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اعی هاي اجتمزیست و انجام مسئولیتهاي حسابداري مدیریت محیطشیوه
  هاي بزرگشرکت

  
 a_for2004@yahoo.com  -حسابرس، اشکان فروتن برنجگانی

  
هایی که در  هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی، به ویژه فعالیتهدف از این مقاله، بررسی شیوه - چکیده
ري هاي حسابدا گیرد و همچنین جاري ساختن اصول شریعت درانطباق با فعالیتي مالزي انجام میاهسازمان

هاي مالزي که داراي گواهی ثبت ها به تمام سازمان آوري دادهیک پرسشنامه آنالین براي جمع. زیست محیطی
ها تا  این نظرسنجی نشان داد که این سازمان). FMM(ها ارائه شد  هستند و فدراسیون ساخت مالزیایی 14001

هاي حسابداري مدیریت اجراي شیوه. ندکن هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی را اجرا میحد زیادي، شیوه
هاي پنهان تواند هزینهزیست محیطی، ممکن است براي غلبه بر مشکالت حسابداري مدیریت سنتی که نمی

  .محیط زیست را برآورد کند، مفید به فایده واقع شود
 گیريحسابداري مدیریت محیطی، روش براي اندازه :هاي کلیديواژه

   
 مقدمه. 1

داوند پاسخگو است و به عنوان خلیفه بر روي زمین، براي حفاظت از محیط زیست مورد اعتماد انسان به خ
هاي هاي سازمانی این است که  پرهیزکاري و ارزش فرض اساسی براي کارهاي روزانه و فعالیت. خداوند است

ا در مورد حسابداري و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان افکار خود ر. مطابق با اسالم را در خود پرورش دهیم
 اي، حسابداري از دیدگاه اسالم زمینه)2012( به گفته احمد .انداندازهاي محیط زیست اسالمی اشاعه داده چشم

 جانسون. کند هایی دارد که دانشمندان مسلمان را براي اندیشیدن به خود جلب می جذابیت ست که اخیراًا
هاي سنتی اسالمی، براي نشمندان مسلمان به نفع برخی از قانونبه تازگی پیشنهاد داد که اکثریت دا) 2012(

زیرنظر این فرضیه هدف این مقاله، روشن  بنابراین،. رسیدگی به مسائل زیست محیطی جاري مساعدت کردند
مسائل . باشد هاي حسابداري مدیریت محیط زیست و ترکیب آن با اصول شریعت می کردن نوري در شیوه

زدایی، آلودگی و نشر کربن و  هاي انسانی، شامل جنگلت به عنوان یک نتیجه  از فعالیتمربوط به محیط زیس
وهوایی به عنوان یک عامل تغییرات آب. باشداي ناشی از تغییرات آب و هوایی می تولید گازهاي گلخانه
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یست محیطی را منابع اصلی مسائل ز. شودتاثیرگذار در زندگی بر روي زمین، نگرانی قابل توجهی محسوب می
وکار مرتبط ساخت، به عنوان مثال آنها در معرض فشار احزاب مختلف در داخل هاي کسبتوان به سازمانمی

الطیب، زایالنی،  2010. (اندو خارج کشور هستند که اقدام به تولید محصوالت سازگار با محیط زیست کرده
انتظارات  هاي قانونی زیست محیطی،طرف زمینه وکار با فشارهاي مختلفی ازهاي کسبسازمان). جایارامان

ها با آن روبرو هستند، فشارهایی که این سازمان .زیست محیطی از جامعه و شوراي مجلس روبرو هستند
هاي شیوه .کند هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی میسازي شیوهمدیریت عالی را مجبور به پیاده

تواند محدودیت مدیریت حسابداري رسمی که نمی ر غلبه برحسابداري مدیریت زیست محیطی به منظو
، 1996رانگاتان و دیتز . (اطالعات کافی مربوط به مدیریت زیست محیطی را فراهم کند، به اجرا در آمد

  ).2010، سامی 2010سلیمان و مختار
-محیط زیست را نمیهاي مربوط به هاي پنهان براي فعالیتاشاره کردند که هزینه) 1996(رانگاتان و دیتز 

هاي پنهان زیست محیطی که شامل هزینه نیروي کار افشاي هزینه .توان با مدیریت حسابداري متعارف نشان داد
 هاي زیست محیطی دربه عنوان هزینه براي حفظ و نگهداري تجهیزات مربوط به محیط زیست است و معموالً

