ػضٛ یتِٛید

ثر اشبس فرَٔٛ وٛوراٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ . ثبصد ٔی ة٘تخبا ٗـیا ِیُد دٖ،ثٛ ٔدیریت اریحشبثد یٞب رٚش ایخرا َئٛـٔش ٛػیـ٘

٘فر ثرآٚرد صد وٝ ثٝ رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیری تضبدفی شبدٜ ثرآٚرد صد. ثٝ ٔٙظٛر ٌردآٚری اعالػبت از پرشصٙبٔٝ ٔحمك شبختٝ  170

شتفبدٜ صد. رٚایی ضٛری ٚ ٔحتٛایی پرشصٙبٔٝ ثب اشتفبدٜ از درخٝ ای ِیىرت از وبٔالً ٔٛافك تب وبٔالً ٔخبِف ا 5در لبِت عیف 

ثٛد وٝ ثیبٍ٘ر ٕٞبٍٞٙی درٚ٘ی ٌٛیٝ ٞب ٚ  7/0٘ظرات وبرصٙبشبٖ ثررشی ٚ تأیید صد. ضریت آِفبی ورٚ٘جبخ پرشصٙبٔٝ ٘یز ثبالی 

وبرثرد ٘رْ افزار ایٕٛس اشتفبدٜ تأیید پبیبیی پرشصٙبٔٝ ثٛد. ثٝ ٔٙظٛر تدزیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب از رٚش تحّیُ ػبّٔی تأییدی ثب 

 صد.

 

 یبفته هبی تحمیك -6

صروت ٞبی ثب حشبشیت ٔحیغی ثبالتر، ثیصتر تٕبیُ ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت : 1 هیفزضآسهوى 

 ٞبی ثب حشبشیت ٔحیغی وٕتر دار٘د.

ٔیبٖ ٔتغیرٞبی ٔدَ ٔـٛرد آزٔـٖٛ را ٔـی تـٛاٖ     ٔؼٙبداری وّیٝ ضرایت ٚ پبرأترٞبی ٔدَ ٚ تخٕیٗ ضرایت ٔشیر  -1در صىُ 

 ثبصد(. وٛچىتر-1.96 ازػدد ثزرٌتر ٚیب 1.96٘صبٖ داد )ثرای ٔؼٙبدارثٛدٖ یه ضریت، ػدد ٔؼٙبداری آٖ ثبید از 

ٞبی تٙبشت ٚ ثـرازش در ٚضـؼیت خـٛثی اشـت؛ چـٖٛ وـٝ       ٞبی تٙبشت ٔدَ حبوی از آٖ اشت وٝ ٔدَ از ٘ظر صبخصصبخص

٘یز ثراثر ثب  RMSEAثبصد ٚ ٔمدار ٔی 3اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  2.79آٖ ثراثر  (χ2/df)ٝ آزادی ٘شجت وبی دٚ ثر درخ

ثبصد وٝ وٕتـر  . ٔی000٘یز  P-value. اشت. ِذا ٘یبز ثٝ اضالحبت چٙدا٘ی ٘دارد. ٔمدار 08اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  .043

 تر اشت ٚ ٔؼٙبدار صدٜ اشت. ثزري 1.96ٕٞٝ اػداد ٔؼٙبداری ٔرثٛط ثٝ پبرأترٞبی ٔدَ از  ؛ ٚثبصد. ٔی05از 
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 هولفه هبی حغبعیت هحیطی بز حغببذاری هذیزیت هحیطی هذل تبثیز -1ؽکل 

 

 آسهوى فزضیبت پضوهؼ -1جذول 

ٔتغیر 

 ٔشتمُ )از(
 ٔٛضٛػبت ود

ٔتغیر ٚاثشتٝ 

 )ثٝ(

ٔیزاٖ 

 تأثیر

اػداد 

 اریٔؼٙبد

 ٘تیدٝ

 )تبئید یب رد ِٔٛفٝ ٞب(

 ٘تیدٝ

 )تبئید یب رد فرضیٝ اضّی(

 

 

حشبشیت 

 ٔحیغی

M1 
ثرآٚرد ٞزیٙٝ ٞبی 

 زیشت ٔحیغی

 

 

 

 

حشبثداری 

ٔدیریت 

 ٔحیغی

 - ِٔٛفٝ صصٓ - 1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبیید

M2 

الدأبتی ثب حدالُ 

آشیت ثٝ ٔحیظ 

 زیشت
 تأیید ِٔٛفٝ دْٚ 7.691 954.

