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  ی اجتماع  یریپذها است. مسئولیتها و شرکتبنگاه  یاجتماع  یریپذاز مهم ترین موضوعات در مدیریت، مسئولیت  ییك

  آنها   ی داریپا  ها شرکت  یاجتماع  یریپذ  ت یمسئول  زان یم  ی ابیاست. پژوهش حاضر با ارز  ی الزام به پاسخگوی  ی بنگاه به معنا
بر بعد   یمبتن  یاجتماع  یریپذتیمسئول  یابیپژوهش ارز  نیهدف ا  .کندیم  یبررس  جامعه  بطن  در  نینو  یكردیرو  با  را

شده در بورس اوراق    رفتهیپذ  یهاشرکت  ی هاها در گزارششاخص  ن یموجود ا  تیوضع   ل یها و تحلشرکت  یاجتماع
باشد.    یم  یشیمایپ   كردیبا رو  یل یتحل  یف یپژوهش حاضر توص  روشموجود است.    ت یوضع   ییشناسا  یبهادار تهران برا

شناخته شده  یها با مطالعه استانداردها و رهنمودهاشرکت یاجتماع یریپذت یافشاء مسئول یپژوهش، بعد اجتماع ن یدر ا

سطح    ن،یقالب جامع ارائه داده است. همچن  کیدر    یآمار  یهاروش  ریو سا  یعامل  ل یپرسشنامه، تحل  قیو از طر  یالمللنیب
از طر  تیو وضع   یاجتماع  یریپذتیافشاء مسئول  ی هاشرکت  رهیمد  ئتیمحتوا گزارشات ه  لیتحل  قیحال حاضر آن، 

ها  شرکت  یاجتماع  یریپذتیسطح افشاء مسئول  نیارتباط ب  یبررس  ضمن   درقرار گرفته است.    لیو تحل  یابیمورد ارز  یرانیا

بازار با در نظر    یهاوداده  یحسابدار  یهابر داده  ی مبتن  یارهایها بر اساس مع شرکت  یداریو پا  یبر بعد اجتماع  ی مبتن
آورد  نرم افزار ره  یهاو داده  SPSSافزار  ها صورت گرفته است و با استفاده از نرمشرکت  یهایژگیاز و  ی گرفتن برخ

 یریپذتیمسئول  یکم افشاء بعد اجتماع  زانیدهنده منشان  جینتا   قرار گرفت.  ل یمورد تحل  98  یال  94  یهاسال  ن یدر ب  نینو
مناسب    یاستانداردها  نیتدو  ل،یدل  ن یشده در بورس اوراق بهادار تهران است. به هم  رفتهیپذ  یهادر شرکت  یاجتماع

  ران یا  هیبه انتظارات در بازار سرما  یی پاسخگو  یها براها در گزارشات ساالنه شرکتشاخص  ن یو افشاء ا  گزارش   یبرا

-تیمسئول  یافشا بعد اجتماع  زان ی قرار گرفت که نشان داد م  د ییپژوهش مورد تا  ی اصل  هیفرض   ت یدر نها  د.باشیم  یضرور
 باشد.یها مشرکت یداریدار بر پایمعن ری تاث یدارا یاجتماع یریپذ

 مقاله  سابقه

 1400/ 03/ 20: دریافت تاریخ
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 مقدمه   1

کند به دنبال  یمشابه را مجبور م عیموجود در صنا  یهاشرکت سوکیرقابت در بازار محصول، از  

پنهان کنند.    یرقابت تیداشتن مز یاطالعات خودشان را برا  گرید یاطالعات رقبا باشند و از سو

ک بهبود  به  منجر  بازار  در  توسط شرکت  یافشا  تیفی رقابت  که  اطالعات  خواهد شد    تنها نهها 

 تیبه تقو  قیتشو  زیکند، بلکه مالکان را نیم  یسازمانبرون  یرقابت  تیها را وابسته به مزشرکت

را کاهش    رانیمد  یطلبانهفرصت  ی کند و رفتارهای م  ی سازماندرون  ی شرکت  تیحاکم  ی سازوکارها

 (.114: 1394)احمدپور و فرمانبردار، دهد یم

افشاگرها  یشرکت   یاجتماع   یریپذتیمسئول ضرور  ی و  عامل  آن  با  تداوم    ستیمرتبط  به  که 

  ی با جامعه دارند. لذا جامعه امکان بقا  یی هاارتباطها  همه شرکت  رایشود. زیها منجر مشرکت

م شرکت فراهم  درازمدت  در  را  فعالیها  از  جامعه  شرکتتیآورد.  رفتار  و  م ها  بهره  .  رد یگیها 

 ازآنچهها  شرکت  یهاتیموضوع داللت دارد که مسئول  نیها بر اشرکت  یریپذتیمسئول  گسترش

در   یستیها بافراتر رفته است. شرکت "سهامداران یبرافراهم کردن پول   "یعن یبوده،  درگذشته

 ط یگذاران، محها، قانونکنندگان کاال، بانککارکنان، عرضه ان،ی)سهامداران، مشتر نفعانیبرابر ذ

در برابر مسائل    دی با  ،یاقتصاد  تیها عالوه بر مسئولشرکت  بیترتنیابهو جامعه( پاسخگو باشند.  

ها  شرکت  یاجتماع   یریپذتی مسئول   تی با توجه به اهم  نیکنند. بنابرا  تیاحساس مسئول  یاجتماع 

)بهار    د یبه عمل آ  یکاف   یهامراقبت  ی ستیبا  یمال   یهاگزارش مرتبط با آن، در    یهایو افشاگر

 (.1392:98بهار مقدم و همکاران، 

 ریاخ  یهاو رو به توجه در سال  زیبرانگت یحساس، موضوع  1ها شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول

را   ی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهای  یالمللنیب یهابوده است، تا آنجا که سازمان

 

1. Corporate Social Responsibility 
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 ی توجهقابل  طوربهها و صنایع  که شرکت  آشکارشده  یخوببه  نی ند. همچناارائه کرده  نهیدر این زم

    (. 354: 2011، 2)استیوان گذارندیم ریتأث یاند و بر رفاه اجتماع رشد کرده

گذاران شده است هیمنجر به عدم اعتماد سرما  د، یهزاره جد  لی ها در اواشرکت   یمال  یهایی رسوا

به تعهدات    شیازپ شیب،  نیچنهمبلکه    ی به ابعاد مال  تنهانهگذاران  هیسرما  امد،یپ   کی  عنوانبهو  

مسئولشرکت به  توجه  با  سرماشرکت  یاجتماع   یری پذت یها  بازار  در  جوامع   هیها  دارند.  توجه 

مقررات    ازجملهها از طرق مختلف  شرکت  اتیو نفوذ در عمل  یرگذاریتأث  یدر تالش برا  یاجتماع 

  سازوکارها ارتقاء    قیها، از طرمقررات و فشار گروه   نیها به اهستند و شرکت  تیو شفاف  یرفتار

برا  ی خاص  یداوطلبانه مقررات رفتار  طوربهواکنش نشان داده و     ی هامحدود کردن جنبه  یرا 

 تیهدف، حاکم  نیا  یها براشرکت  مورداستفاده  سازوکارکنند. دو  یم  تیرعا   اتشانیخاص عمل

 (،  2005)  3(. هیل 39:  1387)برزگر و غفاری، هاست  شرکت  یاجتماع   یریپذتیو مسئول  یشرکت

برنامه با  مرتبط  منافع  دارد که  براشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  ی هااشاره  ها،  شرکت  یها 

 تیفیک  جادیمقررات، ا  کنندگان میتنظکاهش اتالف منابع، بهبود روابط با    سک،یشامل کاهش ر

 باشد. یو بهبود عملکرد م هیسرما نهیکارکنان، کاهش هز یوربهره ، یبرتر، بهبود روابط انسان

 ی اگونهبهشده است.    یزیاد اریبس  راتییدر اجتماع، دستخوش تغ  یتجار  ی امروزه نقش واحدها

به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع   تنهانه  یتجار  یرود واحدهایکه انتظار م

 ی انظریه ریاخ یهاباشند. در سال  د یکه در تعامل با آن هستند مف  یاجامعه یپاسخگو و برا زین

حفظ    یبرا  کهی درصورتکنند    نیتوانند بازار را تأمیم  یتجار  ی بر اینکه واحدها  یمبن  شدهانیب

همکار ن  یاجتماع  جامعه  مقابل،  در  و  نبود    زیکنند  جهت  در  الزم  شرایط  آوردن  فراهم  با 

پ   ی بسترها  رعادالنه،یغ   یهاتیفعال و  توسعه  فراهم    یتجار  یواحدها  شرفتیمناسب جهت  را 

  (. 92: 2010، 5)ساندهو و کاپورکند

 
2- Setiawan 

3- Heal 

5- Sandhu, & Kapoor 
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 ها به دو مقوله اشاره دارد: شرکت یاجتماع  یریپذتیمسئول

 یطیو مح یاجتماع ،یارزش در ابعاد اقتصاد جادیا یبرا تی(  مسئول1

 نفعانیذ یشفاف به تقاضاها  یی(  پاسخگو2

روندها   رات،یی ها، تغ فرصت  ی برا  ی خارج   ط ی آن در پایش مح   ی یک شرکت به توانای  ی پایدار   یاز سوی 

 ،یاقتصاد   ، یمنافع مال  ن ی یک شرکت به ایجاد توازن ب   ی پایدار   ن ی ها مرتبط است. همچن و ریسک 

سازمان مرتبط   می رمستق ی یا غ   م یداشته و آن را به ذینفعان مستق   یبستگ   یط ی مح ست ی ز و    یاجتماع 

 ت ی است، در چارچوب حاکم   یمهم آن نفوذ اجتماع   ار ی که یک جنبه بس   ی دار ی پاکند . بنابراین  یم 

رویکرد    یشرکت  دوشادوش  و  م  یاجتماع   ی ر ی پذت ی مسئول سالم  همکاران،    یابدی پرورش  و  )گلی 

 ی ها ارزش   با  شدت به است که    ی ها، مفهومشرکت  ی اجتماع   ی ر یپذ تی چراکه مسئول .  (492:  1394

مدیران   نش ی و ب   ی سازمان  بافرهنگ ها در ارتباط است و نقش و رابطه دوسویه آن  سازمان  ی زیربنای

باید نخست، دانش و   ی است. رهبران و مدیران ارشد سازمان  شده ف ی تعر   ی ارشد و رهبران سازمان

 یر ی پذ ت ی مسئول   ی آوردها ها و آثار و دست وه ی جایگاه، نقش، ش   رامون ی خود را پ   نش ی فراتر از آن ب 

خود در سازمان   حی و عمل صح   ی گذار است یرا با س   یمتعال   نش ی توسعه بدهند و دوم، این ب  یاجتماع 

در   نفعان ی و تعامل با ذ  یمنابع انسان   یها در تمام حوزه  ی نهادینه کنند و آن را به یک فرهنگ قو 

ها، نهادها، ابزارها، مدل  ی پژوهش تالش خواهد شد تا با بررس   ن یدر ا  (. 1387)مطهری نژاد،    اورندی ب 

استانداردها  و  ب   ی رهنمودها  مل  ی ا منطقه   ، یالملل ن ی مختلف  در    ی برخ   ی و  و   ها پژوهش کشورها 

 یابی به ارز   ران،ی در ا   یشرکت  ط یمربوط به آن و در نظر گرفتن مح   ینظر   اتیمطالعات مختلف و ادب 

. شود ها ارائه  شرکت  ی دار یو ارتباط آن با پا   ی ها از بعد اجتماع شرکت   یاجتماع   ی ر ی پذت ی مسئول 

  .است    شدهداده نشان   ( 1)آن در نمودار    ل یمراحل انجام پژوهش و روش تحل 
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  ق يپيشينه تحق  2

 یتوسعه  کردیها با روشرکت  تیمسئول  یافشا  یصرفاً به بعد اجتماع (،  2008بالل )  پژوهش  در

مؤلفه  شدهپرداخته   داری پا پژوهش  یاصل  ی هاکه  در  استانداردها  نیا  یهاآن  و  افشا    یحوزه 