و ) 2004 گیبسون و مارتین 2010 فریرا(دهد تري توسعه میگیري بهها را با تصمیمشود، سازمان نظر گرفته نمی
هاي نخست، هدف از این مقاله بررسی شیوه. شودهمچنین باعث بهبود عملکرد سازمانی در ابتداي کار می

هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی که در گواهی فعالیت حسابداري مدیریت زیست محیطی، خصوصاً
هاي مدیریت زیست محیطی را بعالوه، این مقاله انطباق بین فعالیت. باشدمی ISO 14001هاي مالزي شرکت

) I-CSR(براي این ارزیابی، مسئولیت اجتماعی شرکت اسالمی . با اصول شریعت بیشتر روشن خواهد کرد
 2بخش  .یادآور این صفحه به شرح زیر است. به آن اشاره شده است) ISORP 2014(تمرین توصیه شده 

بخش نهایی نظرات . کندشرح و تفصیل در روش تحقیق را براي این مطالعه فراهم می 3بخش  بیات وبررسی اد
  .کندپایانی را برجسته می

  
  ادبیات تحقیق. 2

در درجه اول بر سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز دارد و براي معرفی توسعه زیست  ISO 14001گواهی 
ها را قادر به ترکیب مسائل زیست محیطی با فرآیند سازمان محیطی در عملیات کل سازمان طراحی شده و

ها عبارتند از بهبود در سازمان 14001به این ترتیب، منافع گواهی  .کند هاي بزرگ میگیري شرکتتصمیم
آب، باالبردن  ، به حداقل رساندن ضایعات، حفاظت از انرژي و)2006ان و همکاران (عملکرد زیست محیطی 
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کاهش خطرات زیست محیطی و حوادث و پیروي از قانون  ،)2002 بانسال و بوگنر( کتتصویر ذهنی شر
  ).2011 کاسلز، لوییس و فیندالتر(

  :هاي حسابداري مدیریت زیست محیطیروش
ستاسکو (هیچ تعریف مطلق، نقطه نظر ویا روشی براي حسابداري مدیریت زیست محیطی وجود ندارد 

یک ابزار ": شودگونه تعریف می، حسابداري مدیریت زیست محیطی این)2010( توجه به ستاسکو با). 2010
هاي ساده گرفته تا ها از روشهاي ضروري را براي مدیریت زیست محیطی شرکتوکار که دادهکسب

براساس دستورالعمل . "دهدمیم گیري به هم پیوند میصپیچیده، که اطالعات فیزیکی و پولی را براي ت
، حسابداري )2010(که توسط سلیمان و مختار استناد شده ) IFAC, 2005(للی حسابداران الم فدراسیون بین

- جمع شناسایی، از اطالعات همراه با آمار مالی و ترکیب آن با اطالعات فیزیکی، مدیریت زیست محیطی،
  .آوري و تجزیه و تحلیل شده است

- و مواد است در حالی آب، اتالف انرژي اطالعاتی است که مربوط به استفاده و جریان اطالعات فیزیکی،
استقرار . باشدانداز میها، درآمد و پس انداز مدیریت زیست محیطی مربوط به هزینهکه اطالعات پولی از چشم

هایی که در سیستم محیطی، قطعا به سازمان در غلبه بر محدودیتاستراتژیک حسابداري مدیریت زیست
مطالعات قبل از جمله ) 2010ستاسکو . (ل زیست محیطی کمک خواهد کردحسابداري مرسوم در رابطه با مسائ

دهد که حسابداري سنتی قادر به ارائه اطالعات کافی مربوط به مدیریت سلیمان و مختار و سامی نشان می
هاي پنهان زیست محیطی است که در این به خاطر اطالعات ناقص و عدم ترکیب هزینه .زیست محیطی نیست

ها قادر در نتیجه، با وجود سازگاري با محیط زیست فعال، بعضی از سازمان. ی حسابداري وجود داردسیستم فعل
شاید به خاطر این واقعیت است . به تحقق بخشیدن به منافع کامل بدست آمده از مدیریت زیست محیطی نیستند

آورد قابل توجه را به حساب می اند که تنها مسائل زیست محیطیهایی را توسعه دادهها، روشکه اکثر سازمان
که به نوبه خود، فرصت را براي جلوگیري از انتشار و  کند،پوشی میهاي محیطی چشمو از مقدار و رشد هزینه