M3 
خٟت احیبی ثٛدخٝ 

 ٔحیظ زیشت
 تأیید ِٔٛفٝ شْٛ 6.349 848.

M4 
اشتب٘داردٞبی زیشت 

 ٔحیغی
 تأیید ِٔٛفٝ چٟبرْ 8.882 965.

M5 

اشتب٘داردٞبی ٔٛرد 

ٔدیراٖ ٚ حٕبیت 

 شٟبٔداراٖ
 تأیید ِٔٛفٝ پٙدٓ 8.107 921.

M6 
تٛخٝ ثٝ ٔشبئُ 

 ٔحیظ زیشت
 تأیید ِٔٛفٝ اَٚ 7.504 838.

M7 
صبی اعالػبت اف

 زیشت ٔحیغی
 تأیید ِٔٛفٝ ٞفتٓ 8.336 1.025

M8 
وبروٙبٖ ٔشئِٛیت 

 پذیر٘د
 تأیید ِٔٛفٝ ٞصتٓ 8.076 1.023

ٔیزاٖ تبثیر ٚ ٔؼٙی داری تٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ثر رٚی ٔتغیر ٚاثشتٝ حشبثداری ٔـدیریت ٔحیغـی    -1در خدَٚ 

وٝ ایٗ ػُٕ ثرای رفغ ٔصىُ ػـدْ تؼیـیٗ ٚاحـد     فٝ صصٓ ثب ػدد یه ثبثت صدٜ اشت٘صبٖ دادٜ صدٜ اشت وٝ ٔمدار ٔشیر ِٔٛ

ٔىٖٙٛ ا٘دبْ ٔی ٌیرد. از آ٘دبیی وٝ ٔتغیر ٔىٖٙٛ در ٔدَ یبثی ٔؼّْٛ ٘یشت ٚ ٔتغیر ٔىٖٙٛ در ایٗ ٔغبِؼٝ  ا٘دازٜ ٌیری ٔتغیر
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اشتب٘دارد صدٖ ٚاحد ا٘دازٜ ٌیـری ٔتغیـر ٔىٙـٖٛ    ٔٛخت  1ٔتغیر ٚاثشتٝ ٔی ثبصد ٚ ثب ثبثت ٍ٘ٝ داصتٗ یىی از ٔشیرٞب ثب ػدد 

 (.1387ٞٛٔٗ،صٛ٘د )ٔی 

ثب ضریت  شتیز ظیٔح یبیخٟت اح ثٛدخٝ، 0.95ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیثٝ ٔح تیثب حدالُ آش یالدأبت -1ثر اشبس خدَٚ 

 یرتـبث ثب ضریت  ٚ شٟبٔداراٖ راٖیٔد تیٔٛرد حٕب یاشتب٘داردٞب، 0.96ی ثب ضریت تبثیر غیٔح شتیز یاشتب٘داردٞب ،0.86تبثیر 

ٖ  ٚ 1.02ی ثـب ضـریت تـبثیر    غـ یٔح شـت یاعالػبت ز یافصب ،0.83 یرتبثثب ضریت  شتیز ظیثٝ ٔشبئُ ٔح تٛخٝ، 0.92  وبروٙـب

 ٔی ثبصٙد. 1.02 یرتبثثب ضریت  ر٘دیپذ تیٔشئِٛ

 

 صروت ٞبی وٛچىتر دار٘د.صروت ٞبی ثزرٌتر ثیصتر تٕبیُ ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ : 2آسهوى فزضیه 