برخ  شدهاشاره  اجمالبهمرتبط    ینهادها  یالمللنیب خارج  هاپژوهشاز    یو  داخل  ی مرتبط    ی و 

 است.  شدهانیب

د و  ا(،  2009)  گرانیاورارت    ی اجتماع   تیمسئول  یدهگزارش  یالگو  یارائه  پژوهش   نیهدف 

 یمحتوا بوده است که مبتن  ل یتحل  قی آن از طر  یافشا  تیفیمحتوا، دامنه و ک  نییها و تعشرکت

افشا انجام    یعملکرد  یهاو شاخص  تیریبعد اصول، ارزش و نگرش مد  سهدر    GRIبر رهنمود  

 نییمحصول و جامعه تع  تیکار، مشمول  یهاهیشامل حقوق بشر، رو  یبعد اجتماع   یها. مؤلفهشد

 حقوق بشر بوده است. یآن در مؤلفه نیو کمتر یکار یهاهی سطح افشا در رو نیشتریشد که ب

  انجام ندیفرا(: 1)  نمودار

 پژوهش
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در طول پنج    ی المللنیب  یدارند که الگوهایم   انی ( در پژوهش خود ب2011)  6و همکاران  لبرگیگ

 یاساس  راتییدر تغ  کنندهنیی تععوامل    عنوانبه   آنچهاست و    مانده یباق  رییبدون تغ  ریسال اخ

اساس شاخص  رتبه بر  نهادهاشرکت  یاجتماع   تیعملکرد مسئول  یها کشورها  بوده است،    ی ها 

 صنعت بوده است. ای شرکت  یهایژگیو ازجملهعوامل   ریتر از سامهم  یاسیاقتصاد س

  ، ییاروپا  یهاشرکت  منتشرشده  یاجتماع   یهاکه گزارش  ند(، نشان داد 2012)  7فرنز و پراکاش 

  ی شرق  یدارند. در اروپا  یشمال  یکایآمر  یهانسبت به شرکت  ی باالتر  یاجتماع   ییسطح پاسخگو

د  یاز کشور  یاجتماع   یهاگزارش  تیفیک اما    گریبه کشور  است،  مقا  ها آنمتفاوت  با    سهیدر 

 باشند. یم  ی اجتماع   ی دهگزارش  یلیموضوعات تفص  یدارا  ، یشمال  ی کایمشابه در آمر  یهاشرکت

تاما و  که  2013)  8و یسرواس  دادند  نشان  در   باارزش  یاجتماع   یریپذتیمسئول(  شرکت، 

که شرکت انجام    یغاتیتبل  قی عموم مردم از طر  یآگاه  ایو    انیمشتر  یآگاه  زانیکه م  ییهاشرکت

عموم   ایو    انیمشتر  یکه آگاه  ییهاشرکت  یباشد، رابطه مثبت وجود دارد و برا  شتریدهد بیم

 . باشد یم ی منف ای و  ف یرابطه ضع نیاست ا نییمردم پا 

بیتا و  تحقیق2015)  9بنلملیه  اجتماع   ی (،  مسئولیت  اثر  عنوان  کاراشرکت  یتحت  بر    یی ها 

شرکتهیسرما تعدادی  از  استفاده  با  را  آمرگذاری  دوره    ییکایهای  طول    2012  -1998در 

اجتماع قراردادند  یموردبررس مسئولیت  دخالت  که  داد  نشان  نتیجه  ناکارآمدی    ی،  باال، 

 . دهد یم  شیگذاری را افزاهیسرما ییکارا جه یدرنتگذاری را کاهش و  هیسرما

و   یاجتماع  تیمسئول یجار یهانهیهز نیب یکه رابطه مثبت  افتندیدر ،(2015) 10همکاران و زیل

شرکت وجود    نده یآ  ی مؤثر بر عملکرد مال   ی شرکت وجود دارد و عوامل مختلف  نده یآ  ی عملکرد مال

 شرکت در ارتباط هستند. یاجتماع  تیمسئول یجار ی هانهیدارند که با هز
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)  11کیرستن  همکاران  بررس2016و  به  اجتماع   ی(،  مسئولیت  کاراشرکت  ی تأثیر  بر    ییها 

 یمسئولیت اجتماع ها با  دهد که شرکتی آنان نشان م  ج یگذاری و نوآوری پرداختند. نتاهیسرما

 باارزش  ییهاگذاری در پروژه هیکمتر در معرض سرما  رایگذاری کارآمدتری دارند زهیباال، سرما 

. همچنین کنندیم  استقبالخالص مثبت    ی فعل  باارزشهای  و از پروژه  رندیگی م  قرار  ی منف  ی فعل

 مند هستند.باالتر، از ثبت اختراع بیشتری بهره  یها با عملکرد مسئولیت اجتماع شرکت

 رانیشرکت در ا  یاجتماع   تیمسئول  ی هاهیرو  یمقاله بررس  نی (، هدف ا2012)  گرانی و د  ینجات

ساختار    دییتأ  یو برا  یاکتشاف  ی عامل  لیاقالم، تحل  شیمنظور پاالکارکنان بوده است و به  دگاه یاز د

تأ  روش  د  یدییاز  از  حاصل  اطالعات  شد.  درباره  دگاهی استفاده   تیمسئول  تیوضع  یکارکنان 

 یاجتماع   تیبه مسئول  سازمانشانکارکنان تعهد    شترینشان داد که ب  رانیها در اشرکت  یاجتماع 

نشان    یرانیا  یهاسازمان  انی درك کارکنان در م  نییپا  نیانگی م  یکنند ول یها را درك مشرکت

 است. هیاول یهادر گام ی رانیا یهاسازمان انیدر مدهد که سطح آن یم

م2009)  یصالح انتظارات  واقع  انی(، شکاف  مسئول  یسطح  انتظار  مورد    یاجتماع   تیو سطح 

اطالعات   یآورقرار داد. روش جمع  موردمطالعهنفعان را  یمختلف ذ  یهاگروه دگاهیها از دشرکت

  یموردبررس  یاصل  یهاها نشان داد که حوزهافتهی .  شد انجام    کرتیل  فیبا استفاده از پرسشنامه ط

  ج یبوده و نتا  طی، جامعه و محکنندگاننیتأمکارکنان،    ان،یها مشترشرکت  یاجتماع   تیمسئول

انتظارات م  ی کنندهانیپژوهش ب انتظار    یها واقع شرکت  یاجتماع   تیمسئول  انیشکاف  و مورد 

 نفعان است.یذ

در   ریمس  لیپرسشنامه و تحل  یهاروش  قیها را از طرشرکت  ی اجتماع   تی ( مسئول1392برزگر )

سطح    ،یشرکت  تیرتبه حاکم  نیارتباط ب  یبررس  ضمن  درداده است.    ارائهچارچوب جامع    کی

  ی هابر داده   یمبتن  یارهایها براساس معشرکت  یها و عملکرد مال شرکت  یاجتماع   تیافشاء مسئول

ها صورت گرفته است که شرکت  ی های ژگیاز و  ی بازار با در نظر گرفتن برخ  ی هاو داده   یحسابدار

 
11. Kirsten 
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پانشان ابعاد مسئول  ن ییدهنده سطح  در بورس   شده رفتهیپذ  یهادر شرکت   یاجتماع   تیافشاء 

 اوراق بهادار تهران است. 

 زان یم  یعنیها و ابعاد آن  شرکت  یاجتماع   تیمسئول  یافشا  نی( رابطه ب1393)  ی و حجام  یپورعل

 تیبا مالک  ستیزطیمحو    دیتول  ، یاطالعات مربوط به روابط کارکنان، مشارکت اجتماع  یافشا

پژوهش    ی هاافتهی کردند.    یدر بورس اوراق بهادار تهران را بررس  شدهرفتهیپذ   ی هادر شرکت  ینهاد

اطالعات مربوط به   یافشا زانیم ، یاجتماع  تیمسئول ی افشا نی ب ی معنادار منف یاز رابطه ی حاک

 زانیم  نیاست که ب  یدر حال نیباشد. ایم   ینهاد  تیبا مالک  ستیزطیمحو   دیروابط کارکنان، تول

 وجود ندارد. یمعنادار یرابطه ینهاد تیبا مالک یاطالعات مربوط به مشارکت اجتماع  یافشا

در    شدهرفتهیپذ  یدیتول  یهاشرکت  رانیپژوهش نگرش مد  نی (، در ا1386و همکاران )  یفروغ 

تهران درباره بهادار  اوراق   قرارگرفته  یموردبررس  ی اجتماع   یاطالعات حسابدار  یافشا  یبورس 

  ی به افشا  لیما   ی رانیا  یهاشرکت  رانینشان داد که مد  ،یشی مایپ   -یفیتوص  پژوهش   نیاست. ا

  ی برا  یکار کارکنان خود هستند، ول   طیو شرا  یمنابع انسان   ،یاطالعات مربوط به منافع اجتماع

منافع    ایو    اتیسازمان خود که ممکن است ح  یاجتماع   یهانهیاطالعات مربوط به هز  یافشا

 ندارند.  ل یسازمان را به خطر اندازد، تما

  رعامل، ینقش مد  یدوگانگ   جزبهکه    دهدیم( نشان  1393تحقیق بهار مقدم و همکاران )  جینتا

دارند.    یرابطه مثبت معناداری با افشای مسئولیت اجتماع   یهای حاکمیت شرکتمکانیزم  ریسا

)  ی کامیاب همکاران  مسئولیت1395و  بین  که  دادند  نشان  نیز  تقارن    یاجتماع   ریی پذ(  عدم  و 

 رابطه معناداری وجود ندارد. ی اطالعات

 مباني نظري    3

امروز جهان و فضاهاشرکت  یاجتماع   یریپذتی ضرورت توجه به مسئول جدید    یها در شرایط 

م  وکارکسب سازمانیایجاب  مدیران  و  رهبران  تا  شرکت کند  و  بازارها  یهاها  در  که    ی بزرگ 
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خود   وکار کسب  یطیمحست ی زو    ی اقتصاد  ، یاجتماع  یهابخش  ان یتعادل م  ی هستند، نوع   یجهان

  ، یبازده   ر ینظ  ی هایضمن توجه به شاخص  یتجار  ی رود واحدهای، انتظار مرونیازاایجاد کنند.  

  د یکه در تعامل با آن هستند مف  یاجامعه  یو برا  گوپاسخ  زیسود و ریسک، نسبت به اجتماع ن 

 (.101: 2010)ساندهو و کاپور،  باشند

فروپاش به  توجه  رسوا  یبا  اوا  ازجملهها  شرکت  یبرخ  ی مال  ییو  در  بحث  21قرن    لیانرون   ،

جا جهانشرکت  ی اجتماع   تیمسئول  گاه یدرخصوص  اقتصاد  در  شرکت  ی ها  خصوصاً    ی هاو 

تجارت   یتوسعه  است. همگام با  افتهیشیافزا  یو اجتماع   یطی مح  طیبهبود شرا  یبرا  یالمللنیب

دهد. در  یرا نشان م  یالمللنی در سطح ب  شتریب  یافشا  ریحرکت در مس  ریاخ  یهاپژوهش  ،یجهان

از مسئول  یسهیمقا  د،یقرن جد در    ی تجار  یها و نقش واحدهاشرکت   یاجتماع   تیدرك ملل 

بسط   توسعه    افتهیجامعه  و  مسئول  یامالحظه  قابل  یالمللنیباست  جنبش    ی اجتماع   تیدر 

  ی طیو مح  ی اجتماع   ، یتوجه به حقوق انسان  ی است و در سطح جهان  دادهرخقرن    نیها در اشرکت

ها  شرکت  یاجتماع   تی مسئول  یحوزه  یهاتوسعه در تکامل پژوهش  نیاست. ا  موردتوجه  اریبس

  مورد  زیها نشرکت  یاجتماع   تیدولت و مسئول  انیارتباط م  یاست و حت  مشاهدهقابل  وضوحبه

و توجه به    ی مندعالقه  شی، افزا وکارکسبحوزه    ی دانشگاه   پژوهشگراناست.    قرارگرفته  یبررس