ید هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی بابنابراین اجراي شیوه. کنداز بین رفتن در مراحل اولیه محدود می
هاي مربوط به محیط زیست ها را به طور موثري شناسایی کند، دادهد سازماندر جایگاهی قرار بگیرد که بتوان

ها کمک خواهد کرد تا با این متعاقبا به سازمان. گیري داخلی، تولید و تجزیه و تحلیل کندرا براي تصمیم
-فرصت شناسایی هاي عملیاتی،مانند کاهش هزینه محیط زیست فعال سازگار باشند و به منافع تحقق ببخشند،

  .هاي جدید و بهبود عملکردهاي سازمانی
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مفهومی که به موجب آن "گونه تعریف کرده است کمیسیون اروپایی مسئولیت اجتماعی سازمان را این
وکار خود و در تعامل با ذینفعان به طور هاي اجتماعی و زیست محیطی خود را در کسبها، نگرانیشرکت

هاي اصلی شود و همانطور که جنبهفعلی شامل مفهوم معنوي نمی CSR چارچوب ".کنندداوطلبانه ادغام می
رو چارچوب از این. شودمشارکت در مسئولیت اجتماعی مربوط به تعهد خود به خدا را شامل نمی در سازمان،

بنابراین بیانیه . هاي اسالمی نباشدتوسط سازمان CSRاخیر ممکن است قادر به ارائه رهنمودهایی براي 
ي اسالمی  هابراي ارائه یک راهنماي جامع براي سازمان )I-CSR 2014(لیت اجتماعی شرکت اسالمی مسئو

 .هاي قرآن و سنت، توسعه یافته استهاي در راستاي فلسفه و ارزش هاي اسالمی و شیوهدر اجراي سیاست
کند تا به ویز میهاي اسالمی تجمفهوم جدیدي از استانداردها را براي سازمان I-CSRچارچوب مفهومی 

-بندي بهتر فعالیت هاي اسالمی را قادر به اولویتسازمان I-CSR چارچوب .پایبند باشد I-CSRهاي  فعالیت
ابعاد کلیدي . کندهاي زندگی مسلمانان راتنظیم میمطابق با شریعت و قانون اسالمی که تمام جنبه  CSRهاي 

CSR  از چهار بعد کلیدي موجودCSR  انجمن محل کار، فروشگاه و محیط زیست است براي که متشکل از
که این ابعاد در خط روح و تعالیم اسالمی است، هاي اسالمی، تا زمانیاز سازمان CSRهاي بندي شیوهطبقه

بر روي رابطه انسان با محیط زیست  است، I-CSRمحیط که سومین کلید ابعاد  خصوصاً. شود استفاده می
وان خلیفه روي زمین، به حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداري آن سپرده شده انسان به عن .تاکید دارد

هاي وکار و شیوهشود که شامل عملیات کسبانداز اسالمی دیده میمسئولیت محیط زیست در چشم .است
 نشان I-CSRبندي هاي مربوط به محیط زیست را براساس اولویتاي از فعالیت خالصه 1جدول . کار است

  .دهد می
 i-CSRهاي هاي پیشنهادي محیطی براساس اولویتمجموعه فعالیت -1جدول 
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  روش تحقیق. 3
ها به تصویب  آوري دادهاین مطالعه به روش مطالعه الکترونیکی از طریق یک پرسشنامه آنالین براي جمع

اي مالزي با گواهی محیطی در شرکت ه هاي حسابداري مدیریت زیست این روش با هدف بررسی شیوه. رسید
شرکت  430، 2012در پایان سال . ثبت شد) FMM(، با فدراسیون تولید وساخت مالزي ISO 14001ثبت نام 

به احتمال زیاد از  ISOها با گواهی شرکت به گفته ان و همکاران، .به ثبت رسید FMMگواهی شده توسط 
کند، قادر به کاهش اثرات منفی را تجویز میزمانی که این گواهینامه چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی 

هاي مالزي بنابراین، شرکت. دهدهاي خود در محیط هستند که مدیریت زیست محیطی سالم را نشان میفعالیت
هاي زیست محیطی توان به عنوان عضو فعال در فعالیتهستند، می ISO 14001نامه  را که داراي گواهی
، کسانی 2010انتخاب نمونه توسط وحید وگواه. کندها را توجیه میاین شرکت رو انتخابمشاهده کرد، از این

