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 چکيده

اند يدهاند و به اين نتيجه رسشدههاي جهاني آگاه پذيري اجتماعي در رقابتاي از اهميت مسئوليتطور فزايندهها بهشرکت
يهاي ذي طرفتنها بايد بر توليد کاال و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه بايد تصميماتي اتخاذ کنند که توسط همهکه نه
 ي،شرکت اجتماعي پذيريمسئوليت ابعاد نيترموردقبول واقع شود. يکي از مهم اجتماعي و اخالقي صورتبه نفع

 اجتماعي پذيريمسئوليت ينهيدرزم مطالعاتي شکاف يک هنوز ،حالني. باااست ستيزطيمح قبال در يپذيرمسئوليت
ژوهشي ها در سوابق پرکتش توسط آن با مرتبط هايفعاليت اجراي بر اثرگذار هايعامل و ستيزطيمح قبال در شرکتي

ار پذيري اجتماعي در ساختسازي مسئوليتنهادينه هاي اثرگذار بروجود دارد. بنابراين، هدف اين پژوهش شناسايي عامل
که از اين تعداد،  عضو هستند 14100ها درمجموع داراي هاي تعاوني روستاييِ شهرستان کامياران بود. اين شرکتشرکت

وري آگيري تصادفي انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردي آماري و با استفاده از روش نمونهعنوان نمونهتن به 358
اي محقق ساخت بود که روايي محتوايي و شکلي آن از طريق نظرسنجي متخصصانِ موضوعي و پايايي آن ها پرسشنامهداده

هاي تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که چهار عامل بر ( تائيد شد. يافتهα= 81/0تا  91/0ي آلفاي کرونباخ )با کمک محاسبه
 66ها اثرگذارند و درمجموع هاي تعاوني روستايي و اعضاي آنمحيطي در شرکتمحورِ زيستاجراي رفتارهاي پايداري

( 1از:  ها عبارت بودندکنند. اين عاملرا تبيين مي ستيزطيپذيري اجتماعي نسبت به محدرصد از واريانس مسئوليت
( سازوکار 4گرايي؛ و زايي و برونون( در3( قانونمندي و توانمندي رواني و ساختاري؛ 2استراتژي حمايتي، نظارتي و هدايتي؛ 

 مشارکتي.
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 پذیری اجتماعی شرکتیمحيطی، مسئوليتهای تعاونی روستایی، حفاظت زیستشرکت: یديکل هایواژه

 مقدمه
هاي هاي شيميايي در آبزمين، نفوذ آلودگي يکرهآلودگي هواي محلي، کاهش ميزان آب

 ي موجودات آبزيو هوايي و نابودي گستردهي اوزون، تغييرات آب ، تخريب اليهينيرزميز
هايي بروز چنين بحران(. Handl, 2012ي اقتصادي شدن بدون توجه به پايداري است )نتيجه

ريب ي منابع طبيعي و تخها، تخليهافزون به موضوع تغيير آب و هوايي، آلودگيلزوم توجه روز
(. Babiak & Trendafilova, 2011دهد )ي نشان ميخوببهها را ها توسط شرکتگاهزيست

هاي ها در فعاليتزيست به يک موضوع استراتژيک براي شرکتبنابراين، حفاظت از محيط
(. اين امر به معناي مديريت پيشگيرانه از بروز Tang et al., 2018است ) شدهليتبداقتصادي 

لواي اهداف ها فراتر از الزامات قانوني خود و تحت محيطي توسط شرکتزيست مسائل
پذيري اجتماعي (. بنابراين، مسئوليتSevero et al., 2017محيطي است )حفاظت زيست

يک موضوع مجزا اما مرتبط به مفهوم  عنوانبه 1(ECSRزيست )شرکتي در قبال محيط
ها از آگاهي به سمت اقدام براي ي حرکت شرکت، زمينه2(CSRپذيري اجتماعي )مسئوليت

 Chuang andآورد )محيطي را فراهم مينامطلوب و بهبود اثرات مثبت زيستکاهش اثرات 

Huang, 2018; Wu et al., 2020.) 
ال است به حدي با ستيزطيمحپذيري اجتماعي شرکتي در قبال اهميت توجه به مسئوليت
ويژه ي پايدار )بهي آن براي توسعهگانهاهداف هفدهخود و  2030که سازمان ملل در دستور کار 

 ,UN)قرار داده است  موردتوجهاي آن را طور ويژهبه بندهاي هشتم، دوازدهم و هفدهم(

رصت عنوان يک فکه به رسميت شناخته شدن پايداري به دارداين دستور کار بيان مي(. 2017
رات عاملي کليدي در کاهش اثها، ها و سازمانشرکتهاي رقابتي توسط براي دستيابي به مزيت

 ي پايدار استعنوان هدف نهايي توسعهتوليِد ناپايدار و دستيابي به پايداري به مخربِ
(Fichter and Tiemann, 2017; Rosati and Faria, 2019 .) افزون بر اين، فايلهو و

پذيري در پژوهش خود نشان دادند که توجه به مسئوليت (Filho et, al., 2019) همکاران
د محيطي و بهبوموجب کاهش اثرات نامطلوب زيست تنهانههاي شرکت اجتماعي در فعاليت
وليدات و بهبود کيفيت ت شود بلکه به بهبود حکمراني، بهبود عملکرد مالياثرات اجتماعي مي

ها در قبال پذيري اجتماعي شرکت، مسئوليتدرواقعکند. نيز کمک شايان توجهي مي
هاي اقتصادي و سازمان همکاري»که توسط  3«استراتژي رشد سبز»ي به توسعه ستيزطيمح

دارد که مراقبت از کند. اين استراتژي بيان مياست، کمک مي شدهارائه 2009در سال  4«توسعه

                                                                                                                                  
1. Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) 

2.Corporate Social Responsibility (CSR) 
3.Green Growth strategy 

4.The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 Aracil Fernándezتواند با عملکرد تجاري شرکت همزيستي داشته باشد )مي ستيزطيمح

et al., 2021ها )(. در تائيد اين امر، پژوهشChuang and Huang, 2018; Xu et al., 

2018; Singh et al., 2020هاي تعاوني( از شرکت ازجملهها )اند که شرکت( نشان داده
توانند به بهبود عملکرد اقتصادي، ذخاير مالي، مسئوليت اجتماعي خويش ميطريق انجام 

 هاي سبز دست يابند.ي فناوريو ارائه المللي، وفاداري مشتريبين گسترش
 پذيري اجتماعيها بر جامعه، مسئوليتي شرکتاز سوي ديگر، به دليل اثرات گسترده

نشگاهيان و دا بردارانها، بهرهاي مهم براي شرکتتبديل به پديده ستيزطيمحشرکتي در قبال 
پذيري اي از اهميت مسئوليتطور فزايندهها به(. شرکتGalvão et al., 2019شده است )

وليد بايد بر ت تنهانهاند که اند و به اين نتيجه رسيدههاي جهاني آگاه شدهاجتماعي در رقابت
ها ي طرفکاال و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه بايد تصميماتي اتخاذ کنند که توسط همه

د واقع شو موردقبولصورت اخالقي و اجتماعي هيان( بهو دانشگا ستيزطيمح)شامل جوامع، 
(Hou, 2019 .)هاي اثرگذار بر انجام ي عاملنهيدرزم، هنوز يک شکاف مطالعاتي حالنيباا

 Yang et al., 2019; Liپذيري اجتماعي شرکتي در سوابق پژوهشي وجود دارد )مسئوليت

et al., 2020; Ren et al., 2020; Wu et al., 2020)شدهانجامهاي . افزون بر اين، پژوهش 
تند و اي هسهاي محيطي گستردهاند که داراي شاخصهاي بزرگي تمرکز داشتهغالباً بر شرکت

هاي تعاوني روستايي( هاي با ماهيت خدمات عمومي و متوسط و کوچک )مانند شرکتشرکت
توانند کمک ها ميکتاين شر کهيدرحال(؛ Bos-Browers, 2010) اندقرارگرفتهدر حاشيه 