  یاجتماع   تیمسئول   یند. مقولهانشان داده  ریاخ  یهاشرکت را در طول سال  یاجتماع   تیمسئول

در سطح    یروزافزون  تیآمده و اهم  به وجودهم    یو قانون  یاسیاز مستندات س  یبرخ  در   یطیو مح

  یریکارگبه  یبرا  زیبرانگچالشو    ا یپو  یفهیها با وظشرکت  رانی است. امروزه، مد   افتهی  یلمللانیب

فشار   شیاند. افزامواجه یمسئول بودن در قبال اعمال تجار یبرا یاجتماع  یاخالق یاستانداردها

.  شودیمها محسوب  شرکت  یبرا  یتجار  یهاچالش  نیترمهماز    یک ی  یاجتماع   تی مسئول  یبرا

حداکثر کردن ارزش  کهیدرحالدارند،   تیفعال یجهان یکه در بازارها ییهاآن ها، خصوصاً شرکت

را دنبال م اجتماع   مستلزم  شیازپ شیبکنند،  یسهامداران  توازن عناصر  و    یاقتصاد  ،یتعادل و 

هزاره  شانیتجار  یطیمح در  جا شرکت  یاجتماع   تیمسئول  د یجد  یهستند.  و  نقش    گاه یها 

 ی آن را برا  یاریبس  .(Visser,2006)  دست آورده استبه  کیآکادم  یرا در حوزه  ییبرجسته و باال 
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را در جامعه تعر  رندیگینظر م  ضرورت مطلق در  کی  هاشرکت بتوانند نقششان  کنند و   فیتا 

مح  ی قانون  ، یاخالق   ،یاجتماع   تیمسئول  یاستانداردها در    یطیو    وکارشان کسبرا 

   .(Lindgreen,2004)رندیکارگبه

که از آن شده عبارت است    یتعریفترین  شدهو شناخته  نیبر اساس نخست  ،یدیگر ، پایدار  یاز سو

ن رفع  توانای  یازهایاز  انداختن  به خطر  بدون  حاضر  برا  یها نسل  یحال  ن  یآینده    یازهایرفع 

قرارداد .(Sneirson,2008)خود رابطه  کانون  در  آینده  به  ذ  نیب  ی توجه  و  قرار    نفعانیشرکت 

و هم    یسازیهم در مباحث جهان  ،یپایدارشود.  یم  مشهود  یپایدار  طریق  از  زین  آینده .  ردیگیم

  ی است که تعاریف متفاوت  یز یبرانگبحثموضوع    یدر مباحث عملکرد شرکت، مطرح است. پایدار

  ی هابر گزینه  ی به اثر یک اقدام فعل  ،یتعاریف درباره پایدار  نی تریدرکلاست.    شدهانیبآن    یبرا

استفاده    یاستفاده شود و این منابع برا  ی زمان فعلشود. اگر منابع در  یموجود در آینده اشاره م

وجود دارد که آیا مقدار این منابع محدود    یاز این در دسترس نباشد، این نگران  ش یدر آینده ب

یا خ همکاران،    ریهستند  و  یگانه  تغ(.  1389:218)حساس  به  توجه  و   یتجار  طیمح  راتییبا 

است و کمتر   شده  معطوفها  شرکت  یرقابت  یها، عمده توجه به مزیتحاضر  قرنها در  سازمان

متفاوت   اریتوسعه پایدار در اقتصاد جدید، بس  یارهایشود. معیبه نگرش توسعه پایدار پرداخته م

 ن یاست و عالوه بر توجه به ارتباط ب  نفعانیبر سهامداران و یا ذ  دی متداول با تأک  یمال  یارهایاز مع

  د یتأک  زیشرکت و آثار آن در آینده ن  تیفعال  ی طیو مح  یها و سهامداران، به ابعاد اجتماع شرکت

و   یاجتماع   ، یبه سه بعد عملکرد اقتصاد  زمانهم، در نگرش توسعه پایدار، توجه  یطورکلبهدارد.  

 (.  1387:98)برزگر و غفاری، است  موردنظر یطیمح

بهتر   ی مثابه به ها  شرکت  اجتماع  پد   نی شهروندان  به  نگرش   ی اجتماع   یر ی پذ ت ی مسئول   دهینوع 

اما  شرکت  پد  که ن ی ا هاست.  حد  چه   ر ی سا   ی له ی وس به ها  شرکت  ی اجتماع   یر ی پذ تی مسئول   ده ی تا 

رابطه و  ابدیی شود و اشاعه میم رفتهی پذ  هان ی ا  ری نظ و  یمدن ی جامعه چون دولت، نهادها گران یباز 

 (.1387  دوار، ی کشورها دارد )ام  ی و فرهنگ  یاجتماع   ،ی اقتصاد   ی با سطح توسعه  م یمستق   یوابستگ 
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و    ی تجار   ی ارزش سهامداران در واحدها   ک ی نگرش کالس   ی برا   ی به چالش   12ی دار ی ، مفهوم پا که یی ازآنجا 

و    ط ی ان بر مح ش ی ها ت ی اثرات اعمال و فعال  ی ها برا است؛ اکنون شرکت  شده ل ی تبد در جامعه    ها آن نقش 

  ی تلق   ی تجار  ات ی در ادب   ی بخش ذات   ک ی   عنوان به   ی دار ی که پا  ی ا گونه به جامعه متعهد و مسئول هستند،  

وجود دارد.    ی تجار   ی در واحدها   ی دار ی در نظر گرفتن و توجه به ابعاد پا   ی برا   ی متفاوت   ی ها شود و روش ی م 

  ن ی ها است که ا شرکت   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی اشاره دارد، مسئول   ی دار ی پا   ف ی که به توص   ی اصل   م ی از مفاه   ی ک ی 

 دارد.   د ی ها تأک شرکت   ی دار ی پا   ی متفاوت رو   ی ها مفهوم با نگرش 

  ی ها رهنمودها شرکت   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی اب ی ارز   ی ارها ی ها و مع مهم آن است که شاخص   ی نکته 

بعد    ی اب ی ارز   ی درصدد ارائه   حاضر مقاله    سندگان ی . نو سنجد ی م چند مؤلفه را    ا ی   ک ی است و عمدتًا    ی کل 

  ی از رهنمودها و استانداردها   ی ب ی ترک   کرد ی رو   ک ی جامع و در    صورت به ها  شرکت   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی اجتماع 

سنجش و    ت ی و با در نظر گرفتن قابل   ران ی ا   ی شرکت   ط ی بر مح   د ی با تأک   ی ا و منطقه   ی الملل ن ی مختلف ب 

  ل ی دل   ن ی و به هم   ست ی ن   ی کاف   یی تنها به   ک ی هر    13ی جهان   ی ده گزارش   ی هستند. استانداردها   ها آن   ی افشا 

و    ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی رهنمودها   ی و استفاده از برخ   ها آن   ب ی و ترک   ق ی تلف   درصدد پژوهشگران  

 جامع است.   صورت به ها  شرکت   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی بعد اجتماع   ی اب ی ارز   ی منطقه و ارائه   ی کشورها   ی دار ی پا 

  ی ها ها در جامعه، به ظهور مفهوم نوظهور و مهم در پژوهش توجه به اثرات شرکت   ر، ی اخ   ی در دو سه دهه 

 (.  452: 2010، 14)نصر   است   ده ی ها انجام شرکت   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی به نام مسئول   وکار کسب 

واقع    ی شتر ی ب   موردتوجه   ی الد ی پنجاه و شصت م   ی ها ها در دهه شرکت   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   .( 10

در    ه ی نظر   ن ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چند   ی نه ی زم در    ی ها با سؤاالت شرکت   که ی هنگام   شد 

 (.  2000:372)کالرك،   شد دهه ارائه    ن ی در ا   نه ی زم   ن ی ا 

مشرکت  یاجتماع   یریپذتی مسئول  یهیاول  فیتعار پنجاه  دهه  به    گردد یبرم  یالدیها 

(Carroll,1999) . کرد.    بیمدل با هم ترک  کیارائه    منظوربهرا    یمختلف  یهانهیپروفسور کارول زم
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مسئول مسئول  یاجتماع   یریپذتیکارول  بعد  چهار  در  را  شرکت  مسئول15یاقتصاد  تیهر   ت ی، 

مسئول16ی قانون مسئول  17یاخالق  تی،  کرد.   18داوطلبانه  تی و  محتوا  یبرا  مطرح   ی درك 

 ی سهیها و مقاها و تفاوت شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یو افشا   ی دهگزارش  یاستانداردها

داسلورد  نیا برا2008)  19استانداردها  ها  شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  فیتعار  لیتحل  ی(، 

 ها ارائه داد: شرکت یاجتماع  یریپذتیاز ابعاد مختلف مسئول ی لیتحل (1) جدول

 داسلورد  دگاهیها از دشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول یهاحوزه  ابعاد فی: ابعاد و تعر(1)جدول 

 ابعاد   فیتعر ابعاد 

 یو کدها   یاصول کار  نیها، تدوهیو رو  هایمشخط ،  اندازچشمو    ت یمأموردر    یاجتماع  یریپذتیانعکاس مسئول ی بعد اجتماع

آ  قیتطب  ،یاخالق و  مسئولنامهنییمقررات  اصول  با  رعا   یاجتماع  یریپذتی ها  ،    تی،  سهامداران  حقوق 

   ره یمدئتی هتوسط  یاجتماع یریپذتی برنامه مسئول بی مبارزه با رشوه و فساد، تصو یها دستورالعمل

پ  کنندگاننیتأم  یتوانمندساز  ی بعد اقتصاد مسئول  مانکاران،یو  به  زنج  یاجتماع   یریپذتی توجه  حقوق  نیتأم  ره یدر   ،

  دیخر  تیریدر قبال محصول، مد  ت ی، مسئول مسئوالنه  یاجتماع  یگذارهیکنندگان، سرماو مصرف  انیمشتر

با    یهافرصت  ییشناسا  ر،یپذتیمسئول  فشار  اعمالمسئوالنه،   افزاکنندگاننیتأممشارکت   یآگاه  شی، 

و   یمساعد اجتماع   یهایتوسعه فناور  یبرا  نیتأم  ره یزنج  یبا شرکا  یمسئوالنه، همکار  غاتیتبل  ان،یمشتر

 یطیمحستیز

  ی ط ی بعد مح 

 ( ست ی ز ط ی )مح 
-یسبز ، استفاده از فناور  دیخر  تیریمد  ،یدر انرژ  ییجوصرفه  عات،یضا  تیری، مد یآلودگکاهش    دار،یتوسعه پا

 یطیمحستیزعملکرد  یابی، ارزشیطیمحستیز، تنوع نو، استفاده مسئوالنه از منابع یها

 نفعانیبعد ذ

 و کارکنان 
 ستیو ز  یاجتماع  یهاکارکنان در حوزه   یکارکنان، آموزش و توانمندساز   یو روان  یکیزیف  یو سالمت  یمنیا

و .. ، تعادل    یمذهب  ینژاد  یتیقوم  ی جنس  ضیعدم تبع   استیس  سته،یکار شا  ،یحقوق بشر و شهروند  ،یطیمح

 ی کارکنان، تنوع فرهنگ ق یو تشو تیو حما بیترغ ،یکار و زندگ انیم

محل بعد داوطلبانه دانشگاه  ، یجامعه  نهادها  ،یجامعه  با  سازمان  ،یاجتماع  یمشارکت  با  و   یردولتیغ  یهامشارکت 

 نگ،یو اسپانسر  ه یریخ  ی هاکارکنان، کمک   انهداوطلب  یهاتیاز فعال   تیحما  ،یداوطلب  ،یعموم  یهاسازمان 

 توسعه بازار یبرا یو ورزش یفرهنگ ،یخواهانه، استفاده از بستر اجتماع ریخ یابیبازار  یهابرنامه

را در جذب    هاشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول نقش  ،یریپذتی مسئول  حوزه  پژوهشگران  امروزه

کسب و کار   طیمداوم مح  رییبقا و تغ  یبرا  هاشرکت  یهایدر استراتژ  یطیمح  یهاتوسعه جنبه  و