َ      ٔدَ فرضیٝ ٚ ضرایت ٔیبٖ ٔتغیرٞبی ٔدَ ٔٛرد آزٖٔٛ آٚردٜ صدٜ اشـت.  -2صىُ در  ، در ٔـٛرد ٘تـبیح ٘یىـٛئی ثـرازش ٔـد

ٞبی تٙبشت ٚ ثـرازش در ٚضـؼیت خـٛثی اشـت؛ چـٖٛ وـٝ       ٞبی تٙبشت ٔدَ حبوی از آٖ اشت وٝ ٔدَ از ٘ظر صبخصصبخص

٘یز ثراثر ثب  RMSEAثبصد ٚ ٔمدار ٔی 3اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  2.32آٖ ثراثر  (χ2/df)٘شجت وبی دٚ ثر درخٝ آزادی 

ثبصد وٝ وٕتـر  . ٔی000٘یز  P-value. اشت. ِذا ٘یبز ثٝ اضالحبت چٙدا٘ی ٘دارد. ٔمدار 08اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  .063

 تر اشت ٚ ٔؼٙبدار صدٜ اشت. ثزري 1.96از  ٕٞٝ اػداد ٔؼٙبداری ٔرثٛط ثٝ پبرأترٞبی ٔدَ ؛ ٚثبصد. ٔی05از 

 
 ؽبخص هبی عولکزدی و عبختبری ؽزکت بز حغببذاری هذیزیت هحیطی هذل تبثیز-2ؽکل 

 

 آسهوى فزضیبت پضوهؼ -2جذول 

هتغیز 

هغتمل 

 )اس(

 ؽبخص هب

 هتغی

ر وابغته 

 )به(

هیشاى 

 تأثیز

اعذاد 

 هعنبداری

 نتیجه

 )تبئیذ یب رد ؽبخص هب(

 نتیجه

)تبئیذ یب رد فزضیه 

 اصلی(

هتغیزهبی 

 عبختبری

INT1 
ا٘دازٜ 

 صروت

 

حغببذاری 

هذیزیت 

 هحیطی

 تبییذ ؽبخص اول 52322 0.68

 

 

 

 تبیید

 

INT2 
اٞرْ ٔبِی 

 صروت
 تأییذ ؽبخص دوم 7.691 0.69

 

هتغیزهبی 

عولکزدی 

ATD1 حغببذاری  شٛدآٚری

هذیزیت 

 هحیطی

 

0.88 
  ؽبخص عوم 3.42

ATD2 
٘مدیٍٙی 

 صروت
0.85 4.326 

ؽبخص 

 چهبرم
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 ؽزکت
ATD3 

رصد 

 صروت
1 - 

ؽبخص 

 پنجن
- 

ٔیزاٖ تبثیر ٚ ٔؼٙی داری تٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ثر رٚی ٔتغیر ٚاثشتٝ حشبثداری ٔـدیریت ٔحیغـی    -2در خدَٚ 

 1ٍٝ داصتٗ یىی از ٔشیرٞب ثب ػدد ثب ثبثت ٘ ؛ وٝ٘صبٖ دادٜ صدٜ اشت وٝ ٔمدار ٔشیر صبخص صصٓ ثب ػدد یه ثبثت صدٜ اشت

 ٔٛخت اشتب٘دارد صدٖ ٚاحد ا٘دازٜ ٌیری ٔتغیر ٔىٖٙٛ ٔی صٛ٘د.

ٚ  0.88ی ثب ضریت تبثیر شٛدآٚر، 0.69 یرتبثثب ضریت  صروت یاٞرْ ٔبِ، 0.68ثب ضریت تبثیر ا٘دازٜ صروت  -2ثر اشبس خدَٚ 

 رٚی حشبثداری ٔدیریت ٔحیظ زیشت دارد.ٚ ٔثجت ثر  تبثیر ٔؼٙی دار 0.85 یرتبث٘مدیٍٙی ثب ضریت 

 

صروت ٞبی ثب ٔبِىیت دِٚتی، تٕبیُ ثیصتری ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت ٞبی  :3آسهوى فزضیه 

 ثدٖٚ ٔبِىیت دِٚتی دار٘د.
 