آنها .هاي بزرگ و کوچک در مالزي انجام دادند در شرکت ISO 14001که یک مطالعه نیز در مورد گواهی 
 دهندگان، مدیران هدف پاسخ. وکار را بهبود بخشیده استدریافتند که گواهینامه به طور مثبتی انجام کسب

هاي  اجرایی، مدیران عامل، مدیران مالی و سایر پرسنل کلیدي مربوط به مدیریت زیست محیطی در شرکت
هایی است که اطالعات  کننده فعالیت محیطی منعکسهاي حسابداري مدیریت زیستفعالیت. مربوطه بوده است

مدیریت زیست محیطی هاي حسابداري فعالیت .کند آوري و ارزیابی میزیست محیطی را شناسایی، جمع
اظهارنظر، توسط فریرا و همکارانش توسعه یافت که هر دو جنبه اطالعات مالی و فیزیکی را مورد  12براساس 

فعالیت حسابداري  12دهندگان خواسته شد تا نشان دهند که تا چه حد هریک از از پاسخ .بررسی قرار دادند
نمره مقیاس لیکرت انجام شده است که براساس زیر  5مدیریت زیست محیطی را در سه سال گذشته براساس 

  ."تا حد زیادي انجام شده است )5" "اصال انجام نشده است )1" :بندي شده استطبقه
نویس آنالین پرسشنامه براي تعیین کیفیت و اجراي آن بر روي دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران پیش
همسانی . شد سوال توزیع شده، 20قابل استفاده از مجموع پاسخ  12پیش تست پرسشنامه منجر به . تست شد

انگیز تفهاي حسابداري مدیریت زیست محیطی بسیار شگاز متغیر فعالیت) 0.986 =  آلفاي کرونباخ(درونی 
بازخورد پیش آزمون پرسشنامه  تنها تغییرات جزئی مانند چند دوره مبهم در ). 2003جرج و مالري . (بود

الین در نظرسنجی آنالین با استفاده از میمون با استفاده از وب .ع خود خطاب شد، نشان دادپرسشنامه به موق
 WWW.SURVEYMONKEY.COM. لینک زیر نشان داده شده است
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عدد آنها  36پاسخ از آن بدست آمده که  52نشان داده شد، پس از سه پیگیري،  2همانطور که در جدول 
تعدادکم ) 36/430. (درصد بود 8.37قابل استفاده به دست آمده در این مطالعه میزان پاسخ  .قابل استفاده بودند

  .گزارش شده است) 2010، رامیل 2007 پارك و چن(ها از مطالعه آنالین نیز در مطالعات دیگر پاسخ
  هاي نظرسنجیپاسخ -2جدول 

  
  
  نتایج و گفتگوها. 4

-آوري شده از نظرسنجی گواهی سازمانهاي جمعهاین بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی از داد
هاي اسالمی ایجاد شد و به نتایج پس از آن در چارچوب ارزش. دهد را نشان می ISO 14001هاي مالزي 

  .شناسایی شد I-CSRهاي توصیه شده  وسیله انطباق مدیریت زیست محیطی با فعالیت
  
  دهندگانپشت صحنه پاسخ .4-1

شده در مدیریت  ن عبارتند از موقعیت کار خود، طول خدمت، نسبت زمان صرفدهندگا پیش زمینه پاسخ
  .دهندگان تعلق دارد هاي پاسخع صنعت که به سازمانتنوزیست محیطی 

  هاي شغلی موقعیت  -
از % 35حدود . دهد دهندگان را در این نظرسنجی نشان میهاي شغلی مختلف پاسخموقعیت 3جدول 

این توسط تعدادي مساوي از افسران . گرفتنی و افسران زیست محیطی نشات میها از بهداشت، ایمپاسخ
هاي دیگر نیز در مدیریت زیست تضمین کیفیت و منابع انسانی و ماموران اداري دنبال شد و به پرسنل بخش

  .محیطی پیشنهاد شد
  موقعیت شغلی -3جدول 
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  طول خدمات -
نتیجه نشان داد که . دهد دمات سازمان فعلی خود نشان مینتیجه طول خدمات پاسخگویان را از خ 4جدول 