 (.Madueño et al., 2016; Luo et al., 2017محيطي نمايند )ي به مباحث زيستتوجهقابل
ها بر بر اين اساس، هدف اين پژوهش پاسخگويي به اين پرسش است که کدام عامل

 زيست اثرگذارند؟هاي تعاوني روستايي در قبال محيطپذيري اجتماعي شرکتمسئوليت
ي دانش نظري مرتبط ( به توسعه1ه اين پرسش از چند جنبه داراي اهميت است: پاسخگويي ب
ريزان جهت تدوين ( به مديران و برنامه2کند؛ پذيري اجتماعي شرکتي کمک ميبا مسئوليت

ي هاي تعاوني روستايپذيري اجتماعي شرکتهاي کارآمد براي ارتقاء سطح مسئوليتبرنامه
پذيري اجتماعي در هاي اثرگذار بر مسئوليتجامع از عامل( ديدگاهي 3کند؛ و کمک مي

نمايد. الزم به ذکر است که فراهم مي موردمطالعهي هاي تعاوني روستايي در جامعهشرکت
اعي پذيري اجتمپژوهش، ضروري است مفهوم مسئوليت مدنظربراي پاسخگويي به پرسش 

ايي هاي تعاوني روستي شرکتهاو کارکرد پذيري اجتماعي شرکتيشرکتي، ابعاد مسئوليت
، مدل مفهومي پژوهش تيدرنهاشود و روشن شوند. در ادامه، به تشريح اين موارد پرداخته مي

 گردد.تدوين مي
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 سوابق نظری

 های تعاونی روستاییکارکردها و اهداف شرکت
نيازها و ساالر و خودمختار هستند که براي تأمين هايي متحد، مردمها، انجمنتعاوني

(. Luo et al., 2020اند )آمده به وجودو فرهنگي جامعه  آرزوهاي مشترکِ اقتصادي، اجتماعي
هايي اجتماعي، نقشي حياتي در کاهش فقر، شرکت عنوانبههاي تعاوني روستايي نيز شرکت

و کمک به پايداري  ي اقتصادي عادالنهارتقاء هماهنگي اجتماعي، تحريک توسعه
توانند از طريق ها مي(. اين شرکتKumar et al., 2015کنند )بازي مي محيطي()زيست
(، از طريق Ajates Gonzalez, 2017محيطي )به پايداري زيست فنّاورانههاي نوآوري

ي هاي امنيت غذايهاي ارزش و از بين بردن بحراننوسازي بخش کشاورزي به تشکيل زنجيره
(Luo et al., 2017) ي تأمين هاي توليد و توزيع به بهبود زنجيرنظام و از طريق تنظيم

 & Bilewiczمحيطي با يکديگر کمک کنند )هاي اقتصادي و زيستکشاورزي و تلفيق نظام

Spiewak, 2019.) 
هاي روستاييان و تداوم ها در ايران جلوگيري از رکود در فعاليترسالت اصلي اين شرکت

ف مالکان و اربابان در روستاها هنگام اصالحات ارضي ناشي از حذ خألو پر کردن  هاآنتوليد 
ها (. بعد از اصالحات ارضي، اين تعاوني1388بود )نکويي ناييني و همکاران،  1340ي طي دهه

ها از روستاها و پر کردن خأل و واسطه خرانسلفدو هدف اصلي يعني کوتاه کردن دست 
 (.1393ناشي از حذف مالک از روستاها بوده است )مهدوي، 

( 1دارند: هايي از اين قبيل را بر عهدههاي روستايي انجام فعاليتدر حال حاضر، تعاوني
انجام عمليات ( 2ء؛ اي اعضامواد و وسايل مورداحتياج معيشتي و حرفه يخريد و تهيه

ء؛ ونقل و يا فروش محصول اعضابندي، حملبندي، بسته، طبقهلداري، تبديهآوري، نگجمع
آالت مانند تهيه ماشين ءاي و يا زندگي اعضامنظور بهبود امور حرفهخدمات به انجام( 3

 يونقل براي استفاده اعضا و تهيهوسايل حمل يها، تهيهمشترک از آن يکشاورزي و استفاده
با رعايت قانون ملي شدن  ءمسکن، تأمين و توزيع آب شرب و آب براي مصارف زراعي اعضا

جمعي و  يمنظور استفادههنيازهاي بهداشتي و بهداري و آموزشي ببيني منابع آب، پيش
بهره( 4؛ هاي مربوطهمشترک، مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني با همکاري سازمان

هاي دامداري و ايجاد مجتمع( 5ري؛ برداري جمعي و مشترک از اراضي ملکي يا استيجا
برداري جمعي و مشترک م ابريشم جهت بهرهآبزيان، زنبورداري و پرورش کر دامپروري،

باز ( 7ه؛ و هاي مربوطبا همکاري سازمان ءاعضا ازيهاي موردنتأمين اعتبارات و وام( 6ء؛ اعضا
ي )بنار و فعاليت شرکت در بانک کشاورز يانداز در حوزههاي سپرده و پسکردن حساب

 (.1390همکاران، 
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 شرکتیپذیری اجتماعی مفهوم و ابعاد مسئوليت

پذيري اجتماعي شرکتي در از مسئوليت ي گستردهرغم اهميت فزاينده و استفادهعلي
پذيري اجتماعي ي تعريفي روشن از مسئوليتهاي دانشگاهي، صنعت و جامعه، ارائهمحيط

ي مفهوم آن توافق کلي وجود ندارد و شناسايي تمايز آن از بسيار مشکل است و هنوز درباره
کارگيري آن ي ضعف در جهت بهعنوان يک نقطهبه 1«شهروندي مشارکتي»مانند مفاهيم مرتبط 
(. بخشي از اين عدم توافق ناشي از Baden & Harwood, 2013مانده است )در عمل باقي

هاي مختلف و اهداف پژوهشي طي زمان هاها، ديدگاهتغيير و پويايي مفهوم آن در ميان رشته
وکارها بر مسئوليت کسب 1950ي پذيري اجتماعي در دههليتکه تمرکز مسئوطورياست؛ به

بر تعهدات اخالقي تغيير يافت  1960ي براي انجام کارهاي خوب براي جامعه بود و در دهه
برداران قرار گرفت و طي تمرکز آن بر سود متقابل شرکت و بهره 1980و  1970هاي و در دهه

پذيري اجتماعي شرکتي به موضوعي استراتژيک موضوع مسئوليت 2000 و 1990هاي دهه
 Moura-Leiteکرد )ها را قادر به تلفيق آن در محيط نهادي خويش ميتبديل شد که سازمان

& Padgett, 2011گردد که ادبيات (. بخشي ديگر از اين عدم توافق به اين موضوع برمي
ه است؛ يافتهاي مختلف توسعهها و پارادايمپذيري اجتماعي شرکتي توسط رشتهمسئوليت

پذيري اجتماعي شرکتي از ديدگاه کارکردگرايي، تفسيرگرايي، که مفهوم مسئوليتطوريبه
شناسي و هاي هستيو ساختارگرايي راديکال ازنظر مقوله گراييانحصارگرايي، انسان

 (.Burrell & Morgan, 2017اند )شناسي از همديگر متفاوتمعرفت
پذيري اجتماعي دستيابي به تعريفي جامع از ي مسئوليتتنوع رويکردها درزمينه

هاي درگير قرار گيرد، بسيار مشکل ي طرفپذيري اجتماعي را که موردتوافق همهمسئوليت
ذيري پبعدي مسئوليت( تالش کرد که اين مسئله را از طريق مدل سه1979) 2کرده است. کارول

بقات ط پذيري اجتماعي،ي مسئوليتي حاکم بر شرکت دربارهفهاجتماعي يک شرکت )فلس
گيري و موضوعات اجتماعي درگير شده( حل کند و جهت پذيري اجتماعيمسئوليت

 پذيري اجتماعي را تعيين نمايد. مدلي مسئوليتاستراتژيک، محتوا و اقدامات شرکت درزمينه
اقدامات  عنواناجتماعي شرکتي بهپذيري هرمي کارول بر پيشرفت پذيرش مفهوم مسئوليت