   .(222: 2018، و همکاران 20)ایکرم  دانندیم  یاتیح و  مهم

 
15. Economic Responsibility 

16. Legal Responsibility 

17. Ethical Responsibility 

18. Altruistic Responsibility 

19. Doslord 
20 Ikram 



 ها شرکت یداری پا با آن ارتباط و یاجتماع بعد بر یمبتن یاجتماع یریپذتیمسئول یابیارز 134

DOI: 10.22034/jsqm.2022.289977.1336 

جنبش اشاره دارد که به دنبال    کیها به ظهور  شرکت  یاجتماع   یریپذتی، واژه مسئولیطورکلبه

فاکتورها کردن  اجتماع   یطیمح  یوارد  تصم  یو  تجارشرکت  یتجار  ماتیدر  راهبرد  و    یها، 

که   یاگونه بهاست    یدرکنار ابعاد اقتصاد  یطیو مح  یعملکرد اجتماع   شیافزا  باهدف  یحسابدار

 (.  2008:375، 21)مک کینلی  و سودمند باشد  دیمف طیجامعه و مح ،یواحد تجار یبرا

ها  آن شرکت  ق یکه از طر  است  ی ها مفهومشرکت  ی اجتماع   یریپذتیمسئول  ی کل   فیتعر  کی  در

 وخود و در تعامل با سهامداران خود  یتجار اتیرا در عمل یطیمحستیزو  ی اجتماع  یهاینگران

-شرکت  ی اجتماع   یریپذتی مسئول (Suganthi,2019)  کند یم  تیریمد   و داوطلبانه ادغام    صورتبه

 راتیتأث  یمفهوم به بررس  نیمشخص ا  طوربهها و جامعه سروکار دارد و  شرکت  نیا با روابط به

روشرکت  تیفعال م  یها  جامعه  و  مسئولیافراد  همچنشرکت  یاجتماع   یریپذتیپردازد.   ن یها 

 یریتأثباال   یاخالق   یکه تعهد به استانداردهادهد  ینشان م  ، یمال   یدهرفتار مسئوالنه در گزارش

 .(Bradley,2009 ) دارد یاطالعات حسابدار تیفیمثبت در ک

بهشرکت  یاجتماع   یریپذتیاگرچه مفهوم مسئول نظر  یعیطور وسها  و عمل بحث شده    هیدر 

برا  یشدهرفتهیپذ  یمفهوم  فیتعر  کیاست، هنوز   است  یعام  نشده  ارائه    .(Turker,2009)آن 

در حال   همچنان  مفهوم  نیاها،  شرکت  یاجتماع   یریپذتیاز مسئول  متعدد  یهاپژوهش   رغم،یعل

مسئول است.  انگرش  ی اجتماع   یریپذتیتکامل  و  برم  یمتنوع   یهادهی ها  در  دامنه    ردیگی را  و 

و مناقشه   موردبحث  اریبس  یات ی جامع عمل  فیفقدان تعر  لیدل  آن در عمل به  یمفهوم  یمرزها

تعر  نیا  ،است است  شده  باعث  مسئول  یعموم  یشدهرفتهیپذ  فیامر    یاجتماع   یریپذتیاز 

   (.89: 2007، 22)گادفری و هاچ  باشد نداشتهها وجود شرکت

  یاجتماع  یریپذتیمسئول یافشا  یبرا یمشخص یمقررات و استانداردها رانیدر حال حاضر در ا

پژوهش    نیوجود ندارد. لذا، ا  کپارچهی  ا یطور جداگانه  ها بهساالنه در سطح شرکت  یهاگزارش در  

  ی اجتماع   یریپذتیموجود مسئول  یها و استانداردهامدل  یابیو ارز  بامطالعهاست که    ن یبه دنبال ا
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 یطیمح  طیموضوع و در نظر گرفتن شرا  ینظر  یهاو پژوهش   مختلف  یهاپژوهشها در  شرکت

 یریپذتیمسئول  ی بعد اجتماع   ی افشا  یهاها و شاخصخبرگان، مؤلفه  ی و نظرها  رانیا  یهاشرکت

پژوهش    نیقراردهد. ا  یموردبررسموجود آن را    تیساالنه را ارائه و وضع  یهاها در گزارششرکت

امر   ن یا یالزم برا  یزهیشناخت، درك و انگ جادیا یبرا یتواند گام مؤثریحاصل از آن م  جیو نتا 

  ی دهمقوله در اهداف گزارش  نیلحاظ کردن ا  یمقررات برا  کنندگاننیتدوو    رانیمد  توجهجلبو  

  رونیازادر جامعه باشد.    داریپا  ینفعان با نگرش توسعهیها به ذشرکت   یالزام  ایداوطلبانه    یو افشا

 : است ریبه سؤاالت ز  ی ال پاسخ علمبپژوهش به دن نیا

 ست؟ یچ رانیها در اشرکت یاجتماع  یریپذتیمسئول ی بعد اجتماع  •

 چگونه است؟  رانیدر ا ی اجتماع از بعد  یاجتماع  یریپذتیافشا مسئول تیوضع •

  یداریتواند موجب پا یها م شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یبعد اجتماع سطح افشاء    ایآ •

 ؟ شودها شرکت

اساس   برا   سؤاالت بر  اجتماع   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   یی شناسا   ی فوق،  بعد    ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی و 

  ی دار ی ها و پا شرکت   ت ی وضع   ران، ی ها در ا شرکت   ط ی مدل بر اساس شرا   ک ی   ی در طراح   ی سع  ، ی اجتماع 

 : م ی کن ی را مطرح م   ر ی ز   ه ی آزمون مدل فرض   ی و عالوه بر آن، برا   م ی دار   وکار کسب   ط ی در مح   ها آن 

اجتماع:  هیفرض بعد  افشا   یرو  یداریمعن  ریتأثها  شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یسطح 

 ها دارد. شرکت یداری پا

 ها شرکت یداریو ارتباط آن با پا  ی اجتماع یریپذت یمسئول یبعد اجتماع 1-3

در سال  شرکت  یاجتماع   تی مسئول  یمفهوم  یمبنا  نینخست  تی. خصوصشدمطرح    1950ها 

از تما  یاجتماع   تیمسئول  یاصل پاسخگو  یریپذتی سازمان در مسئول  ک ی  لیعبارت است    یی و 

از هر    یاجتماع   تی مسئول.  طیبر جامعه و مح  ماتشیها و تصمتیفعال  یامدهایپ   یدرباره قبل 

  انجام   ییهاتیفعالها  کند که بر اساس آن، سازمانیرا مطرح م  یاخالق  تیچارچوب حاکم  ز،یچ

جامعه    تیکه باعث بدتر شدن وضع  یی هاتیجامعه را بهتر کرده و از انجام فعال  طیکه شرا  دهندیم
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جنبش   کیها به ظهور  شرکت  یاجتماع   تیمسئول  ی، واژهیطورکلبهکنند.  یم   زیشود، پرهیم

ها، راهبرد  شرکت  ی تجار  ماتیدر تصم  یواجتماع  یطیعوامل مح  واردکردندنبال  اشاره دارد که به

حسابدار  یتجار اجتماع   شیافزا  باهدف   یو  مح  یعملکرد  اقتصاد  یطیو  ابعاد  است    یدرکنار 

   (. 216:  2008)مک کینلی،    و سودمند باشد   دیمف  طیجامعه و مح  ،یواحد تجار  یکه برا   یاگونهبه

در حال    یو اقتصادها  افتهیتوسعهکمتر    یکشورها  یبرا  یو اقتصاد  یاجتماع   یتوسعه ساختارها

  شده  باعثکرده است و   جادیرا در سطح مناطق جهان ا یاریبس ی هاگذار به اقتصاد بازار، چالش

ها  ها با فرصتها و شرکتدر سطح سازمان  یطیو مح  یاجتماع   یهاتیاست که توجه به مسئول 

انتظارات ذ  شودمواجه    ی اساس  یهاسکیو ر برایو رشد    باعث،  هاشرکت  یپاسخ گوئ  ینفعان 

  ار یها بسدر سازمان  یاجتماع   تیمسئوالنه و توجه به راهبرد مسئول  وکار کسب  ی هاهیرو  شودیم

  ی سطح اعتماد عموم  ،یو اقتصاد  یبحران مال  امدیپ   عنوانبه،  رونیازا.  شود  ی تلق  یاتیو ح  یضرور

 یبحران اعتبار  یریگاست و شکل  افتهیکاهش  راًیاز کشورها اخ  یاریدر بس  وکارکسب  یبه واحدها

 یهادر حوزه  نانیمجدد اعتماد و اطم  جادیا  یها برااست که شرکت  نیمستلزم ا  ،یدر سطح جهان

مشارکت داشته باشند. امروزه همراه    یجهان   داریپااقتصاد    جادیا   یتر برامسئوالنه  طوربه  وکارکسب

به وجود آمده    ی دیمختلف، مسائل و مشکالت جد  یتجار  یو واحدها  عیصنا  یبا رشد و توسعه

 و اجتماع است  ستیزطیمح  یرو  یتجار  یواحدها  ی هاتیفعال  راتیاز عواقب و تأث  یاست که ناش

(Wibowo,2012). 

 یطورکلبهجامعه   رایاست، ز افتهی  یشتریب  تیدر طول زمان اهم  داریو توسعه پا   یداری پا  م یمفاه

تأث بر    ریاز  تغشدنیجهان.  تاس  افتهی  یشتریب  یآگاه  یطیمحستیز  مسائلآن  و    راتیی،  آب 

  ی مسائل  ت،یجمع  یریپ   ای  هاآن اتمام    نیو کارآمد منابع موجود، و همچن  مؤثر  تیریمد   ،ییهوا

ابعاد ک  یاقتصاد  یتا رشد کم  کندی مجامعه را دعوت    که  هستند و مسئوالنه   یفیرا به سمت 

 . (1615: 2021و همکاران، 23)سانچز دهد رییتغ
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شرکت  ی دار ی پا سطح  بازارها   یالملل ن یب   یها در  در  بزرگ  اجرا   نی تدو   ،ی جهان  ی مال  یو   یو 

گذاران ه ی خاص سرما   طور به نفعان و  ی طلبد تا ذ ی را م   یالملل ن ی و ب   ی در سطح مل  ی دار یپا   ی ها شاخص 

نموده   ی گذار هی سرما   ی طی و مح   یاز بعد اجتماع   ری پذ ت ی مسئول   ی هادر شرکت  افته یتوسعه   کردی با رو 

 نی و از منافع حاصل از ا   شود   ترپررنگ   یاقتصاد جهان   داریها در توسعه پا شرکت  گونهن ی ا و نقش  

جهان  کرد ی رو  اقتصاد  رشد  نما   ی به  مع ند ی کمک  اقتصاد جد   دار یپا   ی توسعه   ی ارها ی .   اری بس   د،یدر 

نفعان است و عالوه بر توجه به ی ذ   ای بر سهامدارن و    دی متداول با تأک   ی مال  ی ارها یمتفاوت از مع 

 ندهی شرکت و آثار آن در آ  ت یفعال   یط ی و مح   ی ها و سهامداران، به ابعاد اجتماع شرکت   ن ی ارتباط ب 

 ،ی، توجه همزمان به سه بعد عملکرد اقتصاد داری پا، در نگرش  توسعه  یطورکل به دارد.    د ی تأک   ز ی ن 

  (. 66:  1387)برزگر وغفاری، است   موردنظر  ی طی و مح   یاجتماع 

 ی امروز جهان و فضاها   ط ی ها در شرا شرکت  یاجتماع   ی ر ی پذت ی و ضرورت توجه به مسئول   ت ی اهم 

 یبزرگ که در بازارها  یها ها و شرکت سازمان ران ی کند تا رهبران و مد ی م جابی ا وکار کسب   دی جد 

 ،یاجتماع   ی ها بخش   ان یتعادل م  ی فعال و مؤثر هستند، نوع   شدن ی جهاندرحال    یبازارها  ا ی  یجهان 

ها ، فراتر شرکت  یاجتماع   ی ری پذ ت ی کنند. مسئول   جادی خود ا   وکار کسب   یط ی مح ست ی ز و    یاقتصاد 