 یر دارد.ی تبُثغیٔح تیریٔد یحشبثدارشبختبر ٞیئت ٔدیرٜ ٚ اشتمالَ آٖ ثر رٚی پیبدٜ شبزی  :4آسهوى فزضیه 

َ       -3در صىُ  ، ٔدَ فرضیٝ ٚ ضرایت ٔیبٖ ٔتغیرٞبی ٔدَ ٔٛرد آزٖٔٛ آٚردٜ صدٜ اشـت. در ٔـٛرد ٘تـبیح ٘یىـٛئی ثـرازش ٔـد

ٞبی تٙبشت ٚ ثـرازش در ٚضـؼیت خـٛثی اشـت؛ چـٖٛ وـٝ       ٞبی تٙبشت ٔدَ حبوی از آٖ اشت وٝ ٔدَ از ٘ظر صبخصصبخص

٘یز ثراثر ثـب   RMSEAثبصد ٚ ٔمدار ٔی 3اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  2.85آٖ ثراثر  (χ2/df)٘شجت وبی دٚ ثر درخٝ آزادی 

ثبصد وـٝ وٕتـر   . ٔی001٘یز  P-value. اشت. ِذا ٘یبز ثٝ اضالحبت چٙدا٘ی ٘دارد. ٔمدار 08اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  .058

 تر اشت ٚ ٔؼٙبدار صدٜ اشت. ثزري 1.96ٕٞٝ اػداد ٔؼٙبداری ٔرثٛط ثٝ پبرأترٞبی ٔدَ از  ؛ ٚثبصد. ٔی05از 

 
 هولفه هبی نظبرتی بز حغببذاری هذیزیت هحیطی هذل تبثیز -3ؽکل 
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 آسهوى فزضیبت پضوهؼ -3جذول 

هتغیز 

هغتمل 

 )اس(

 هوضوعبت کذ

 هتغی

ر وابغته 

 )به(

هیشاى 

 تأثیز

اعذاد 

 هعنبداری

 نتیجه

 )تبئیذ یب رد هولفه هب(

 نتیجه

)تبئیذ یب رد فزضیه 

 اصلی(

 

 

ٔتغیرٞبی 

 ٘ظبرتی

PEU4 
هذت تصذی هذیز 

 عبهل

 

 

 

 

حغببذاری 

هذیزیت 

 هحیطی

 - هولفه هفتن  1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبیید

PEU3 
اعتمالل هیئت 

 هذیزه
 تأییذ هولفه دوم 14.862 1.041

PEU2 تأییذ هولفه عوم 1.838 1.202 تعذاد جلغبت 

PEU1 

دانؼ هبلی 

اعضبی هیبت 

 هذیزه

1.136 15.544 
هولفه 

 چهبرم
 تأییذ

PU4 

جذایی نمؼ 

هذیزعبهل اس 

رییظ هیبت 

 هذیزه

 تأییذ هولفه پنجن 3.308 254.

PU3 
انذاسه هیئت 

 هذیزه
 تأییذ هولفه ؽؾن 2.336 181.

PU2 

نغبت عهبم در 

 یاعضب بریاخت

 زهیهذ ئتیه

 تأییذ هولفه اول 3.144 233.

PU1 
نغبت عهبم در 

 دولت بریاخت
.317 4.080 

هولفه 

 هؾتن
 تأییذ

ٔیزاٖ تبثیر ٚ ٔؼٙی داری تٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ثر رٚی ٔتغیر ٚاثشتٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی  -3در خدَٚ 

 1ثب ثبثت ٍ٘ٝ داصتٗ یىی از ٔشیرٞب ثب ػدد  ؛ وٝ٘صبٖ دادٜ صدٜ اشت وٝ ٔمدار ٔشیر صبخص ٞفتٓ ثب ػدد یه ثبثت صدٜ اشت

 ٘دارد صدٖ ٚاحد ا٘دازٜ ٌیری ٔتغیر ٔىٖٙٛ ٔی صٛ٘د.ٔٛخت اشتب

در ایٗ ٔدَ ثرای آزٖٔٛ فرضیٝ ٞبی شْٛ ٚ چٟبرْ ثٝ ضٛرت ٕٞزٔبٖ اشتفبدٜ صدٜ اشت، ثب تٛخٝ ثٝ تبثیر ِٔٛفٝ ٞصتٓ وٝ 