ي شرکت براي بهبود رفاه اجتماعي فراتر از قراردادهاي حقوقي )قانوني( اثر گذاشت. داوطلبانه
اِه اي به سمت ديدگطور گستردهپذيري اجتماعي شرکتي بهزمان، مفهوم مسئوليتطور همبه

طور فعاالنه طي فرايند ايجاِد هها بايد بنفعان( حرکت کرد که در آن شرکتبرداران )ذيبهره
 (.Freeman, 2010سود )توليد محصول( از ذينفعان خود نيز مراقبت کنند )

                                                                                                                                  
1.Corporate Citizenship 

2.Carroll 
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 «انتظار فراتر از واقعيت»و « اقتصاد سنتی»پذیری اجتماعی شرکتی بر اساس طيف . ابعاد مسئوليت1شکل 

 
هاي هاي توليدي براي درگير شدن در فعاليتافزايش انتظارات اجتماعي از شرکت به دنبال

محيطي به يکي از ، موضوع حمايت زيست1987در سال  1ي پايدار پس از اجالس ريوتوسعه
 CSERپذيري اجتماعي شرکتي تبديل شد و موجب پديدار شدن مفهوم ابعاد مسئوليت

شد که تأکيد آن بر توجه و حفاظت از  2طي شرکتي(محيپذيري اجتماعي و زيست)مسئوليت
دگان، کارکنان کننگذاران، تأمينشرايط بيوفيزيکي ذينفعان اصلي شرکت شامل مشتريان، سرمايه

وکارها ( از کسب2001ي الکينگتون )گانهي سهامداران است. سرانجام، نگاه سهشرکت و جامعه
پذيري اجتماعي شرکتي فراهم کرد که در آن يتي دستيابي به ديدگاهي جامع از مسئولزمينه

پذيري اجتماعي شرکت و سهامداران با مباحث اقتصادي، ارتباطي تنگاتنگ بين مسئوليت

                                                                                                                                  
1.Rio 

2.CSER (corporate social and environmental responsibility) 

 تيانتظار فراتر از واقع

 اقتصاد سنتي
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 پذيري اجتماعيمحيطي وجود دارد. بر مبناي تعاريف و مفاهيم مسئوليتاجتماعي و زيست
 ( ارائه کرد.1ي )توان ابعاد آن را مطابق نگارهمي

 
 رچوب مفهومی پژوهشتدوین چا

پذيري اجتماعي شرکتي بيشترين تمرکز خود را ي مسئوليتشده در حوضهمطالعات انجام
و  پذيري اجتماعي شرکتياند: تبيين ماهيت مسئوليتبر موضوعاتي از اين قبيل قرار داده

(؛ ارزيابي عملکرد Evangelinos et al., 2016; Liao et al., 2017ي گزارش آن )نحوه
پذيري اجتماعي (؛ اجراي مسئوليتLiao et al., 2016پذيري اجتماعي شرکتي )ئوليتمس

پذيري (؛ وضعيت اجراي مسئوليتZhou & Mi, 2017هاي بزرگ )شرکتي در برخي از پروژه
پذيري اجتماعي هاي مسئوليتي بين فعاليت(؛ و رابطهXia et al., 2018اجتماعي شرکتي )

ها (. هرچند برخي از اين پژوهشLoosemore & Lim, 2018)شرکتي و عملکرد سازماني 
ند، اما کنپذيري اجتماعي شرکتي کمک ميهاي اثرگذار بر رفتار مسئوليتبه شناخت عامل

 (.Chakroun et al., 2017اند )هاي اثرگذار بر اجراي آن توجه نکردهبه عامل طور ويژهبه
ي پذيري اجتماعي شرکتي يک پديدهمسئوليتي دارند که پديدهنظران بيان ميصاحب

اعي پذيري اجتمهاي مختلف صنعتي براي اجراي مسئوليتوابسته به زمينه است و بخش
 ;Ali et al., 2017هاي مختلف قرار گيرند )شرکتي خويش ممکن است تحت تأثير عامل

Cramer et al. 2004( در تائيد اين امر، ويندزور .)Windsor, 2001الل کرده است ( استد
 وکار وي کسبپذيري اجتماعي شرکتي تا حد زيادي به زمينهي درک مسئوليتکه نحوه

تحت  ها براي توجه به منافع اجتماعياختياراتِ مديريتيِ شرکت بستگي دارد. بنابراين، شرکت
 ,.Zhang et alو فشار هاي بيروني ) هاي درونيتأثير دو عامل کليدي قرار دارند: شايستگي

در پژوهش خود تالش کردند که  (Wu et al., 2016(. بر اين اساس، وو و همکاران )2018
متحده به اين هاي اياالتي محيط فرهنگي و اجتماعي شرکتساله 20ي با بررسي سابقه

پذيري اجتماعي شرکت آيا محيط اجتماعي )جامعه( براي مسئوليت»پرسش پاسخ دهند که 
هاي واقع در مناطق با ساکنان ها نشان داد که شرکتهاي پژوهش آنفتهيا«. اهميت دارد يا خير؟
 دهند. يوونها را نشان ميسطح بااليي از مسئوليت اجتماعي شرکت داري،سطوح باالتر از دين

اي هپذيري اجتماعي در شرکتبه بررسي موانع اجراي مسئوليت (Yuen & Lim, 2016و ليم )
ها حاکي از آن است که فقدان منابع، فقدان ديدگاه اي پژوهش آنهونقل پرداختند. يافتهحمل

و تمايل کم براي پرداختن به  استراتژيک، عدم وجود سيستم ارزيابي، مقررات سخت
ها تپذيري اجتماعي شرکتوجهي براي اجراي مسئوليتپذيري اجتماعي، موانع قابلمسئوليت

فشار در پژوهش خود نشان دادند که ( Michelon et al., 2020) هستند. ميشلن و همکاران
سهامداران در  يرشرکت دارد. تأث يطيمحيستز يدر استراتژ ياديز يرمختلف تأث ينفعانِذ

 يرتوسط شرکت تأث يطيعملکرد مح يهاتواند بر انتخاب شاخصيم يطيمحيستز ياستراتژ
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خويش به بررسي تلفيق ي ( در مطالعهAvram et al., 2018آورام و همکاران )-. ارتيزبگذارد
کارگيري ها با بهپذيري اجتماعي در ساختار مؤسسات کوچک و متوسط پرداختند. آنمسئوليت

هاي پذيري اجتماعي در استراتژي شرکت، به توصيف مسئوليت1رويکرد تحليل محتواي کيفي
 کوچک و متوسط پرداختند.

اعيِ پذيري اجتمهاي مسئوليتحرکها نشان داد که مطالعات مرتبط با مهاي پژوهش آنيافته
هاي اخالقي و هاي مرتبط باارزش( پژوهش1بندي هستند: طبقهشرکتي در چهار دسته قابل

وکار و عملکرد بلندمدت هاي کسب( زمينه2ارتباطات اجتماعي مدير يا مالک )سطح فردي(؛ 
ختار اجتماعي در ساپذيري ( اهميت فرايندهاي رسمي براي تلفيق مسئوليت3)سطح سازماني(؛ 

 پذيري اجتماعي )در( مسائل سياسي و مرتبط به مسئوليت4سازمان )در سطح محيط ملي(؛ و 
هاي مشارکت، ( در پژوهش خود بر تأثير عامل1393سطح محيط جهاني(. صلواتي و همکاران )
 پذيري اجتماعي تأکيد کردند. آموزش و مأموريت سازماني بر مسئوليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پژوهش. چارچوب مفهومی 2شکل 
 
 

                                                                                                                                  
1.Qualitative Content Analysis Approach 

 ديهاي فرعامل

هاعامل
ي 

هاعامل
ي 

 