از چارچوب   قانون  نه ی کم رفتن  ها نشان ی بررس   .( Lioui,2012) است که در آن قرار دارد   ی الزامات 

 شان ی گذار ه ی سرما   ندی کردن اطالعات در فرآ   کپارچه ی که    اندشده گذاران متقاعد  ه ی دهد که سرمای م 

 جادی به ا   ی دار یپا خوب و    ی شرکت  ت ی حاکم   نکه ی بوده و ا   د ی مف   بلندمدتکردن منابع    نه ی ش ی ب   ی برا 

 ی گذاران به دنبال کسب بازده مال ه ی منجر خواهد شد. سرما   گذار ه ی سرما   یبلندمدت برا   ی ها ارزش 

در راهبرد   یاقتصاد   یها کردن شاخص   کپارچهی هستند.    شدهن ییتع   شی از پ   سکی برتر براساس ر 

تمرکز داشته باشد و در   بلندمدت   ی ها و فرصت   سک ی ر   یاقتصاد   ی امدها ی پ  ی رو   د یبا   ی گذار ه ی سرما 

راهبرد  با  سرما  یی ها ارتباط  در  که شرکت  است. شاخص   ی گذار ه ی باشد  کرده  عملکرد   ی ها اتخاذ 

 عی آسان و سر   ی ابیگذاران خواهد شد. ارز ه ی سرما   ی ر ی گ می تصم   ق یدر اطالعات منجر به تشو   یاقتصاد 

 ری اخ   یها گذاران و مالکان شرکت است. در ساله ی سرما  یخواسته اصل شرکت    یاز عملکرد اقتصاد 
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 افزودهارزش کردن    نه ی ش ی ب بر    د یارزش و با تأک   تی ر ی مفهوم مد   یبر مبنا   دی جد  ی ارزش   یارها ی مع 

   (.95: 2013، 24)زینالاست    قرارگرفته   موردتوجه مالکان 

  ی در خصوص افشا  یتعهدات  ،ینفعان اجتماع یاز ذ  یاسلسلهها با  اقدامات شرکت  یوستگیپ   لیدلبه

  گریشود. درخصوص دیها محقق مشرکت  ماتیتصم  بیو ضرورت تصو  یاطالعات، تعهدات مال 

فعال    تیتعهدات، ماه  رند،یگ یها قرار نمنفعان شرکتیذ  یرهی که در زنج  زین  ی اجتماع   ی هاگروه

مردمان ساکن    ی در قبال بهبود وضع زندگ  تیتوان به مسئولیتعهدات فعال م  نیا  یازجمله دارند.  

ها  نسازما گریاعمال فشار بر د ای  یمحروم اجتماع   یهاشرکت، بهبود وضع گروه تیدر محل فعال

در    یاشاره داشت. بعد اقتصاد  یاجتماع   یهاهیمقررات و رو  رییتغ  یها و دولت( برابانک  ازجمله)

در آن    ودارد    یاقتصاد  یهاستمیشود که سازمان بر سیمربوط م  یراتیبه تأث  یداریپا  یمقوله

 (.1389و همکاران،  یکند )مرتضویم  تیفعال

نقش  شرکت  یاجتماع   تیمسئول  یاستانداردها   یتوسعه  یهاسازمان در   یامالحظهقابلها 

  ج یو ترو  هاآن  یدامنه و حوزه و مرزبند  نییها، تعچارچوب  جادیا  قیمفهوم از طر  نیا  یتوسعه 

مسئول اقتصاد  یهاشاخص  . دارندها  شرکت  یاجتماع   یریپذتیاجرا   یریپذتیمسئول  یبعد 

رهنمود    یاجتماع  به  توجه  رهنمودهابه  GRIبا  ا  یالمللنیب  ی عنوان  در  به    ن یغالب  خصوص 

 پردازد. یم  اتیها و مالیگذارهیحضور در بازار، سرما ،یعملکرد اقتصاد یعملکرد حول محورها

گزارش   ی بعدسه   یدهگزارش  یبرا  ییرهنمودها  یتوسعه  یبرا  GRI  یجهان  یدهسازمان 

مح  یاجتماع   ،یاقتصاد ارتقا  یگذارهیپا  1997درسال    یطیو  آن  هدف  افشا  یشد.    یسطح 

  ، یبرآورده ساختن انتظارات عموم یسازمان را برا ییشاخص است که توانا 79 بر اساس یداری پا

سنجد. در حال حاضر  یها مو شرکت  ی سازمان  اتیعمل  قیو عموم جامعه از طر  یقانون  ،یاخالق

  یرهنمود به ارائه  ن یکشور جهان با استفاده از ا  60از    ش یشرکت در ب  سازمان/  4000از    شیب

 
24- Zainal 
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  ی استانداردها  نیترجیاز را  یکیعنوان  گسترده به  اریطور بسبهکنند و  یاقدام م   یداری پا  یهاگزارش

 است. مورداستفاده یداری پا  یدهگزارش یبرا یجهان

شامل موارد   GRIبر اساس گزارش  ی اجتماع  یریپذتیمسئول ی عملکرد بعد اجتماع   یهاشاخص

 است :  ریز

 کار و کارکنان  -

 حقوق بشر  -

 وکار کسباخالق  -

ب  سال    یردولتیغ سازمان    کیعنوان  به  ISOاستاندارد    یالمللنیسازمان  استاندارد   2010در 

نفر از سراسر    400از    شیبا مشارکت ب  ISO 26000خود را تحت عنوان    یاجتماع   یریپذتیمسئول

ا  یگذارهیپا  ایدن و  سازمانگروه   نیکرد  صنعت،  فعّاالن  شامل:  مصرف  یهاها  کنندگان،  کار، 

  شده شناخته   یاز رهنمودها  یکی  عنوانبهو پژوهشگران بوده است و    نهادمردم  ینهادهاها،  دولت

 (. 1392است )برزگر،  نهیزم نیدر ا

اجتماع   یاساس  ی هابخش  یطورکلبه بعد  در  شرکت  یریپذتیمسئول  یافشا  یبرا  ی در    ک یها 

حقوق  ، کارکنان و اشتغالحوزه شامل  نیفعال در ا  یها و نهادهاسازمان انیم یاسهیمقا کردیرو

جامعه  ،  انیمشتر  نیتأم  رهیزنج،  بشر توسعه  و  ایم  وکارکسباخالق  و  مشارکت  در    نیباشد. 

  یهانهادها و سازمان  یدر رهنمودها و استانداردها  شدهمطرح  یاصل   یهاپژوهش با توجه به مؤلفه

 یریپذتیمسئول  ءمدل افشا  ،یامنطقه  ی نهادها  ی و برخ  یالمللنیب  ی مقررات و استانداردها  ن یتدو

بر نقاط    یمبتن  شده انجام  یها شد. براساس پژوهش  شنهادیپ   ی رانیا  یهاشرکت  یبرا  یاجتماع 

  ژه یوبه  یاو منطقه یالمللنیب  شدهشناخته موجود و  یاستانداردها و رهنمودها بیمشترك و ترک

استاندارد    GRIرهنمود   در    یموردبررس  مؤلفه  ISO 26000  ،5و  که  گرفت    ( 2)  نمودارقرار 

 است. شده دادهنشان   هاآن یو کدگذار یموردبررس  یهامؤلفه 
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 روش تحقيق   4

توص  روش حاضر  رو  یلیتحل  یفیپژوهش  حقباشد یم  یشیمایپ   کردیبا  در  ا  قتی.  اساس    ن یبر 

ارز  کردیرو به   یاز بعد اجتماع   یاجتماع   یریپذتیمسئول  ی ابیپژوهشگر قصد دارد به  بپردازد و 

ها  شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یبعد اجتماعسطح افشاء    ا یآ  نکهیا  یعنیپژوهش    یاصل  سؤال

پا  تواندیم براشودها  شرکت  یداریموجب  دهد.  پاسخ  و  ازیموردنمنابع    یآورجمع  ی؟  اسناد   ،

پژوهش   نهیشیو پ   ینظر  یو مبان  شد  یاست، بررس  یتجرب  یهاپژوهش  جهیکه نت  یو یمدارك آرش

  یبرا  یآمار  یپژوهش، جامعه  ن یقرار گرفت. در ا  مورداستفادهو    یی شناسا  یابه روش کتابخانه

پرسشنامه کل  یبخش  از  است  عبارت  حرفه  یهیپژوهش  آکادم  یاافراد  مد   ک یو  و    رانیو 

محتوا جهت    لیتحل  بخشجهتها و  شرکت  یگزارش دهافشا و    یدر حوزه  باتجربهکارشناسان  

فعال و    یهابورس اوراق بهادار تهران شامل شرکت  ،یرانیا  یهاشرکت  تیسطح و وضع  نییتع

است.    ع یبزرگ در صنا قابل  یبورس  یها انتخاب شرکت  ل یدال  نیترمهممختلف  از:    ت یعبارتند 

اطالعات،    نانیاطم  تیمشابه، سهولت اخذ اطالعات، قابل  یهاشرکت  ریپژوهش به سا  جینتا  میتعم

 ها پذیری اجتماعی شرکتهای بعد اجتماعی مسئولیتشاخص(: 2)  نمودار
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مهمداده   یدسترس  ت یقابل و  همه  ها  از  از  شرکت  نیا  کهنیاتر  کشور  سطح  در   نیتربزرگها 

 شود. یمحسوب م ی و اندازه در سطح مل ییدرآمدزا ازلحاظها شرکت

ها  پرسشنامه  یآورارائه و جمع،  Covid 19  روسیو  وعیو ش  ایدر دن   آمدهشیپ   طیبا توجه به شرا

  لیمیارسال ا  نیپرسشنامه تحت وب و همچنشد از    ینبوده و سع   ریپذامکان  یحضور  صورتبه

پ  برا  شدهارسال  امکیو  هدف،  جامعه  از    لیتحل  یبه  شود.  به    شدهع یتوزپرسشنامه  استفاده 

 ی برا  نیقرار گرفت. شد. همچن  لیو مورد تحل  لیپرسشنامه تکم  113  جمعاً ،  ذکرشده   یهاشرو

  ها پژوهش  ریمنظور ابتدا با دقت در سا  نیاست. بد  شدهاستفادهمحتوا    ییابزار پژوهش از روا  ییروا

  ی ها و استفاده از استانداردها و رهنمودهاشرکت  یاجتماع   یریپذتیدر حوزه مسئول  گرفتهانجام

و مناسب استفاده شود. در ادامه با    موردقبول  ی هاشد از شاخص  ی سع  یالمللنیب  یشدهشناخته 

  ی گرید  یهااست و شاخص  قرارگرفته  یموردبررسها  رشته، شاخص  نینظران ااز صاحب  یریگبهره

نظران شد. صاحب  هیو پرسشنامه پژوهش ته  یطراح  رانیا  یشرکت  طی کشور و مح  طیبنا به شرا  زین

  ا ی و    یاحرفه   صورتبه رشته    نیساله در ا  8  نهیکمتجربه    شدند کهیم  یرشته شامل افراد  نیا

کرونباخ که    یآلفا  ب یارشد را داشته باشند. ضر  ی حداقل کارشناس  یلیبا مدرك تحص  کیآکادم

  ی هامختلف پرسشنامه  یهابخش   یابزار پژوهش است، برا  ییا یمعتبر سنجش پا   یهااز شاخص

باال بودن    لیدلهستند. بنا به  قبول  قابل   ییایکه نشان از پا دست آمد  به88/0از    شیب  استفاده  مورد

بدست  یاز مقدار آلفا نیدر پژوهش نبوده است و همچن یریمتغ  چیبه حذف ه یازیکل ن یآلفا

اندازه  جهیتوان نتیآمده م ابزار  باال  یو همسوئ  یهمپوشان  یریگگرفت که  از ثبات    یی داشته و 

بورس اوراق بهادار تهران    شدهرفتهیپذ  یهاشرکت  یآمار  یدر جامعه  ن،یبرخوردار است. همچن

 ریز  یارهایطبق مع  یاحتمال ریغ   یریگبر اساس روش نمونه  یشرکت بورس   113شامل    یانمونه