ؼٙی داری ٚ ثب ػدد ٔ 0.317٘شجت شٟبْ در اختیبر دِٚت را ٘صبٖ ٔی دٞد، دارای تبثیر ٔثجت ٚ ٔؼٙی داری ثب ضریت تبثیر 

 ٞشت وٝ ثٙبثریٗ فرضیٝ شْٛ تبیید ٔی صٛد. 4.08

دا٘ش ٔبِی  ،1.041ٔتغیرٞبی اشتمالَ ٞیئت ٔدیرٜ ثب ضریت تبثیر  از ،ٕٞچٙیٗ خٟت ثررشی تبثیر ٔتغیرٞبی ٞیئت ٔدیرٜ

ثب ضریت تبثیر  رٜیٔد ئتیا٘دازٜ ٞ، 0.25 یرتبثثب ضریت  خدایی ٘مش ٔدیرػبُٔ از رییس ٞیبت ٔدیرٜ، 1.1اػضب ثب ضریت تبثیر 

دارای ضریت تبثیر ٚ ٔؼٙی داری ثر رٚی حشبثداری  0.233ثب ضریت تبثیر  رٜیٔد ئتیٞ یاػضب بریشٟبْ در اخت ٘شجتٚ  0.181

 ٔدیریت ٔحیظ زیشت دار٘د ٕٞچٙیٗ از ثیٗ ٔتغیرٞبی ٞیئت ٔدیرٜ تؼداد خّشبت دارای تبثیر ٔؼٙی داری ٘دار٘د.

 

( أىبٖ ISO140001ثب شیشتٓ ٞبی ٔدیریت ٔحیغی )پیبدٜ شبزی صدٜ در اشتب٘دارد  صروت ٞبیی: 5آسهوى فزضیه 

 ی دار٘د.غیٔح تیریٔد یحشبثدارثیصتری ثرای پیبدٜ شبزی 

َ       -4در صىُ  ، ٔدَ فرضیٝ ٚ ضرایت ٔیبٖ ٔتغیرٞبی ٔدَ ٔٛرد آزٖٔٛ آٚردٜ صـدٜ اشـت. در ٔـٛرد ٘تـبیح ٘یىـٛئی ثـرازش ٔـد

ٞبی تٙبشت ٚ ثـرازش در ٚضـؼیت خـٛثی اشـت؛ چـٖٛ وـٝ       آٖ اشت وٝ ٔدَ از ٘ظر صبخصٞبی تٙبشت ٔدَ حبوی از صبخص
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٘یز ثراثر ثب  RMSEAثبصد ٚ ٔمدار ٔی 3اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  2.44آٖ ثراثر  (χ2/df)٘شجت وبی دٚ ثر درخٝ آزادی 

ثبصد وٝ وٕتـر  . ٔی013٘یز  P-value. ٔمدار . اشت. ِذا ٘یبز ثٝ اضالحبت چٙدا٘ی ٘دارد08اشت وٝ وٕتر از ٔمدار ٔدبز  .061

 تر اشت ٚ ٔؼٙبدار صدٜ اشت. ثزري 1.96ٕٞٝ اػداد ٔؼٙبداری ٔرثٛط ثٝ پبرأترٞبی ٔدَ از  ؛ ٚثبصد. ٔی05از 

 
 هولفه هبی عیغتن هبی هذیزیت هحیطی بز حغببذاری هذیزیت هحیطی هذل تبثیز -4ؽکل 

 

 آسهوى فزضیبت پضوهؼ-4جذول 

هتغیز 

مل هغت

 )اس(

 هوضوعبت کذ

 هتغی

ر وابغته 

 )به(

هیشاى 

 تأثیز

اعذاد 

 هعنبداری

 نتیجه

 )تبئیذ یب رد هولفه هب(

 نتیجه

)تبئیذ یب رد فزضیه 

 اصلی(

 

 