ارتباطات،  منابع 
انداز مالي، چشم

 استراتژيک 

 هاي پايدارمحورقوانين و مقررات، آموزش

مسائل سياسي، 
داران، سهام

هاي شرکت
 نهادمردم

ECSR 

 اختيارات مديريتي، تعهد نسبت به محيط زيست
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اي با عنوان سنجش و تحليل ( نيز در مطالعه1397سجاسي قيداري و عرب تيموري )
رايط بيان کردند که در ش ستيزطيمحي اجتماعي روستائيان نسبت به حفظ ريپذتيمسئول

ي اجتماعي و اخالقي و رفتار جمعي در بين عنوان يک دغدغهبه ستيزطيمحموجود، حفظ 
ي تواند ناشي از ضعف در اجراي دقيق و اصولروستائيان شکل نگرفته است. چنين وضعيتي مي

 د.هاي روستايي باشمحيطي در محيطهاي زيستبخشيمحيطي و ضعف در آگاهيقوانين زيست
پذيري اجتماعي در اثرگذار بر اجراي مسئوليتهاي دهند که عاملها نشان مياين پژوهش

افع ي هستند و ريشه در منبررسقابلو محيطي  در سه سطح فردي، سازماني ستيزطيمحقبال 
د. محيطي اعضاء دارهاي زيستو نگراني اقتصادي، قوانين، فشار هاي اجتماعي، ماهيت شرکت

ها اعي خود عليرغم ميل باطني آنپذيري اجتمها را مجبور به اجراي مسئوليتقوانين، شرکت
ها بنيادين شرکت اهداف(. منافع اقتصادي در ارتباطي تنگاتنگ با Okereke, 2007کند )مي

(. منافع اقتصادي قادر به تحريک Zhang et al., 2018ي سود هستند )حداکثر سازبراي 
يا  اب قوانينپذيري اجتماعي خويش حتي در غيهاي مسئوليتها براي انجام فعاليتشرکت

 بيروني است. ميرمستقيغفشار هاي اجتماعي مستقيم و 
پذيري را ترغيب به اجراي مسئوليت توانند مديريت شرکتمي درمجموع ادشدههاي يعامل

ي کنند. بر اين اساس، مدل نظري پژوهش مطابق نگاره ستيزطيمحاجتماعي خود در قبال 
 و سازماني در کنشي تعاملي هاي محيطي، فرديه عاملدارد ک( ترسيم شد. اين نگاره بيان مي2)

پذيري اجتماعي شرکتي در قبال با يکديگر قرار دارند و هر يک اثر ديگري بر مسئوليت
 دهند.را تحت تأثير قرار مي ستيزطيمح

 
 روش تحقيق

 SPSS افزارنرمهاي آن با استفاده از توصيفي است که داده-اين مطالعه يک پژوهش کمي

Win20 مورد  1هاي اصلي به روش چرخش واريماکسو تحليل عاملي اکتشافي و تحليل مؤلفه
که پژوهشگر  گيردقرار مي مورداستفادهقرار گرفت. تحليل عاملي اکتشافي زماني  ليوتحلهيتجز

ي اجتماعي ندارد و از طريق تحليل هاي اثرگذار بر يک پديدهي عاملديدگاه جامعي درباره
 & Yongهاي اثرگذار ارائه دهد )کند ديدگاهي جامع از عاملشافي تالش ميعاملي اکت

Pearce, 2013 ،هاي اثرگذار بر ارتقاء اي از عاملاين پژوهش مجموعه ازآنجاکه(. بر اين پايه
 ارائه هاي تعاوني روستاييدر شرکت ستيزطيمحپذيري اجتماعي نسبت به سطح مسئوليت

هاي توانند با توجه به يافتهريزان ميکاربردي است. مديران و برنامه هايدهد، از نوع پژوهشمي
ها تدوين پذير کردن اين شرکتتر و کاراتري را براي مسئوليتهاي اثربخشاين پژوهش، برنامه

 کنند.

                                                                                                                                  
1.Varimax rotation 
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 هايي آماري پژوهش شامل اعضاي شرکتطور که در مطالب قبل نيز بيان شد، جامعههمان
(. اين شهرستان داراي N= 14100بود ) 1399تان کامياران در سال تعاوني روستايي شهرس

(. 1دهند )جدول روستا را تحت پوشش قرار مي 165هفت شرکت تعاوني است که مجموعاً 
کارگيري فرمول کوکران و انحراف معيار ي آماري با بهعنوان نمونهتن به 358از اين تعداد، 

تخاب گيري تصادفي انتساب متناسب انروش نمونه پذيري اجتماعي شرکتي ومتغير مسئوليت
 شدند.

 و مرکزیت های روستایی شهرستان کامياران به همراه تعداد اعضا، حجم نمونههای تعاونی.  تعداد شرکت1جدول 

 مرکزیت حجم نمونه تعداد اعضا نام شرکت تعاونی روستایی ردیف
 روستاي شيروانه 56 2210 آزادي 1
 روستاي توبره ريز 78 3067 بهمن 22 2
 آبادنجفروستاي  83 3250 مولوي 3
 روستاي دولکرو 32 1252 وحدت 4
 شهر موچش 46 1807 اتحاد موچش 5
 روستاي گرگر عليا 33 1300 گرگر عليا 6
 روستاي خامسان 30 1214 خامسان 7
 ----------- 358 14100 جمع کل 

 
ط اساس سوابق پژوهشي مرتب بربخشاي محقق ساخت در چهار گيري، پرسشنامهابزار اندازه

ي ي پاسخگويبود. پرسشنامه داراي يک بخش راهنما بود که به تشريح هدف پژوهش، نحوه
ي ناختش تيجمعهاي و تشکر بابت تکميل آن بود. بخش دوم، مربوط به ويژگي هابه پرسش

هاي بعدي پرسشنامه بخش و شغل بود. جنس، سن، سطح تحصيالتي آماري شامل نمونه
هاي گويه( و عامل 24)شامل  ستيزطيمحها نسبت به پذيري اجتماعي شرکتشامل مسئوليت

 40شامل ) ستيزطيمحهاي تعاوني روستايي نسبت به پذيري شرکتاثرگذار بر مسئوليت
 کتااي از يي هر گويه با دادن نمرهدرباره گويه( بود. از پاسخگويان خواسته شد که نظر خود را

= خيلي زياد( تعيين نمايند. مجموع نظرات 5= خيلي کم تا 1قالب طيف ليکرت ) درپنج
 ي بعدي قرار گرفت.هاليوتحلهيتجزاي براي عنوان پايهپاسخگويان به

ي عبررسي روايي محتوايي و شکلي پرسشنامه با استفاده ازنظرسنجي از متخصصان موضو
هاي هاي ترويج و آموزش کشاورزي در رازي کرمانشاه و مديران شرکتگروه ئتيه)اعضاي 

هاي الزم به دست آمد. معيار تعاوني روستايي شهرستان کرمانشاه( و پس از انجام اصالح
 هايي شرکتي پژوهشي دربارهانتخاب متخصصان موضوعي در دانشگاه داشتن دو مقاله
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مه ي فعاليت بيش از پنج سال بود. پايايي پرسشناها داشتن سابقهشرکت و در روستايي تعاوني
 ( تائيد شد.α= 81/0 – 91/0و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ) آزمونشيپبا انجام 

 نتایج
 ی آماریهای جمعيت شناختی نمونهویژگی

درصد  7/97پاسخگويان بر اساس جنسيت بيانگر آن است که نتايج توزيع فراواني  
درصد بيشتري از جامعه  . بنابراين،دهددرصد را زنان تشکيل مي 3/2پاسخگويان را مردان و 

سال  87تا  22موردمطالعه در محدوده سني  نمونهآماري موردمطالعه اختصاص به مردان دارد. 
-45سني  باردهاست. توزيع فراواني پاسخگويان سال  94/52 هاآنقرار دارند و ميانگين سن 

درصد(  3/28فراواني بيشتري ) موردمطالعههاي سني ديگر در نمونه سال نسبت به گروه 55
بيشترين فراوني مربوط به مقطع  را به خود اختصاص داده است. ازنظر سطح تحصيالت،