 انتخاب شد:  

از سال   - قبل  بورس    1394شرکت  پا   شدهرفتهیپذدر  تا  و  از ،  1398سال    انیباشد  آن  نام 

 فهرست مذکور حذف نشده باشد. 
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در    افشاشدهو همگن بودن اقالم    هاآن   یبندنوع اقالم و طبقه  ت،یفعال  تیمنظور تشابه ماهبه -

  تیاهم  ی و اخالق  یاجتماع   ی هاتیبه فعال  یدیتول  یهاشرکت  کهییازآنجاو    ی بعد اجتماع 

شرکت  یباالتر به  اوغل   قائل   ی خدمات   ی هانسبت  )شربت  همکاران،  یهستند    (،1398و 

 باشد.  یدیتول شدهانتخاب یهاشرکت

 باشد.   هرسال اسفندماه  29ها شرکت ی سال مال انی پا -

  ی ال  1394  یهاسال  یط   ها آن  یمنتخب توقف نداشته و دوره مال   ی هاشرکت  تیروند فعال -

 نکرده باشد.   رییتغ 1398

 ماه متوقف نشده باشد.   6از  شیسهام شرکت ب -

 نباشد.   یحقوق صاحبان سهام منف یارزش دفتر -

 زان یو م  یوجود معناداربه  ریها و با استفاده از مدل مسداده  لیپژوهش با استفاده از تحل  نیدر ا

پ   یاجتماع   یریپذتیمسئول  ی اثرات بعد اجتماع  است.    شدهپرداخته   یشنهادی بر اساس ساختار 

و اقالم    شده نیتدو  یینها  ستیلچکهر شرکت با توجه به    ی اجتماع   یریپذتیمسئول  ازیامت  تاً ینها

تحلشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یافشا از  استفاده  با  پژوهش  مدل  در  محتوا   لیها 

است. در بخش آزمون مدل، بر اساس    آمده دستبه  یبورس  یها شرکت  ره یمدئتیه  یهاگزارش 

 .  میرا مورد آزمون قرار داد ها آنو  میپژوهش پرداخت یرهایبه آزمون متغ یفیآمار توص

ها بر  شرکت ی اجتماع  یریپذتیسنجش مسئول یبرا  یازدهیامت یهیپژوهش رو ن یدر ا ضمن در

  ی از افشا  قلم کی( است که اگر  1979)  26( و ابوت و مانسن1987)  25اساس روش ارنست و ارنست

  از یو اگر افشا نشده باشد، امت  1  ازیباشد، امت  شده انجامها  شرکت  ی اجتماع   یریپذتیاقالم مسئول

طور که به یپژوهش( اشاره داشتند واضح است که روش 1997شود. ابوت و مانسن ) یداده مصفر 

محتوا   لیشود، تحلیها هنوز استفاده مسازمان  یطیو مح  ی اجتماع   ی افشاها  یابیارز  یبرا  جیرا

تحل و  مسئول   لیاست  در  بهشرکت  یاجتماع   یریپذتی محتوا  اکثراً    ی برا  کیتکن   کیعنوان  ها 

 
25. Ernst and Ernst 

26. Abbott and monsen 
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 اسیاستخراج مق  یمختلف برا  در طبقاتشده    یکدگذار  یفیها شامل اطالعات کداده  یآور جمع

 ن یترجیبر نگرش شاخص را  یاست. مطالعات مبتن  میدر مفاه  یدگ یچیاز سطح مختلف پ   یکم

 ی برا  شتریها است که بشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یهاپژوهش  یمحتوا برا  لیروش در تحل

بر شاخص در    یمبتن  ی ارهای شود. معیاستفاده م  هاآن  یابیخاص و ارز  یفیک  یسنجش افشاها

  ها آن از    یک یهستند و    ارهای مع  ریبا سا  سهیدر مقا  زیمتما  یهاتیمز  یبرخ  یمحتوا دارا   لیتحل

 عدم وجود اطالعات  ایوجود  نییتع

 . کندیشود را مشخص میافشا نم یزیشود و چه چی افشا م یزیچه چ کهنیاخاص و 

  یهاگزارش  ا یساالنه    یهاباشد که در مطالعات از گزارش  هیرسد آن قابل توجینظر مبه  رون یازا

 یریپذتیو سنجش اطالعات مسئول  یابیارز  یمحتوا برا  لیتحل  یعنوان واحد نمونه براجداگانه به

اقالم قابل افشا در    کلبه  افشاشده، تعداد اقالم  رونیازااستفاده کرد.    افشاشده ها  شرکت  یاجتماع 

ساالنه    یهامندرج در گزارش  یهاها بر اساس دادهشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یدهگزارش

بشرکت افشا  ی کنندهانیها،    ت یمسئول  ازیامت  ا یها  شرکت  ی اجتماع   یریپذتیمسئول  یدرصد 

 (.1392 گانه، یسطح آن در هر شرکت است )حساس  نییتع یها براشرکت یاجتماع 

کدگذار اجتماع   یهاشاخص  یجدول  براشرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یبعد   لیتحل  یها 

 است. شدهارائه لیذمحتوا در جدول 

 ل یتحل  یها براشاخص ی: کدگذار (2) جدول 

 

  یاجتماع بعد یهاشاخص

  یاجتماع یریپذتیمسئول

 ها شرکت

 127SD کارکنان و اشتغال 

 SD2 حقوق بشر

 SD3 انیمشتر  نیتأم  ره یزنج

 SD4 مشارکت و توسعه جامعه

 SD5  وکارکسباخالق 

 
27. Social Dimension 
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  سؤاالتشد، با توجه به    یابیارز  یها از بعد اجتماع شرکت  یاجتماع   یریپذتی مسئول  نکهیازاپس

 ..است شدهارائه  ( 3) شکل درپژوهش را  یو مدل مفهوم ریمس  یکل یپژوهش الگو

 

 

 

 

در نظر   ی، هدف پژوهش و مدل مفهومشدهمطرح  سؤاالتپژوهش با توجه به  نیا یبرا نیچنهم

 :  میکنیاستفاده م ل یاز مدل ذ هیآزمون فرض ی، براشدهگرفته

اجتماع:  هیفرض بعد  افشا   یرو  یداریمعن  ریتأثها  شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول  یسطح 

 ها دارد. شرکت یداری پا

it+ Ɛ itSIZE5+ α itAGE4+ α itlEV3+ α itROE2+ α itCSR1+ α 0CS = α 
 

  شده ارائه   نه یزم  نیصورت گرفته در ا  یهاپژوهش  ریو سا  ینظر  یفوق بر اساس مبان  یهامدل

  رها،یاز متغ  یبودن برخ  یریگ اندازهرقابلیغ و    رانیها در اشرکت  اتیاست. البته با توجه به خصوص

 .  افتی رییتغ یکم  رانیا یهاصنعت و شرکت اتیبا توجه به خصوص رهایمتغ نیا

  بعد   مستقل  ریمتغ  ،(CS28)  شرکت  یداریپا  وابسته  ریمتغ  شامل  باالمدل  دو  در   پژوهش  یرهایمتغ

  ، (ROE)  ها ییدارا بازده  یکنترل یرهایمتغ و  ، ( 29CSRSD)   یاجتماع یریپذتیمسئول یاجتماع 

 . باشد یم (  SIZE) شرکت اندازه و( AGE)  شرکت عمر ، (LEV) ی مال اهرم

 

 پژوهش   یرهایمتغ 1-4

 
28. Corporate Sustainability 

29. Corporate Social Responsibility Economic Dimension 

 الگوی کلی مسیر و مدل مفهومی پژوهش(: 3)  نمودار

ها شرکت یداریپا یاجتماع یریپذتیمسئول  
-تیمسئئول  یاجتماع  بعد

 یاجتماع  یریپذ
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  ها شرکت   یاجتماع   یریپذتی مسئول:  هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئول  یاجتماع  بعد

  د یتول(،  ECDI)  ی (، اقتصادCOMD)  ی (، مشارکت اجتماع EMPDشامل ابعاد روابط کارکنان )

(PROD  و مENVD)ستیزطیمح(  اباشدی(  در   یریپذتیمسئول  یاجتماع   بعد  پژوهش  نی. 

کارکنان و اشتغال،    اری مع  5  ، ینشان دادن بعد اجتماع   یما مهم است. برا  یها براشرکت  یاجتماع 

زنج بشر،  اخالق    ان،یمشتر   نیتأم  رهی حقوق  و  جامعه  توسعه  و  نظر   وکارکسبمشارکت  در 

 است.   شدهگرفته

 

 

 سود خالص.   برمیتقسسهام  یارزش دفتر با  است برابر:  هاییدارا  بازده

 کل. ییبلندمدت به دارا  یبده  با است برابر: یمال اهرم

 حضور شرکت در بورس.  یهاسالتعداد    تمیلگار با است برابر: شرکت عمر

 شرکت.  یهاییداراجمع کل  تمیلگار با  است برابر:  شرکت  اندازه

 ق يتحق  يهاافته ی  5

   پرسشنامه یی ایپا 1 -5

  SPSS  افزارنرمروش با استفاده از    نیاست. در ا  شده استفادهکرونباخ    یمنظور از آلفا  نیا  یبرا

کل   بیاست. ضر  شدهمحاسبه پرسشنامه    یهامؤلفه از ابعاد و    ک یهر    یکرونباخ برا  یآلفا  زانیم

پژوهش از    ن یدهد که ایباشد که به ما نشان م یدرصد م   7/86  پژوهش   ن یکرونباخ در ا  یآلفا

 یریمتغ  چ یبه حذف ه  یازیکل ن  یباال بودن آلفا  لیبرخوردار است. بنا به دل  یاعتماد باالئ  تیقابل

آلفا  نیدر پژوهش نبوده است. و همچن ابزار    جهینت  توانیم بدست آمده    یاز مقدار  گرفت که 

 برخوردار است. ییداشته و از ثبات باال  ی سوئو هم یپوشان هم یریگاندازه

ECDI=

∑
t

i

ED

5
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 هاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول یاجتماع بعد یهاشاخص کرونباخ یآلفا: (3)جدول 

 بعد یهاشاخص کرونباخ یآلفا

 یری پذتیمسئول یاجتماع

 ها شرکت یاجتماع

 ۸۱۲/۰ کارکنان و اشتغال

 ۸۶4/۰ حقوق بشر

 ۸۶۷/۰ انیمشتر نیتأم ره یزنج

 ۸۲۹/۰ مشارکت و توسعه جامعه 

 ۸۹۹/۰ وکارکسباخالق 

 ی دییتأ ی عامل لی تحل   مفروضات آزمون 2  -5

تر  قیدق  ل یتحل  یبرا.  میروبرو هست  رها یمتغ  ی ادیمختلف با حجم ز  لیبه دال   ها پژوهش معموالً در  

تر، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم  یاتیعمل  حالنیدرع تر و  یعلم  ج یبه نتا  دنیها و رسداده

از روش تحل  نیباشند و بدیم   هاآن   یبرا  ید ی ساختار جد  لیو تشک  رهایمتغ   ی عامل  لیمنظور 

مستقل   یرهایاست که در آن، متغ  ره یچند متغ  یهاروش  ازجمله  یعامل   لیکنند. تحلی استفاده م

ن مطرح  وابسته  م  یهاکیتکن  جزء  روش  نیا  را، یز.  ستیو  وابسته محسوب  کل  شودیهم    ه یو 

 ریمتغ  یادی تعداد ز  ا یموضوع است که آ  ن یا  نییتع  یاند. مساله اساسنسبت به هم وابسته  رهایمتغ

تبد  زشیر  زانی م  نیبا کمتر  رها، یاز متغ  یترکوچکبه مجموعه    توانیم را    یاصل   ل یاطالعات 

تحل گفته شد،  آنچه  بنابر  ز  یکیتکن  یعامل   لیکرد؟  تعداد  کاهش  که  متغ  یادیاست   یرهایاز 

،  سازد یم  ریپذامکان  )هاعاملمکنون )  ایاز ابعاد پنهان    یترکوچک تعداد    صورتبه وابسته به هم را  