حشبشیت 

 ٔحیغی

I5 
پبیجٙدی ثٝ اٞداف 

 ٔحیظ زیشتی

 

 

 

 

حغببذاری 

هذیزیت 

 هحیطی

 - هولفه پنجن - 1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبیید

I2 

هحبعببت هشینه 

بی لبنونی و ه

اختیبری هحیط 

 سیغت

 تأییذ هولفه دوم 4.32 0.66

I3 

گشارارؽگزی 

حغببذاری در 

هورد هحیط 

 سیغت

 تأییذ هولفه عوم 8.85 0.97

I4 
تصٛیك ثٝ حفبظت 

 ٔحیظ زیشت
0.86 5.51 

هولفه 

 چهبرم
 تأییذ

I1 
افصبی فؼبِیتٟبی 

 زیشت ٔحیغی
 تأییذ اول هولفه 3.30 0.63

I6 
تبثیز اخذ گواهی 

 نبهه در گشارؽبت
 تأییذ هولفه ؽؾن 3.32 0.89

ٔیزاٖ تبثیر ٚ ٔؼٙی داری تٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ثر رٚی ٔتغیر ٚاثشتٝ حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی  -4در خدَٚ 

 ٘صبٖ دادٜ صدٜ اشت وٝ ٔمدار ٔشیر صبخص پٙدٓ ثب ػدد یه ثبثت صدٜ اشت.
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ثر  ISO140001یؼٙی پیبدٜ شبزی صدٜ در اشتب٘دارد  ی تبثیر شیشتٓ ٞبی ٔدیریت ٔحیغیدر ایٗ ٔدَ خٟت ثررش

 حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٔٛرد ثررشی لرار ٌرفت ٚ ٘صبٖ داد وٝ ِٔٛفٝ ٞبی

ثب  شتیز ظیدر ٔٛرد ٔح یحشبثدار یٌزارارصٍر، 0.66ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیٔح یبریٚ اخت یلب٘ٛ٘ یٞب ٙٝیٔحبشجبت ٞز

 0.63ی ثب ضریت تبثیر غیٔح شتیز یتٟبیفؼبِ یافصب، 0.86ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیثٝ حفبظت ٔح كیتصٛ، 0.97 ت تبثیرضری

ٔی ثبصد وٝ دارای ػدد ٔؼٙی داری ثبالتر از دٚ دار٘د ثٙبثریٗ دارای تبثیر ٔؼٙی داری  0.89 ٘بٔٝ در ٌزارصبت یاخذ ٌٛاٞ ریتبث ٚ

 ار٘د.ثر حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی د

 

 نتیجه گیزی -7

 در ایٗ خب خالضٝ ای از یبفتٝ ٞبی تحمیك ارائٝ ٔی صٛد:

ثررشی ٔیزاٖ تبثیر ٚ ٔؼٙی داری تٕبْ ِٔٛفٝ ٞبی حشبشیت ٔحیغی ثر رٚی ٔتغیر حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٘صبٖ داد؛ 

 ،0.86ثب ضریت تبثیر  تشیز ظیٔح یبیخٟت اح ثٛدخٝ، 0.95ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیثٝ ٔح تیثب حدالُ آش یالدأبت

 تٛخٝ، 0.92 یرتبثثب ضریت  ٚ شٟبٔداراٖ راٖیٔد تیٔٛرد حٕب یاشتب٘داردٞب، 0.96ی ثب ضریت تبثیر غیٔح شتیز یاشتب٘داردٞب

 ر٘دیپذ تیٔشئِٛ وبروٙبٖ ٚ 1.02ی ثب ضریت تبثیر غیٔح شتیاعالػبت ز یافصب ،0.83 یرتبثثب ضریت  شتیز ظیثٝ ٔشبئُ ٔح

 ثٛد. 1.02 یرتبثثب ضریت 

ی ثب ضریت تبثیر شٛدآٚر، 0.69 یرتبثثب ضریت  صروت یاٞرْ ٔبِ، 0.68ثب ضریت تبثیر ا٘دازٜ صروت ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘صبٖ داد؛ 

 ٚ ٔثجت ثر رٚی حشبثداری ٔدیریت ٔحیظ زیشت دارد. تبثیر ٔؼٙی دار 0.85 یرتبثٚ ٘مدیٍٙی ثب ضریت  0.88

؛ تأثیر ٔثجت ٚ ٔؼٙی دار ٘شجت شٟبْ در اختیبر دِٚت ثر تٕبیُ ثیصتر ثٝ تٛشؼٝ حبوی از 4.08ٚ ٔؼٙی داری  0.317ضریت 

 حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ثٛد.