درصد(  1/17درصد(، راهنمايي ) 9/17، به ترتيب ديپلم )ازآنپسدرصد( است.  20ابتدايي )
کشاورزي يا به شغل  درصد( 8/86يان )اکثر پاسخگورار دارند. درصد( ق 6/15سواد )و بي

ميان  ازدرصد( شغل دوم نداشتند.  3/68پاسخگويان )غالب  .مشغول بودند دامداري
شغل آزاد کسب درآمد  يقطردرصد از  64حدود  پاسخگوياني که داراي شغل دوم بودند،

 دار بود.غازهکردند که بيشتر شامل مشاغل خدماتي مانند راننده و ميم
 

 ستیزطيمحهای تعاونی روستایی نسبت به پذیری اجتماعی شرکتارزیابی کيفی مسئوليت
سبت به نيي روستا يتعاون يهاشرکت ياجتماع پذيرييتمسئولمنظور ارزيابي کيفي به

 sd( و044/2دهنده ميانگين )نشان x( استفاده شد. در اين رابطه، 1ي )، از رابطهستيزطيمح
ه طور ک. هماناست ستيزطينسبت به محي اجتماع پذيرييتمسئول( 569/0انحراف معيار )
اي از شناسي نيز بيان شد، اعضاي شرکت تعاوني بر اساس تجارب خود نمرهدر بخش روش

دادند محيطي شرکت تعاوني ميستهاي حفاظت زيقالب طيف ليکرت به فعاليت درپنج کتاي
پذيري اجتماعي که مجموع اين نمرات، معياري براي قضاوت در مورد سطح مسئوليت

 کرد.فراهم مي ستيزطيمحها در قبال تعاوني
 

 

 (1ي )رابطه

A =ي اجتماع پذيرييتمسئول
Asdx مطلوب 

2

1

 

B =ي اجتماع پذيرييتمسئول
sdxBsdx بينابين

2

1

2

1
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C =ي اجتماع پذيرييتمسئول
Csdx نامطلوب 

2

1

 
 

  ستیزطينسبت به مح یاجتماع پذیریيتمسئول . توزیع فراوانی سطوح مختلف2جدول 

 درصد فراوانی ستیزطينسبت به محپذیری اجتماعی سطوح مختلف مسئوليت
 مطلوب ياجتماع پذيرييتمسئول

A 280042 .. 

85 7/23 

 بينابين ياجتماع پذيرييتمسئول
280042280042 ....  B 

164 8/45 

 نامطلوب ياجتماع پذيرييتمسئول
C 280042 .. 

109 4/30 

 
 يتعاون يهاشرکت ياجتماعپذيري جدول توزيع فراواني سطوح مختلف مسئوليت

( که نزديک به نيمي از پاسخگويان 2دهد )جدول نشان مي ستيزطينسبت به محيي روستا
 يتعاون شرکت در« ستيزطينسبت به مح ياجتماعپذيري مسئوليت»درصد( سطح  45)

 يهارکتشبيشترين فراواني مربوط به  ازآنپساند. يي را در حد بينابين ارزيابي کردهروستا
« يجتماعاپذيري مسئوليت»ب است. نامطلو« ياجتماعپذيري مسئوليت»يي با روستا يتعاون

 مطلوب نيز کمترين فراواني را به خود اختصاص داده است.

 

 ستیزطيمحهای تعاونی روستایی در قبال پذیری اجتماعی شرکتهای مسئوليتبندی شاخصاولویت

هاي تعاوني پذيري اجتماعي شرکتهاي مسئوليتبندي شاخصهاي حاصل از اولويتيافته
هاي تعاوني روستايي شهرستان دهد که شرکت( نشان مي3در جدول ) ستيزطيمحقبال  روستايي در

ترل براي کن حشرات مفيد براي کاهش سموم شيميايي )مانند توزيع هاي تالشکامياران در زمينه
آفات(، استفاده از انبارها و سيلوهاي مناسب براي نگهداري محصوالت کشاورزي، ترغيب و تشويق 

آوري و فروش محصوالت سالم و اعضاء به مصرف محصوالت سالم )سبز و ارگانيک(، جمع
و  اندازيو راهخطر کمتوسط اعضاء، تهيه و توزيع و فروش سموم بيولوژيک و  دشدهيتولارگانيک 

حمايت از صنايع تبديلي براي کاهش ضايعات کشاورزي از عملکرد بهتري در مقايسه با مواردي از 
قبيل کمک يا حمايت از بازيافت زباله در منطقه )مثل تهيه کمپوست(، کمک به ايجاد شبکه فاضالب 
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رزان آوري کودهاي دامي براي توزيع آن در ميان کشاوو جمع آوري زبالهمناسب روستايي، جمع
 جهت استفاده در زراعت برخوردار بوده است.

هاي تعاوني روستايي شديداً تابع شود که شرکتبا نگاهي اجمالي به اين موارد مشخص مي
ها نبراي آ شدهفيتعري قانوني و دهند که در حيطههايي را انجام ميقوانين هستند و فعاليت

ت زيسي قانوني خود که به حفظ محيطههاي خارج از محدوداست و نسبت به انجام فعاليت
( تمايل 1ي )، بر اساس نگارهدرواقعدهند. توجهي انجام نميهاي قابلکنند، فعاليتکمک مي

رار ق« اقتصاد سنتي»هاي اقتصادي و قانوني خود است و در موقعيت ها به انجام فعاليتآن
 ي کاال وو تهيه راردادهاي اجتماعيدارند: پيروي از قوانين و مقررات براي انجام تعهدات يا ق

( را نيز 2در جدول ) آمدهدستبهها، نتايج هاي شرکت تعاوني. اين يافتهخدمات براي فعاليت
 کند.تائيد مي

 

 یستزهای تعاونی روستایی در قبال محيطپذیری اجتماعی شرکتهای اثرگذار بر مسئوليتعامل

پذيري ها و تعيين متغيرهاي اثرگذار بر مسئوليتمنظور در هم آميختن دادهدر اين بخش به
ه روش از تحليل عاملي اکتشافي ب ستيزطيمحهاي تعاوني روستايي نسبت به اجتماعي شرکت

هاي اصلي و چرخش عاملي واريماکس استفاده شد. الزم به ذکر است که قبل از تحليل مؤلفه
ي هاي چولگي و کشيدگي )در بازهها از طريق آمارههاي آماري، نرمال بودن دادهانجام تحليل

( آزمون و مورد تائيد قرار گرفت. بروندادهاي p=  28/0( و کلموگروف اسميرنوف )-2+ تا 2
( حاکي KMO= 961/0و  00/0 =p) KMOي ( و آماره76/9018حاصل از آزمون بارتلت )

 ا براي تحليل عاملي بودند.هاز مناسب بودن ساختار داده

دهد که چهار عامل ( نشان مي4بروندادهاي حاصل از تحليل عاملي در جدول )
 دهند.درصد از واريانس تبيين شده را به خود اختصاص مي 66 درمجموع شدهاستخراج

 

( بدين قرار 5هاي موجود در هر عامل )جدول اين چهار عامل بر اساس ماهيت گويه
( 2(؛ 20/19و هدايتي )با درصد واريانس  ( استراتژي حمايتي، نظارتي1د: گذاري شدننام

زايي و ( درون3(؛ 12/16قانونمندي و توانمندي رواني و ساختاري )با درصد واريانس 
(. 52/15( سازوکار مشارکتي )با درصد واريانس 4(؛ و 99/15گرايي )با درصد واريانس برون

گويه با بار  35به تحليل عاملي اکتشافي،  واردشدهي گويه 40بعد از مرحله چرخش عاملي، از 
 هاي فوق قرار گرفتند.بندي عاملدر دسته 5/0عاملي بيشتر از 

 ستیزطيمحهای تعاونی روستایی در قبال پذیری اجتماعی شرکتهای مسئوليتبندی شاخصاولویت.3جدول 
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 هاگویه
ميانگين 