آن، خالصه   یاطالعات وجود داشته باشد. هدف اصل  شدنگم  زانیم  نیدر آن کمتر  کهی طورهب

اهاستدادهکردن   به بررس  ن ی.  پردازد و  ی م  رها یاز متغ  یادیتعداد ز  یدرون   یهمبستگ  یروش 

ارزش   ن،یکند. بنابرایم  نییو تب  یبنددسته  یمحدود  یعموم  یها را در قالب عامل   هاآن  تیدرنها

  ر یتفس یآن را برا توانیمدهد که یبه دست م یدیمف  یاست که طرح سازمان نیا یعامل لیتحل

ب  یانبوه با  رفتار  سازه  ییجوصرفه  نیشتریاز  کار  کنندهنییتب  ی هادر  به  تحل،    ، ی عامل  لیبرد. 
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رگرس در    یکانون   یهمبستگ  ای  یصیتشخ  لیچندگانه،تحل  ونیبرخالف  ز  هاآن)که    یادی تعداد 

 هیهم وابسته است که در آن کل  یوابسته وجود دارد( روش  ریچند متغ  ای  کیمستقل و    ریمتغ

 (. 1391 ،یبی)حب رندیگیقرار م  مدنظرهمزمان  صورتبه رهایمتغ

دهندگان پرسشنامه انجام و پس  پاسخ یفیتوص لیها، ابتدا تحلداده  لیتحل یپژوهش برا نیدر ا  

و با استفاده    یتی(، آزمون بارتلت و آزمون نرمال  KMO)  نیاولک  - ریم  -سریک  یهاشاخص  یاز بررس

بر اساس    یاجتماع   یریپذتیمسئول  یاثرات بعد اجتماع   زانیو م  یوجود معناداربه  ریاز مدل مس

( و    KMO)  نیاولک  -ریم  -سریاست. با استفاده از دو شاخص ک  شدهپرداخته   یشنهادیر پ ساختا

بررس به  بارتلت  تحلنمونه  تیکفا  یآزمون  از  استفاده  بودن  مناسب  و  مدل    یبرا  ی عامل  لیها 

آزمون مشخص    نی. اکند یمرا برآورده    یعامل  لیهدف تحل  نیاول  KMOاست. آزمون    شدهپرداخته 

  ی پنهان   ی هاعامل   ی مشترك برخ  انس یوار  ریپژوهش تحت تأث  ی رهایمتغ  انس یوار  ا یکند که آیم

اساس ب  ر؟یخ  ای هست    یو  صفر  فرض  بارتلت  آزمون    ک ی  ،یهمبستگ  سیماتر  کندیم  انیدر 

( نامناسب است .در یساختار )مدل عامل   ییشناسا  یاست که اگر باشد برا  یواحد و همان  سیماتر

  یهاشاخص  یمحتوا  لیو تحل  ی مدل مفهوم  لیوتحلهیتجزاز    یناش   یهاافتهی  کیبه تفک  ریجدول ز

 است. شدهانیبها شرکت انیافشا موجود در م

 نمونه تیکفا یو بارتلت برا KMO شاخص: (4) جدول 

 ی داریمعن سطح ی آزاد درجه شاخص  سطح الگو شاخص  سطح الگو

KMO ۸4۸/۰ ۰۰۰/۰ ۱۰4 3۱۲/۸۰۸ بارتلت 

  ی برا  یعامل   لیتحل  جی، نتا 6/0از    KMOباال بودن سطح شاخص    لی، به دل( 4)با توجه به جدول  

 یبرا  ی عامل  لیآزمون بارتلت، تحل  یداریمعتبر است. با توجه به سطح معن  موردنظر  ی هاداده

 مناسب است.    یمدل عامل  ییشناسا

 . کرد را مشاهده    ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی بعد اجتماع   ی عامل   ل ی تحل   ج ی توان نتا ی م   ( 5) در جدول  

 ی اجتماع یریپذتیمسئول یاجتماع بعد یعامل لیتحل جینتا: (5)جدول 

 ریتفس ار یمع مقدار  شاخص  نوع

GFI ۹3/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ۰۰/۱تا  ۹/۰ نیب. 
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AGFI ۹۱/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ۰۰/۱تا  ۹/۰ نیب. 

RSMEA ۰35/۰ است   برخوردار   ی خوب   برازش   از   مدل   است،   ک ی نزد   صفر   به   چون  ۱/۰تا   ۰۰/۰ نیب . 
2X ۲۲/44 P<0.05 است  دار یمعن( .۰۰/۰ =P ) 

NFI ۹۱/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ۰۹/۰از   باالتر. 

RFI ۹3/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ک ی تا  صفر نیب. 

PCFI ۸4/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ۶/۰ حداقل. 

NNFI ۹۲/۰ است  برخوردار یخوب برازش از مدل ۹/۰از   باالتر. 

 
 ی اجتماع بعد یهاشاخص ریمس لیتحل ی: الگو(4)نمودار  

به   کیبرازش( نزد ییکوی)شاخص ن GFIکه مقدار شاخص  شودیآزمون، مشاهده م پس از انجام 

 ی الگو   یها به نحو بهترداده  که  است  نیا  انگریو ب  بودهدهنده برازش خوب مدل  بوده که نشان  کی

  کیبه    کینزد  زی( نشدهلیتعدبرازش    یی کوی)شاخص ن  AGFIکنند. شاخص  یم   د یتائروابط را  

 یخطا  یشهیر)   RSMEAها است. شاخص  برازش مدل با داده  انگری ب  GFIبوده که مانند شاخص  

کرده است.    انیبودن به صفر، برازش مدل را خوب ب  کیبا توجه به نزد  )بیتقر  مجذورات  نیانگیم

  RFIشاخص    . کرد  نییتع  خوب  برازش  با   را  مدل  زیشاخص برازش هنجار شده( ن)  NFIشاخص  
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نسبشاخص  ) تطب)  PCFIشاخص    .است  مدل  برازش  انگر یب  زین(  یبرازش  برازش   ی قیشاخص 

  تیحکا  زیشاخص برازش هنجار نشده( ن)  NNFIشاخص  داند.  یم  خوب  را  مدل  برازش(  مقتصد

 از برازش مدل دارد. 

 ها آن یمعنادار و  یاجتماع یریپذتیمسئول یاجتماع بعد یعامل لیتحل جینتا: (6)جدول 

 .S.E . t.value 2r Sig المبدا بیضرا شده مشاهده  ریمتغ الگو

ED1  ۰۰۰/۰ 3۷/۰ ۲۸/۱۱ ۸4/۰ 3۸/۰ کارکنان و اشتغال 

ED2 ۰۰۰/۰ 45/۰ 4۹/۱۲ 5۱/۰ ۶۸/۰ حقوق بشر 

ED3 ۰۰۰/۰ 35/۰ ۰۹/۱۰ ۶4/۰ ۶/۰ انیمشتر  نیتأم  ره یزنج 

ED4 ۰۰۰/۰ 5۹/۰ 4۸/۱4 3۷/۰ ۷۶/۰ مشارکت و توسعه جامعه 

ED5  ۰۰۰/۰ ۷۸/۰ ۷3/۱۷ ۲۸/۰ ۸4/۰  وکارکسباخالق 

  ب یرا با ضر  ی بعد اجتماع   انسیوار  زانیم  نیشتریب  وکار کسب  اخالق   مؤلفهبا توجه به جدول باال،  

بعد   انس یوار زانیم نیکارکنان و اشتغال کمتر مؤلفهو در مقابل کند یم  نییتب 0٫84( y) ریمس

توسط    ی بعد اجتماع   انسیوار  ریمقاد   ر یکند و سای م  نییتب  38/0(  y)   ریمس  بیرا با ضر  یاجتماع 

)مبان  یهامؤلفه   ریسا پژوهش  نینظر  یکه در  اساس    نیخواهد شد. همچن  نییتب  ستند،ی(  بر 

 ره یو زنج  78/0  بیرا با ضر  یبعد اجتماع  نییتب  تیقابل  نیشتریب   وکارکسباخالق  ،  2r  بیضر  جینتا

آماره    جیدارد. بر اساس نتا   0/ 35  بیرا با ضر  یاجتماع بعد    نییتب  تیقابل  نیکمتر  ان،یمشتر  نیتأم

t    شاخص  کیهر نتاز  تمام  میریگیم  جهیها،    ی اجتماع بعد    یشنهادیپ   ی هاشاخص  یکه 

 هستند.   یآمار ازلحاظها شرکت یداریبر پا  یمعنادار ریتأث یدارا یاجتماع  یریپذتیمسئول

مسئولیت ارزیابی  به  پژوهش  این  در  پرداختهما  اجتماعی  ، پذیری  منظور  این  برای  و  ایم 

ایم.  قرار دادهشاخص(، مورد بررسی  24پذیری اجتماعی را )مسئولیتاجتماعی  های بعد شاخص

ساالنه    یهاو گزارش  رانیموجود در ا  طیشرا  براساسها  شاخص  نیاز ا  ی برخ  نکهیبا توجه به ا

ها شاخص نیوجود نداشت، ا رهیمدئت یه یهاو گزارش تینمونه فعال طبقو  یبورس یهاشرکت

قرار   لیمورد تحل  یشرکت بورس  113،  شدهلیتعدشاخص    14با    تاًینها حذف شد و    ا یو    ل یتعد

 گرفت.  
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 یفیآمار توص -3 -5

  ن یانگیهمچون م  یمرکز  یها شاخصها با استفاده از  داده  لیوتحلهیتجز  ،یفیدر بخش آمار توص

.  رد یپذی انجام م  یدگیکش  بی و ضر  یچولگ  بیضر  ار،یانحراف مع  یپراکندگ  یهاشاخص  انه،یو م

به   رسنیپ   یهمبستگ  بیپژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون ضر  اتیفرض  یلیبا توجه به مدل تحل

 منظوربهپژوهش پرداخته و سپس،    ی رهایاز متغ  ک یهر    نیوجود رابطه و جهت رابطه ب  یبررس

واتسون و آزمون    -نیچندگانه از آزمون دورب  یخط  ونیعدم امکان استفاده از روش رگرس  ا یامکان  

 زانیم  یچندگانه به بررس  یخط   ونی، با استفاده از رگرستیدرنهاکرد.    میاستفاده خواه  یهم خط

  ک یهر    ونیوابسته پژوهش براساس مدل رگرس  یرهایمستقل بر متغ  یرهایاز متغ  کیهر    ریتأث

نشان    7در جدول شماره    یفیآمار توص  تیخالصه وضع  پرداخت.  میپژوهش خواه  اتیاز فرض

 است.  شدهداده

 پژوهش  یرها یمتغ  یفیتوص آمار: (7) جدول

 نماد ریمتغ
 تعداد 

 مشاهدات 
 نه یکم نه یشیب انه یم نیانگیم

 انحراف

 اریمع

  یاجتماعبعد 

ری پذتیمسئول

 ی اجتماع ی

CSRSD 452 59/2 6/2 965/5 50/0 175/1 

 LEV 452 551/0 569/0 997/0 13/0 195/0 ی اهرم مال

 AGE 452 700/0 654/0 0/1 201/0 180/0 سن

 SIZE 452 19/28 895/27 555/32 982/23 464/1 اندازه شرکت 

پژوهش،    یرهایمتغ  یفیتوص  ی هاتیشود، کمی( مشاهده م7)  یکه در جدول شماره  طورهمان

لگار و  نسبت  انواع  همگن  تمیاز  است  توانسته  که  ب  ی خوب  یهستند  کند.    جادیا  هاداده  نیرا 

  452( برابر  94  - 98سال )  -شرکت بوده است که بر اساس شرکت  113،  موردمطالعه  یهاشرکت

 مشاهده است.  
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م  هیآزمون فرض  یبرا استفاده  پژوهش  مدل  از  از افیپژوهش  استفاده  با  ابتدا  به    30مریلشود. 