دا٘ش ٔبِی اػضب ثب  ،1.041ٕٞچٙیٗ خٟت ثررشی تبثیر ٔتغیرٞبی ٞیئت ٔدیرٜ صبُٔ؛ اشتمالَ ٞیئت ٔدیرٜ ثب ضریت تبثیر 

 0.181ثب ضریت تبثیر  رٜیٔد ئتیا٘دازٜ ٞ، 0.25 یرتبثثب ضریت  ٔدیرٜ یس ٞیبتئخدایی ٘مش ٔدیرػبُٔ از ر، 1.1ضریت تبثیر 

دارای ضریت تبثیر ٚ ٔؼٙی داری ثر رٚی پیبدٜ شبزی  0.233ثب ضریت تبثیر  رٜیٔد ئتیٞ یاػضب بریشٟبْ در اخت ٘شجتٚ 

 تبثیر ٔؼٙی داری ٘دار٘د. حشبثداری ٔدیریت ٔحیظ زیشت ثٛد٘د. ٕٞچٙیٗ از ثیٗ ٔتغیرٞبی ٞیئت ٔدیرٜ تؼداد خّشبت دارای

ثر حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ٔٛرد  ISO140001یؼٙی پیبدٜ شبزی صدٜ در اشتب٘دارد  تبثیر شیشتٓ ٞبی ٔدیریت ٔحیغی

، 0.66ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیٔح یبریٚ اخت یلب٘ٛ٘ یٞب ٙٝیٔحبشجبت ٞزثررشی لرار ٌرفت ٚ ٘صبٖ داد وٝ ِٔٛفٝ ٞبی 

، 0.86ثب ضریت تبثیر  شتیز ظیثٝ حفبظت ٔح كیتصٛ، 0.97 ثب ضریت تبثیر شتیز ظیر ٔٛرد ٔحد یحشبثدار یٌزارارصٍر

ٔی ثبصد وٝ دارای ػدد ٔؼٙی  0.89 ٘بٔٝ در ٌزارصبت یاخذ ٌٛاٞ ریتبث ٚ 0.63ی ثب ضریت تبثیر غیٔح شتیز یتٟبیفؼبِ یافصب

 حشبثداری ٔدیریت ٔحیغی ثٛد٘د.داری ثبالتر از دٚ دار٘د ثٙبثریٗ دارای تبثیر ٔؼٙی داری ثر 

 

 پیؾنهبد هبی کبربزدی -7

 ثر اشبس ٘تبیح ثدشت آٔدٜ پیصٟٙبداتی ثدیٗ صرح ارائٝ ٔی صٛد:

صروت ٞبی ثب حشبشیت ٔحیغی را خدی ٔی ٌیر٘د ٚ حشبشیت ثبالتری دار٘د، ثیصتر تٕبیُ ثٝ تٛشؼٝ حشبثداری ٔدیریت 

 دار٘د. ٔحیغی ٘شجت ثٝ صروت ٞبی ثب حشبشیت ٔحیغی وٕتر

حشبثداری ٔدیریت ٔحیظ زیشت در اِٚٛیت  ثرای ، ٘مدیٍٙی ثبالترثزرٌتر ٚ اٞرْ ٔبِی ثبالتر ٚ شٛدآٚری ثبالتر ا٘دازٜصروتٟبی ثب 

 لرار داصتٝ ثبصٙد.