 5از 
انحراف 

 معيار
ضریب 
 تغييرات

 اولویت

 1 437/0 06/1 42/2 در جهت کاهش سموم شيميایی )مانند کنترل بيولوژیک آفات( تالش
 2 444/0 10/1 48/2 از کشت ارقام بومی حمایت

استفاده از انبارها و سيلوهای مناسب برای نگهداری محصوالت 
 کشاورزی

64/2 19/1 450/0 3 

 4 461/0 11/1 41/2 انيک(و ارگ ترغيب و تشویق اعضاء به مصرف محصوالت سالم )سبز
 5 470/0 09/1 33/2 آوری و فروش محصوالت سالم و ارگانيک توليدی توسط اعضاءجمع

 6 477/0 15/1 42/2 خطرکمتهيه و توزیع و فروش سموم بيولوژیک و 
 7 485/0 96/0 98/1 اندازی و حمایت از صنایع تبدیلی برای کاهش ضایعات کشاورزیراه

 8 487/0 13/1 32/2 توزیع کودهای طبيعی و آلیتهيه و 
 9 491/0 25/1 54/2 آالت مناسب در زمينه حفظ خاک زراعیاستفاده از ماشين

 10 496/0 80/0 62/1 برداری جمعی یا مشترک از اراضی کشاورزی )ملکی یا استيجاری(بهره
 11 511/0 99/0 93/1 يره(غی، کاشت نهال و کارنهالی فضای سبز )کمک به ایجاد یا توسعه

 12 519/0 16/1 25/2 ترغيب و تشویق اعضاء به توليد محصوالت سالم )سبز و ارگانيک(
های پاک و های الزم برای استفاده از انرژیفراهم کردن زیرساخت

خورشيدی، سوخت غير  کن آبگرمتجدید پذیر )برق خورشيدی، 
 فسيلی(

65/1 88/0 534/0 13 

 14 550/0 03/1 88/1 فشارتحتی آبياری هادستگاهاندازی حمایت از راه
بندی مناسب برای کاهش مخاطرات عرضه محصوالت در بسته

 15 552/0 02/1 86/1 (بارمصرفکمحيطی )استفاده کمتر از نایلون و ظروف یزیست

 16 554/0 02/1 84/1 کمک به حفظ منابع آب کشاورزی
 17 568/0 02/1 80/1 های جانوری و بومی منطقهگونهحمایت از حفظ 

 18 568/0 92/0 61/1 های خشک و ترکمک به تفکيک زباله
 19 575/0 04/1 81/1 حفظ سالمت منابع آب کشاورزی

 20 586/0 98/0 67/1 ونقل عمومی برای مردم روستای حملتهيه وسيله
 21 593/0 94/0 59/1 ونقل عمومی برای مردم روستای حملتهيه وسيله

 22 597/0 00/1 68/1 کمک یا حمایت از بازیافت زباله در منطقه )مثل تهيه کمپوست(
 23 604/0 02/1 70/1 آوری زبالهجمع
 24 610/0 03/1 68/1 آوری فضوالت دامی برای مصرف در مزارع کشاورزیجمع
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شامل « يتيو هدا ينظارت يتي،حما ياستراتژ»دهد که عامل ( نشان مي6هاي جدول )يافته
 ت،زيسحفظ محيطي شرکت درزمينه يهانظارت دولت بر فعاليتهايي مانند حمايت و گويه

 و هانشست، آموزشي يهادوره يبرگزاروظايف هدايتيِ خود شرکت تعاوني )از قبيل 
 (ستزيبراي حفظ محيط يمحل يهاو جشنواره اتمسابق ها و، مراسمايدوره يهاييگردهما

 ي استو محل يمل يهارسانه يقاز طر يآموزش و آگاهگري عوامل بيروني با و هدايت
 

 زیستنسبت به محيطها شرکت یاجتماع پذیریيتبر مسئول يرگذارشده تأثعوامل استخراج .4 جدول
 درصد تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل رديف

 20/19 20/19 72/6 استراتژي حمايتي، نظارتي و هدايتي 1

 32/35 12/16 64/5 قانونمندي و توانمندي رواني و ساختاري 2

 32/51 99/15 59/5 گراييزايي و بروندرون 3
 84/66 52/15 43/5 سازوکار مشارکتي 4

 

ني هاي تعاوپذيري شرکتهاي اين عامل )بر اساس بار عاملي( که بر مسئوليتترين گويهمهم
ها ها و والدتمراسم به مناسبت جشن يبرگزارزيست اثرگذارند عبارتند از: روستايي نسبت به محيط

و يست زبراي حفظ محيط يمحل يهامسابقه و جشنواره يبرگزار، زيستبر حفظ محيط ديبا تأک
 و يامکپ تلفن، يقزيست )از طرصورت مؤثر در حفظ محيطبا اعضاء بهتعاوني ارتباط شرکت 

 (.رهيو غ يمجاز يهاشبکه

جتماعي پذيري ادومين عاملي بود که بر مسئوليت« يو ساختار يروان يو توانمند يقانونمند»عامل 
ن عامل هاي مربوط به ايگويه نياثرگذارترزيست اثرگذار است. هاي تعاوني نسبت به محيطشرکت

فظ مرتبط با ح ينوجود قوان، شرکت يرانمد يتيشخص يژگيواز:  اندعبارتبر اساس بار عاملي 
زارش و ارائه گ يسازشفافو  ي به لحاظ تعداد اعضاءشرکت تعاون يبزرگ، زيست در شرکتمحيط

 ي.اصورت دورهزيست بهحفظ محيط نهيموقع شرکت به اعضاء درزمبه

زايي گذاري شده است، در بخش دروننام« ييگراو برون ييزادرون»سوم که تحت عنوان عامل 
رکت شيشتي يا درآمد مع يتوضع يطي،محيستدر مباحث ز يتعاون استقالل شرکتهاي شامل گويه

از  گرايي شامل موارديي است. در بخش برونجامعه توسط شرکت تعاون ينفعانتوجه به حقوق ذو 
 يا، نهادهاهبا سازمان يهمکارو  يجامعه توسط شرکت تعاون ينفعانتوجه به حقوق ذت: اين قبيل اس

يين هاي اين عامل در تبيست. تأثيرگذارترين گويهزيطي محفعال درزمينه يِ مردمو  يدولت مرتبطِ 
 يزان بودن مباال از: اندعبارتزيست به ترتيب ها نسبت به محيطپذيري اجتماعي شرکتمسئوليت

 توجه، يتعاون يهاشرکت ينابت در برق
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در مباحث  يتعاون يهااستقالل شرکتو  يجامعه توسط شرکت تعاون ينفعانبه حقوق ذ
 .محيطيزيست

بود که حکايت از گفتمان مشارکتي در شرکت « يسازوکار مشارکت» شدهاستخراجآخرين عامل 
 بودن نقشمشخص توان به هاي اين عامل ميترين مؤلفهتعاوني و نيز محيط بيروني دارد. از مهم

از  يتي آنحمانقش زيست و ضد محيط يهابردن اثرات مخرب فعاليت ينشرکت در کاهش و از ب
ت محيطي شرکهاي زيستاحترام قائل بودن و توجه جامعه به فعاليت، اعضاء يزيست برامحيط

 محيطي اشاره کرد.يستز هايگيرييمتصم گيري از مشارکت اعضاء دربهرهو تعاوني 
 املیهمراه با بار ع زیستنسبت به محيط یاجتماع پذیریيتبر مسئول تأثيرگذارشده عوامل استخراج .5جدول 

بار  متغيرها عامل
استراتژي حمايتي، نظارتي و هدايتي عاملی

 83/0 زيستبر حفظ محيط ديها با تأکها و والدتمراسم به مناسبت جشن يبرگزار 
 79/0 زيستبراي حفظ محيط يمحل يهامسابقه و جشنواره يبرگزار

 78/0 (يجازم يهاشبکه تلفن، پيامک و يقزيست )از طرصورت مؤثر در حفظ محيطارتباط شرکت با اعضاء به
 78/0 زيستاي براي حفظ محيطدوره يهاو همايش ييها، گردهمانشست يبرگزار
 يهاشبکه مستند و يلمف ي،رساندن شرکت به اعضاء از طرق مختلف )مثل کتابچه، بروشور، جزوات آموزش يآگاه
 (يمجاز