نتیجه نشان داد که اکثریت پاسخ . اند سال با سازمان فعلی خود کار کرده 5دهندگان براي مدت از پاسخ% 66.7
  .اي هستند دهندگان، کارگران باتجربه

  مدت زمان طول خدمت -4جدول 

  
  

  درصد صرف شده در مدیریت زیست محیطی -
دهندگان درگیر در مدیریت زیست محیطی را در سازمان خودشان  نتایج حاصل از میزان پاسخ 5 جدول

دهندگان در مدیریت زیست محیطی کمی تجربه  دهد که پاسخبه طور کلی، نتایج نشان می. دهد نشان می
  .دارند

  درصد صرف زمان مدیریت محیطی -5جدول 

  
  

  نوع صنایع -
ها در نمونه در از شرکت% 72دهد  نتیجه نشان می. دهدنوع صنایع نشان می ها را به وسیلهشرکت 6جدول 

تعداد باالیی از . هاي باقی مانده از خدمات و صنایع کشت و زرع هستند که شرکتحالی تولید درگیر هستند در
این وضعیت را . بررسی شده است هاي تولیدي در این مشاهده مطالعه و شرکت ISO 14001هاي  گواهی

تواند  هاي حساس محیط زیست نسبت داد که میهاي تولیدي در فعالیتتوان به دخالت گسترده شرکت یم
  .تاثیر منفی بر محیط زیست بگذارد
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  انواع صنایع -6جدول 

  
  
  هاي حسابداري مدیریت زیست محیطیفعالیت. 4-2

 ISOهاي داراي گواهی میان سازمان هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی در نتایج توصیفی از فعالیت

لیکرت که از  A5مقیاس . نشان داده شده است 7به ثبت رسیده در جدول  FMMمالزي که توسط  14001
به منظور تعیین فراوانی  ")5(تا به حد زیادي صورت گرفته است "تا  ")1(اصال صورت نگرفته"محدوده 

هاي مدیریت  فعالیت. اده قرار گرفته بوداستف دهاي مدیریت زیست محیطی در طول سه سال گذشته مورفعالیت
، 3.5میانگین براي هفت مورد از ده مورد برتر بیش از  .بندي شدندزیست محیطی براساس مقادیر میانگین رتبه

هاي مدیریت زیست محیطی ، تا حد زیادي فعالیتISO 14001هاي داراي گواهی دهد که شرکت نشان می
هاي مربوط به محیط زیست به فرآیندهاي تولید  تخصیص هزینه"فعالیت . اند در طول سه سال گذشته انجام داده

 و "هاي مربوط به زیست محیطیشناسایی هزینه" که توسط هر دو) 3.69 = مقدار متوسط(رتبه اول شده بود 
هاي داراي شرکت .در رتبه دوم قرار گرفت) 3.67 =هرکدام با ارزش معنا (تجزیه و تحلیل بهبود محصول "
هاي مرتبط با محیط زیست را به فرآیندهاي تولید خود و یا به فعالیتی مثبت دار هزینهعهده واهی، معموالًگ

این رفتار با حسابداري مدیریت مرسوم که در آن . گذاري محصول هستند گیري قیمت جهت بهبود تصمیم
گذاري بیش از حد  قیمت هاي سربار متحد شده و تخصیص آنها به هر خط محصول، که در نهایت به هزینه

هایی براي  هاي مربوط به محیط زیست و فرصت عالوه بر آن، با شناسایی هزینه .محصوالت منجر خواهد شد
هاي منجر به تاثیر منفی مستقیم یا غیرمستقیم به ها قادر خواهند بود تا فعالیت کاهش تاثیرات محیطی بر شرکت

هاي مربوطه اطالق هاي آشکار و پنهان زیست محیطی، به ریشهرو هزینهمحیط زیست را مشخص کنند، از این
هاي زیست محیطی مرتبط با فرآیندهاي ، شناسایی و تخصیص هزینه1996بر طبق رانگاتان و دیتز  .خواهد شد

هاي پنهان زیست محیطی را تواند هزینهتولید، به منظور غلبه بر محدودیت حسابداري مدیریت مرسوم که نمی
  .باشدوکار تشخیص دهد، الزم و ضروري میت کسبدر عملیا
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  هاي عالی حسابداري مدیریت محیطیفعالیت -7جدول 

  
  