ٚخـٛد داصـتٝ    خدایی ٘مش ٔدیرػبُٔ از ریـیس ٞیـبت ٔـدیرٜ   دا٘ش ٔبِی اػضب ٔرتجظ تر،  ٞرچٝ اشتمالَ ٞیئت ٔدیرٜ ثیصتر،

ثیصتر ثبصـد آٖ صـروت ٘شـجت ثـٝ حشـبثداری       رٜیٔد ئتیٞ یاػضب بریشٟبْ در اخت ٘شجتثزرٌتر ٚ  رٜیٔد ئتیا٘دازٜ ٞ، بصدث

 ٔدیریت ٔحیغی إٞیت ثصتری لبئُ ٞشت.
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 ثبصد، آٖ صروت ٘شجت ثٝ ٔشبئُ ٔحیظ زیشت إٞیت زیبدی لبئُ ٞشت. ٞرچٝ در صروت شٟٓ دِٚت ثیصتر

الداْ ٔی وٙٙد در ٔشبئُ ٔحیظ زیشتی ٘یز خدی تر ٞشتٙد. ثٙبثریٗ ثب  ISO140001ب٘دارد صروت ٞبیی وٝ ثٝ اخذ در اشت

 ی الداْ صٛد.غیٔحٌٛاٞیٙبٔٝ در ٔدیریت حشبثداری  اخذ

 

 پیؾنهبدهبی پضوهؾی-7-1

 ارتجبط زیبدی ثب ٔحیظ زیشت دار٘د ٔٛرد ٔغبِؼٝ لرار ٌیرد. ٞبیی وٝدر ٔغبِؼبت دیٍر شؼی صٛد شبزٔبٖ

 غیرٞبیی ثیرٖٚ شبزٔبٖ ٔثُ تٛرْ، آِٛدٌی ٚ ... ٘یز اشتفبدٜ صٛد.از ٔت

 

 هحذویت هبی تحمیك-8

 پسٚٞش ثٛد. ٔٛرد ٔحدٚدیت اَٚ ایٗ تحمیك، ٔحدٚدیت زٔب٘ی ٔحمك ٚ پراوٙدٌی خبٔؼٝ

 راٜ شر ثر ا٘غٔٛ ٚ ٔصىالت ایدبد ٘تیدٝ در ٚ تحمیك أر ثٝ آزٔٛد٘ی ٞب از ثرخی اػتمبد پسٚٞش ٔحٛر ٘جٛدٖ شبزٔبٖ ٞب ٚ ػدْ

 تحمیك

 .آوبدٔیىی خبٔؼٝ در پسٚٞش ٔٛضٛع درثبرٜ خبٔغ ٚ ٔٙبشت اعالػبتی پبیٍبٜ یه فمداٖ

 ثٝ پرشصٙبٔٝ دٞی در ثرخی ٔٛارد ػدْ ٕٞىبری آزٔٛد٘ی ٞب در خٛاة

 را الؼیتٚ ٘ٝ وٙد، ٔی ثررشی افراد را ٍ٘رش پرشصٙبٔٝ، وٝ ٔؼٙب ثدیٗ صٛد ٔی تّمی ٔحدٚدیت یه ػٙٛاٖ ثٝ خٛد پرشصٙبٔٝ

 .صٛد تّمی ٔحدٚدیت یه ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘د ٔی أر ایٗ وٝ
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Abstract 

Environmental accounting as a branch of accounting is a strong system helping the management of optimal 

control of raw materials, water, energy and fuel flows, creation and disposal of waste, and prevention of 

environmental pollution. It is a modern management tool improving the environmental and financial 

performance of organization through promoting the environmental accountability. This article aimed to identify 

the enterprise factors affecting the environmental accounting. The statistical population consisted of the 

companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Data were collected by questionnaire. A sample of 170 was 

selected using Cochran's formula. Descriptive and inferential statistical methods were employed for data 

analysis. SEM was used for hypothesis testing and identification of effective factors. The data were analyzed in 

Amos. The results showed that that environmental sensitivity, environmental reporting implementation, and 

monitoring, structural, and functional variables had a positive, significant effect on environmental accounting. 

Keywords: Environmental Accounting, Manufacturing Companies, Stock Exchange, Structural Equation. 

 