74/0 
 73/0 زيستحفظ محيط نهي( درزمتلوزيون و مطبوعات)ي و محل يمل يهارسانه يقطر از يآموزش و آگاه

 68/0 زيستمحيط نهيآموزشي توسط شرکت تعاوني درزم يهادوره يبرگزار
 52/0 محيطي شرکت تعاونيهاي زيستدولت از فعاليت هاييتحما

 51/0 زيستحفظ محيط نهيشرکت درزم يهافعاليت نظارت و کنترل دولت بر

قانونمندي و توانمندي رواني و ساختاري
 

 69/0 يشرکت تعاون يرانمد يتيشخص يژگيو
 64/0 يزيست در شرکت تعاونمرتبط با حفظ محيط ينوجود قوان

 62/0 بودن تعداد اعضاء ياد/ زياندازه شرکت تعاون يبزرگ
 60/0 ياصورت دورهزيست بهحفظ محيط نهيموقع شرکت به اعضاء درزمو ارائه گزارش به يسازشفاف

 57/0 زيستصورت گرفته شرکت در حفظ محيط يهاينههز يزانم
 56/0 يکارکنان شرکت تعاون يتيشخص يژگيو

 55/0 يسابقه( شرکت تعاون يزانقدمت )م
 51/0 ينقواناساس زيست برحفظ محيط يشرکت از اعضاء برا يتحما

 50/0 زيستشرکت در حفظ محيط يناثرگذار بودن قوان يزانم

درون
زايي و برون

گرايي
 

 75/0 يتعاون هايشرکت ينرقابت در ب يزانباال بودن م
 73/0 يجامعه توسط شرکت تعاون ينفعانتوجه به حقوق ذ
 69/0 محيطيدر مباحث زيست يتعاون يهااستقالل شرکت

 68/0 زيستمحيط ينهدر زم يمرتبط دولت يهاها، نهادها و ارگانبا سازمان يهمکار
 59/0 زيستدر حفظ محيط يشرکت تعاون يهايهو توجه اتحاد يتفعال

 57/0 مناسب شرکت تعاوني يدهسازمان
 56/0 درآمد شرکت يزانشرکت/ م يشتيمع يتوضع

 54/0 زيستمحيط نهيفعال درزم يمردم يهاو سازمان با نهادها يهمکار
 54/0 يشرکت تعاون ياقتصاد يهافعاليت يطسالمت مح
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بار  متغيرها عامل
 52/0 زيستحفظ محيط نهيدرزم يشرکت تعاون يهااز مأموريت و ارزش يآگاه عاملی

سازوکار مشارکتي
 

 75/0 اعضازيست ضد محيط يهابردن اثرات مخرب فعاليت ينمشخص بودن نقش شرکت در کاهش و از ب
 74/0 محيطي شرکت تعاونيهاي زيستاحترام قائل بودن و توجه جامعه به فعاليت

 71/0 اعضاء يبرا ستيزطياز مح يتشرکت در جهت حفظ و حما يتمشخص بودن فعال
 70/0 يطيمحيستز هاييريگيمتصم گيري از مشارکت اعضاء دربهره

 68/0 يطيمحيستز يهادر فعاليت ييجلب مشارکت زنان روستا
 67/0 از اعضاء يزيست در شرکت تعاونطرفدار محيط يهاانجمن ياها ها، تشکلگروه يجادا

 67/0 يطيمحيستز يهافعاليت يمشارکت اعضاء در اجرا گيري ازبهره
 

 گيرینتيجهبحث و 

موجب کاهش اثرات  تنهانههاي شرکت پذيري اجتماعي در فعاليتتوجه به مسئوليت
رد شود بلکه به بهبود حکمراني، بهبود عملکمحيطي و بهبود اثرات اجتماعي مينامطلوب زيست

هش کند. بر اين اساس، هدف اين پژوو بهبود کيفيت توليدات نيز کمک شايان توجهي مي مالي
-هاي تعاوني شهرستان کامياران در قبال محيطپذيري اجتماعي شرکتسطح مسئوليتتعيين 

محيطي بود. هاي مرتبط با حفاظت زيستهاي اثرگذار بر اجراي فعاليتزيست و عامل
پذيري ي ازنظر مسئوليتموردبررسهاي تعاوني روستاييِ هاي پژوهش نشان داد که شرکتيافته

 در حد متوسط و رو به پايين قرار دارند.زيست اجتماعي در قبال محيط

محيطي هاي زيستاي نسبت به بحرانطور مسئوالنهها بهاين بدان معني است که اين تعاوني
 اند. اينها نسبتاً ضعيف عمل کردهاند و نسبت به اين بحراني خود اقدام نکردهدر منطقه

ها را مکلف به انجام آن کرده است و ون آناند که قانهايي گام برداشتهها تنها در زمينهتعاوني
ر اند. اين موضوع دزيست انجام ندادهفعاليتي فراتر از وظايف قانوني خويش در قبال محيط

يد شد. زيست نيز تائپذيري اجتماعي در قبال محيطهاي مسئوليتبندي شاخصبخش اولويت
هاي اي تعاوني روستايي مسئوليتهخواهند شرکتريزان مياين بدان معني است که اگر برنامه

ها را در قالب اخالقي و اختياري خود در قبال جامعه را به بهترين شکل انجام دهند، بايد آن
بايد دقت داشت که  ؛ اماها اعالم و بر اجراي آن نظارت داشته باشندقوانيني مدون به تعاوني

مل را از مديران شرکت هاي شديد ممکن است اختيار عتمرکز بر قوانين خشک و نظارت
معه هاي شرکت با جاتعاوني صلب کند. با صلب اختيار از مديران، ممکن است سطح مشارکت

پذيري اجتماعي در قبال ي مسئوليتبرنده شيپهاي عامل نيترمهمعنوان يکي از به
ي ط اي هر شرکت وزيست کاهش يابد. لذا، قوانين بايد منطبق با شرايط محلي و منطقهمحيط

مينه توان ادعاي وابسته به زفرايندهاي مشارکتي و تبادلي انجام شود. بر مبناي اين نتايج مي
 Ali et al., 2017; Cramerپذيري اجتماعي )هاي مرتبط با مسئوليتبودن اجراي فعاليت

et al. 2004 را تائيد کرد؛ يعني هر جامعه، منطقه، موقعيت محلي يا دهستان شرايط مختص )
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زم هاي الريزي بايد منطبق با شرايط آن موقعيت انجام شود و حمايترا دارد و برنامه به خود
 ها به عمل آيد.از اجراي آن

 ي،يتحما ياستراتژ»عامل هاي حاصل از تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که چهار يافته
و  «ييگرابرونو  ييزادرون»، «يو ساختار يروان يو توانمند يقانونمند»، «يتيو هدا ينظارت

پذيري اجتماعي نسبت به درصد از واريانس مسئوليت 66 درمجموع« يسازوکار مشارکت»
ي يژهبه جايگاه و« هاي حمايتي، نظارتي و هدايتياستراتژي»کنند. زيست را تبيين ميمحيط

اشاره  زيستپذيري اجتماعي شرکتي در قبال محيطي مسئوليتها و دولت در توسعهشرکت
هاي تعاوني هاي مالي و معنوي دولت از شرکتدارد که حمايتاين عامل بيان مي دارد.