  هاهاي حسابداري مدیریت زیست محیطی و تمرین مسئولیت اجتماعی شرکتفعالیت. 4-3
داده  نشان 8برداري شده که در جدول نقشه i-CSRده فعالیت حسابداري مدیریت زیست محیطی با اولویت 

هاي حسابداري زیست محیطی در خط عمل با روش توصیه هدف، تعیین این است که آیا فعالیت. شده است
هاي حسابداري زیست محیطی تا برداري از دو شیوه نشان داد که فعالیت نقشه. انجام شده است  I-CSRشده 

سیاست مرتبط با محیط ( 1هاي اصلی به خصوص از نظر حوزه شود،مشترك می I-CSRحد معینی با عمل 
  ).پیشگیري از آلودگی( 3و ) مصرف انرژي( 2، )زیست

 i-csrارتباط فعالیتهاي حسابداري مدیریت محیطی با تمرین  -8جدول 
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از  هاي زیر بررسی شد که عبارتندهاي حسابداري محیط زیست به صورت فعالیتپس از آن فعالیت
هاي اساسی هاي حیاتی منعکس کننده فعالیتفعالیت .I-CSRین هاي حیاتی و یا توصیه شده در تمرفعالیت

هاي اختیاري هاي پیشنهادي، فعالیتکه فعالیتگیرد، در حالی هاي اسالمی انجام میاست که توسط سازمان
دهد که مدیریت ها نشان میبرداري از هر دو شیوهنقشه. شودبهبود می هاي مضاعف وهستند که منجر به پاداش

  .شودهاي اساسی و اختیاري میهاي حسابداري تا حدي بوده که شامل فعالیتمحیطی فعالیت زیست
  i-csrهاي حسابداري مدیریت محیطی با تمرین ارتباط فعالیت -9جدول 

  
  
  گیرينتیجه. 5

هاي حسابداري کند، به خصوص فعالیتهاي حسابداري مدیریت زیست محیطی را بررسی می این مقاله، روش
  .و با اصول شریعت مطابقت دارند هستند ISO 14001هاي مالزي با گواهی  ت محیطی را که در سازمانزیس

هاي حسابداري مدیریت زیست شیوه ISO 14001هاي داراي گواهی هاي اصلی نشان داد که سازمان یافته
توسط  محیطی عمدتاً هاي حسابداري مدیریت زیستبا این حال، شیوه. اندمحیطی را تا حد زیادي اجرا کرده

بینی شده بود که این عملیات تولیدي صنعت، پیش. به تصویب رسیده است ISO 14001هاي تولیدي سازمان
اند و کاربرانی که به طور هایی که تحت این صنعت قرار گرفتهاثرات منفی بر محیط زیست به عنوان سازمان

ن در عملیات سازمان ممکن است براي غلبه بر آاجراي . ردگذاکنند، میمعمول از این منابع طبیعی استفاده می
همچنین، . کندهاي پنهان زیست محیطی را سمبل می مشکل حسابداري مدیریت سنتی مفید باشد که هزینه

مالزي، تا حدي منعکس کننده پاسخگویی  ISO 14001هاي سازمان هاي حسابداري زیست محیطی درفعالیت
هاي سازمان I-CSRبراساس چارچوب  .ده و نسبت به حفظ محیط زیست استنسبت به خدا به عنوان دهن

مطابق با اصول  CSRهاي هاي حسابداري زیست محیطی خود را با فعالیتتوانند فعالیتبهتر می اسالمی،
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هاي هاي دریافتی و فقدان عمق در ارزیابیبا این وجود، تعدادکم پاسخ. شریعت، در یک ردیف قرار دهند
هاي مدیریت حسابداري زیست محیطی در رابطه با انطباق آن با اصول شریعت، تحقیقات بیشتري فعالیت

از طریق  ISO 14001هاي داراي گواهی در نتیجه سازمان. تواند در این زمینه انجام گیردطلبد که می می
زیکن مسئول اجتماع و فعال از نقش خود به عنوان با هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی به طور کامالًشیوه

ی یهاي زیست محیطی درك شده، تبدیل به بخش جدا کنند و نگرانی همچنین خلیفه بر روي زمین حمایت می
شود که به وضوح تعهد مداوم نسبت به مسئولیت هاي زیست محیطی را نشان  ناپذیر از عملیات معمول خود می
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