با  هاي مرتبطها را تشويق به انجام فعاليتها، شرکتهاي آنروستايي و نظارت بر فعاليت
ي انجام رفتارهاي همجهت ي محلي و اعضاء درزمينهمحيطي و آموزش جامعهحفاظت زيست

هاي مذهبي، برگزاري مسابقات و ز طريق مراسم ها و جشنمحيطي ابا پايداري زيست
زيست و هاي محيطي بحراني پيراموني دربارهبخشي به جامعهو آگاهي هاي محليجشنواره

زمان بر طور همشود. انجام اين اقدامات، بههاي کنوني و آينده ميتأثير آن بر زندگي نسل
هاي تعاوني روستايي در قبال ي در شرکتپذيري اجتماعي شرکتسازي مسئوليتنهادينه
زيست در ميان اعضاي هاي مرتبط با حفظ و نگهداري از محيطزيست و انجام فعاليتمحيط

هاي دارد که ويژگيبيان مي« قانونمندي و توانمندي رواني و ساختاري» کند.شرکت کمک مي
ت در زيسحفظ محيطشخصيتي مديران و کارکنان شرکت تعاوني، وجود قوانين مرتبط با 

ي ده گزارشو ارزيابي و  ي شرکت تعاوني )تعداد اعضاء(انداز استراتژيک شرکت، اندازهچشم
سازي اي، نقش مهمي در نهادينهصورت دورهمحيطيِ خود بههاي زيستشرکت از فعاليت

هاي تعاوني روستايي در قبال پذيري اجتماعي در ساختار شرکترفتارهاي مسئوليت
 کنند. يست ايفا ميزمحيط

زمان محيط دروني و محيط پيراموني شرکت بر بر نقش هم« گراييزايي و بروندرون»عامل 
ين زيست اشاره دارد. اهاي تعاوني روستايي در قبال محيطپذيري اجتماعي شرکتمسئوليت

ي انجام ها درزمينهها، استقالل شرکتدارد که مباحثي مانند رقابت بين شرکتعامل بيان مي
ا و همحيطي، سالمت اقتصادي شرکت، همکاري با ساير سازمانهاي حفاظت زيستفعاليت

هاي شرکت در قبال حفظ و به رسميت شناخته شدن ارزش يردولتيغنهادهاي دولتي و 
زيست پذيري اجتماعي شرکتي در قبال محيطي مسئوليتزيست توسط مديران به توسعهمحيط

هاي دروني شرکت و استفاده از ي ثقل اين عامل، توجه به توانمنديرسانند. نقطهياري مي
نيز بر اهميت موضوع « سازوکار مشارکتي»هاي بيروني و در دسترس است. عامل فرصت

دولتي،  هايآفرينان شامل اعضاي شرکت، سازمانمشارکت محلي و تسهيم مساعي با ساير نقش
و احترام تقابل بين کنشگران مختلف در  وستايينهاد، جلب مشارکت زنان رهاي مردمسازمان

ارد. اين زيست تأکيد دپذيري اجتماعي شرکتي در قبال محيطسازي مسئوليتراستاي نهادينه
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( مبني بر اثرگذاري محيط Wu et al., 2016هاي وو و همکاران )ها، نتايج پژوهشيافته
بر اثرگذاري قوانين و مقررات؛  ( مبنيYuen & Lim, 2016فرهنگي و اجتماعي؛ يوون و ليم )

ها؛ ( مبني بر نقش ذينفعان و رقابت بين شرکتMichelon et al., 2020ميشلن و همکاران )
هاي مشارکت، آموزش؛ و سجاسي قيداري و ( مبني بر تأثير عامل1393صلواتي و همکاران )

مقررات بر ي محلي و قوانين و هاي جامعه( مبني بر تأثير آگاهي1397عرب تيموري )
 کند.زيست را تائيد ميپذيري اجتماعي در قبال محيطمسئوليت

پذيري تواند به ارتقاء سطح مسئوليتهاي پژوهش، اجراي اقداماِت ذيل ميبر مبناي يافته
سازي ( آگاه1زيست کمک شايان توجهي نمايد: هاي تعاوني نسبت به محيطاجتماعي شرکت

ادي و اجتماعي )ازنظر سالمت و غيره( ناشي از تخريب ي محلي از پيامدهاي اقتصجامعه
هاي ها يا کارگاهها و مراسم هاي محلي و يا برگزاري دورهزيست در خالل جشنمحيط

( انتخاب و انتساب افرادي به مديريت 2هاي تعاوني؛ برداران شرکتآموزشي براي بهره
ت زيستخريب محيط هاي تخصصي نسبت بههاي تعاوني که عالوه بر صالحيتشرکت
ي هاي تعاوني مختلف و ارائهمحيطي شرکت( ارزيابي عملکرد زيست3هستند؛  انددغدغه

ي پذير ازنظر مادي و معنوهاي مسئوليتي جهت تشويق شرکتباالدستهاي گزارش به سازمان
ي هاها در جهت انجام فعاليتتواند موجب به وجود آمدن رقابت مثبت بين شرکت)اين امر مي

( ملزم کردن ساير 4دستيابي به مزاياي رقابتي شود(؛  باهدفمحيطي مرتبط با حفاظت زيست
هاي تعاوني روستايي جهت مديريت و بازيافت هاي دولتي به همکاري با شرکتسازمان

( تعيين 5عنوان کود عالي در فرايندهاي کشاورزي؛ ها بهپسماندهاي روستاها و استفاده از آن
ي پايداري روستايي در توسعههاي تعاوني جايگاه و نقش شرکتو مشخص کردن 

( جلب 6هاي باالدستي؛ و هايي مشخص از سوي سازمانمحيطي در قالبِ دستورالعملزيست
ها در فرايند هاي آنهاي اجرايي و استفاده از ديدگاهي محلي در برنامهمشارکت جامعه

به بانک کشاورزي جهت  کنندهمشارکترفي افراد تواند از طريق معريزي )اين امر ميبرنامه
ي پايين يا استفاده از ادوات کشاورزي موجود در شرکت تعاوني دريافت تسهيالت مالي با بهره

 انجام گيرد(. کنندهمشارکتتوسط فرِد 

ي هاي اين پژوهش به پر کردن شکاف مطالعاتي موجود دربارهالزم به ذکر است که يافته
ند. کزيست کمک ميپذيري اجتماعي شرکتي در قبال محيطذار بر مسئوليتهاي اثرگعامل

ماعي پذيري اجتي مسئوليتمند به انجام پژوهش درزمينههمچنين، ساير پژوهشگران که عالقه
هش براي هاي اين پژوتوانند از يافتههاي تعاوني روستايي هستند، ميويژه در شرکتشرکتي به

جامع و آزمون آن به شکل تجربي بهره گيرند. اين پژوهش  ي يک چارچوب نظريتوسعه
يست زپذيري اجتماعي شرکتي در قبال محيطهاي اثرگذار بر مسئوليتديدگاهي جامع از عامل

و عملکرد  هاي سبزمحيطي، نوآوريهاي زيستي استراتژيهاي ميداني دربارهبر اساس داده
هاي تواند به مديران شرکتهاي اين پژوهش ميمحيطي ارائه داده است. همچنين، يافتهزيست
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هايي کارآمد جهت ساز در راستاي تدوين و اجراي برنامهتعاوني و ساير نهادهاي تصميم
هاي ن شرکتپذير کردمحيطي در مناطق روستايي از طريق مسئوليتدستيابي به پايداري زيست

 تعاوني روستايي ياري رساند.
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Abstract 

 
Companies are increasingly aware about the role of Corporate Social Responsibility 

(CSR) in global competition and have concluded that they must not only focus on the 
production of goods and services, but also make decisions that are ethically and socially 
accepted by all stakeholders. One of the most important aspects of CSR is responsibility 
toward the environment. However, there is still a gap in CSR studies on factors that 
influencing Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR). Accordingly, the 
purpose of this study was to identify factors affecting the ECSR activities in Kamyaran’s 
rural cooperatives. The statistical population included cooperatives members at 
Kamyaran township (N= 14100). Form these, 358 persons were selected, using 
proportional assignment random sampling method. A researcher-made questionnaire 
was used for data gathering. Its content reliability confirmed by experts' views and its 
validity confirmed by Cronbach's alpha (α= 0.81-0.91). Results of explanatory factor 
analysis showed that four factors including of “support, guidance and monitoring 
strategy”, “Psychological and structural legitimacy and empowerment”, “Endogeneity 
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and Extroversion”, and “participatory mechanism” explained about 66% of variance of 
cooperatives social responsibility toward environmental. 
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