شود. سپس در صورت یپرداخته م  یی تابلو  یهادر برابر مدل داده   یقیتلف  ی هاانتخاب مدل داده

استفاده از اثرات   ایاستفاده از اثرات ثابت    نیب  یریگمیتصم  یبرا  ،ییتابلو  یهاانتخاب مدل داده

  8و هاسمن در جدول شماره    مریلآزمون اف  جیشود. نتایاز آزمون هاسمن استفاده م   ،ی تصادف

 است.   شده دادهنشان 

 و هاسمن   مری آزمون اف ل  جی: نتا(8)جدول 
 جهینت احتمال آماره  ی درجه آزاد آماره نام آزمون مدل 

 یمدل اصل
 یی تابلو یهاداده ۰۰۰/۰ 353/۸۹ 5۱۱/۲ مر یاف ل

 استفاده از اثرات ثابت ۰۰۰/۰ 5 ۶4۶/۲۷ هاسمن 

چندگانه    ی خطاز وجود عدم هم  نانیبرازش مدل، جهت اطم  یمناسب برا  یپس از انتخاب الگو

  ک یبا   یریگمقدار اختالف چشم  نیشود. اگر ای( استفاده مVIF)  انس یدر مدل، از عامل تورم وار

مستقل وجود    یرهایمتغ  نیچندگانه ب   یخطنباشد(، مشکل هم  10از    شتریب  معموالًنداشته باشد )

آورده    9در جدول شماره    یون یمستقل رگرس  یرهایمتغ  یبرا  انس یندارد. مقدار عامل تورم وار

 شده است.  

 پژوهش  یاصل هیفرض آزمون  ج ینتا: (9)جدول 

it+ Ɛ itSIZE5+ α itAGE4+ α itlEV3+ α itROE2+ α itCSR1+ α 0Model: CS = α 

 VIF ی داریسطح معن tآماره  بیضر رینماد متغ ریمتغ

 -  α 3۱/5 ۶4۰/3 ۰۰۰/۰ مبدأ عرض از 

  یبعد اجتماع

 یریپذت یمسئول

 یاجتماع
CSRED ۶۰۰/۰ ۱3۲/4 ۰۰۰/۰ ۲۶۸/۱ 

 LEV ۹۱۲/۰ - 4۷3/3 - ۰۰۰/۰ ۱۹۹/۱ ی اهرم مال

 AGE ۲54/۰ ۱۶۹/۱ ۰۰۰/۰ 4۷۸/۱ سن 

 SIZE ۲۱۹/۰ 3۷۱/4 ۰۰۰/۰ ۱۶۸/۱ اندازه شرکت 

 واتسون  -نیدورب Fاحتمال آماره  شده ل ی تعد   ن یی تع   ب ی ضر  ن ییتع بیضر

 

30. F-Limer Test 
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۷4۷/۰ ۶۷۸/۰ ۰۰۰/۰ ۲۸۰/۲ 

م9)   ی همانطورکه در جدول شماره برای( مشاهده  مع  یدرست  ی بررس  یشود،  از    یارهایمدل، 

براD-W)  واتسون  -نی ( و دوربAdj. R2)  شده لیتعد   نییتع  ب ی(، ضرR2)  نییتع  بیضر   ی ( و 

( مشاهده  9که در جدول شماره )  طورهمان.  شودیماستفاده    Fاز آماره    زیمدل ن  یداریمعن  یبررس

  ی دهندگ حیاست که قدرت توض یمعن  نیباشد و بد یم 747/0برابر   نییتع بی، مقدار ضرشودیم

خوب سطح  در  مدل  برازش  دورب  یو  آماره  دارد.  با    -نیقرار  برابر  و  یم  280/2واتسون  باشد 

 جهیدرنت،  باشد یماز مرتبه اول    یخودهمبستگدهنده عدم وجود  نشان  5/2تا    5/1بازه    کهییازآنجا

(  VIF) انسیمدل وجود ندارد. آماره عامل تورم وار  یاز مرتبه اول در جزء خطا  یخودهمبستگ

  10کمتر از    VIFو مقدار مجاز    دهدیممستقل پژوهش را نشان    یرهایمتغ  نیب  یهمخط  زانیم

  ی رهایمتغ  نیب  جهیدرنتباشد،  یم  10(، کمتر از  9جدول شماره )  ریمقاد  کهییازآنجاو    باشدیم

است،   000/0کمتر از  زین  Fمقدار احتمال آماره  ت یدرنهاوجود ندارد.   یمستقل پژوهش، همخط

  ن ییتع  یاستودنت برا  یآزمون ت  یشود. اما با توجه به سطح معناداریم دیتائمدل    یداریمعنلذا  

  ی از خطا  ترکوچککه    ی ها از بعد اجتماع شرکت  ی اجتماع   یریپذتیمسئول  ر یاثر متغ  یمعنادار

  یداریبا پا  یرابطه معنادار  یدارا  ریمتغ  نیکه ا  رفتیتوان پذی(، م 0/0برآورد شده )  5/0نوع اول  

  د یتائپژوهش    هیفرض  نیباشد. بنابرای در بورس ارواق بهادار تهران م  شده رفتهیپذ  یهادر شرکت

وابسته   ریمتغ  یبر رو  ریمتغ  ن یا  یمدل، اثرگذار  یونیرگرس  بیبا توجه به ضر  نیچنشده است. هم

بر بعد    یمبتن  یاجتماع   یریپذتیمسئول  نیتوان گفت، بیم   ن، یباشد. بنابرایدر جهت مثبت م

 وجود دارد.  یها رابطه مثبت و معنادارشرکت یداری ها و پاشرکت یاجتماع 

 هاشنهاديو پ  يريگجه ينت  6

است که    یروش  عنوانبهمفهوم در حال تکامل است که    کیها،  شرکت  یاجتماع   یریپذتیمسئول

  مات،یها، تصمها ، فرهنگشان را در ارزشیو اقتصاد  یطی، مح  یاجتماع   یهاها دغدغهشرکت

 یبهتر  یهاهیرو  جهینموده و درنت  کپارچهی,    یپاسخگوئ  یشفاف برا  یاگونهبه  ات یراهبرد و عمل



 153                                                 0140دهم، شمارة سوم، پاییز یازسال نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت 

DOI: 10.22034/jsqm.2022.289977.1336 

نسبت   ییها تعهد باالشرکت  کهیدرصورت.  ندینمای م  نیرفاه و بهبود جامعه تدو  جادیشرکت ،ا  یبرا

استانداردها انتظار    یمال  یدهگزارش  تیشفاف  یبه  باشند،  پا   رودیم داشته    ی شتریب  یداریکه 

  747/0برابر    نییتع  بی. مقدار ضردهدیمنشان    یاصل  هیفرض  یبرا  آمدهدستبه  جیداشته باشند. نتا

 .  داردو برازش مدل   ی دهندگحیاز قدرت توض نشانباشد قدرت یم

صنعت  توانیم  جینتا  نییتب  در که  ا  یگفت  سبب  جهان  سراسر  در    ی هاتی مسئول  جادیشدن 

  شدنیجهانگذارد.  یم  یخاص خود را برجا  ی رمالیو غ   یمال   یشده است که اثرها  یمهم  یاجتماع 

  یبازارها  یسوبهبه حرکت    ل ی، ماتوسعهدرحال  یواقع در کشورها  یهاکه شرکت  شودیمباعث  

بازارها  تیمقبول  منظوربه  رونیازاهستند،    یجهان   ی اجتماع   یهاتیمسئول  د یبا  ، یجهان  یدر 

مختلف    ی هاه گروو  اقشاربدانند که    د یها باشرکت  نیچنبگذارند. هم  ش ی خود را به نما  گرفتهانجام

هستند،   ها آن  یاجتماع  یری پذت یمسئول  نهیدر زم  یی گوو پاسخ شفافاطالعات   ی جامعه، متقاض

 .( cho,2016)دارند  ینقش مهم ها آن یهایریگمیاطالعات در تصم نیا رایز

 یشرکت ارتباط معنادار  یداری شرکت با پا  یبر بعد اجتماع   یمبتن  یاجتماع   یریپذتیمسئول  نیب

دهد با  یباشد که نشان میمثبت م  آمده دستبه  بیمقدار عالمت ضر  ن، یوجود دارد. عالوه بر ا

پا   یاجتماع   یریپذتیمسئول  شیافزا افزا  یداریشرکت،  اابدیی م  شیشرکت  موضوع    نی. 

  ندیشرکت، فرآ  یاجتماع   یری پذتیمسئول  یهاتیفعال  شیکه با افزا  باشدیم امر    نیا  دهندهنشان

  ی مال   یدهو اتکاء به گزارش تیفیک  شی، افزابیترتنیابهکه  میباشیمرا شاهد   یمال  یدهگزارش

 خود، کاهش اخبار بد را به همراه دارد.   نوبهبه نیشود که ایرا موجب م

نتا  به  توجه  فرض   ج یبا  مه ی آزمون  ا ی ،  به  مسئول   یها که شرکت   دی رس   جه ی نت   نی توان   ی ر ی پذ ت ی با 

دل   یاجتماع  به  ذ  لی باال،  با  بهتر  ا   یاجتماع   ه ی سرما   نفعان،ی ارتباط  از  و  دارند   ق ی طر   ن ی باالتر 

 را خواهند داشت.   ی شتر ی ب   ی داری ، پاگر ی دعبارت به دهد و  ی را کاهش م  یمنف   دادهایاز رو   یر ی پذ ب ی آس 

که   شودیم  شنهادینفعان پ یذ  ریگذاران و ساهیپژوهش، به سرما  نیاز ا آمده دستبه ج ینتا ی در پ 

ها توجه کنند. شرکت  یاجتماع   یهاتیمسئول  یفایو نوع ا  یبه چگونگ  یاقتصاد  ماتیدر اخذ تصم
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ها، سازمان بورس اوراق ها الزم در شرکتو مشوق   زهیانگ  جادیا  ی شود که برایم  شنهادیپ   نیهمچن

الزامات و    نیکشور، با تدو  یو فرهنگ   یفعال در حوزه اجتماع   ینهادها  یبهادار تهران با همکار

 ها به انتظارات جامعه فراهم کنند. بهتر شرکت ییگوپاسخ یرا برا نهیمقررات مناسب، زم

 : میاروبرو بوده ریز یهاتیپژوهش با محدود نیانجام ادر طول 

جود دارد که خارج از   ی موارد   ،ی مانند حسابدار   یانسان در علوم    ژهی و به   یپژوهش علم   ندی در فرا 

قرار دهد. لذا در صورت   ری تأث پژوهش را تحت    جی تواند نتا ی بالقوه م   طوربه گر است و  کنترل پژوهش 

 کرد.ی م  ر یی پژوهش تغ   ج ینتا احتمااًل  رها، ی متغ  ی بر رو  رگذار یتأث  ی احتمال  ی رها ی متغ   ر ی اعمال سا

است    شدهاستفاده  نینو  آوردرهافزار  از اطالعات از نرم  یاپاره  ی آورجمع  یدر پژوهش حاضر برا

 باشد.  ی مال یها با اطالعات مندرج در صورت ریموارد مغا یکه ممکن است در برخ

 مراجع  7

بررسی ارتباط بین افشای اطالعات مسئولیت   "(،  1394احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم )  -

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم،  ،  "ها و رقابت بازار محصولاجتماعی شرکت

 . 103 -124، صص 26شماره 

پیشنیاز    ها شرکتکارگاه آموزشی ترویجی ارتقاء مسئولیت اجتماعی  "(،  1387امیدوار، علیرضا )  -

 ها. مرکزترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ، "44کلی اصل یهااستیساجرای 

در هزاره   ها شرکتپایداری    دهی (، حسابداری و گزارش1387برزگر،قدرت اهلل و غفاری، وحید )  -

 .49سوم، ماهنامه حسابدار، شماره 

بررسی رابطه مکانیزم های "(،  1392و صفرزاده، ساره ) نیالعابدنیزبهارمقدم، مهدی؛ صادقی،  -

افشا   بر  پژوهشی حسابداری  "هاشرکتاجتماعی    تی مسئولحاکمیت شرکتی،  علمی  فصلنامه   ،

 . 90 -107، صص 20مالی، سال پنجم، شماره 

ین افشای مسئولیت اجتماعی و بررسی رابطه ب"  (،1393محدثه) محمدرضا و حجامی، پورعلی،  -

، فصلنامه علمی پژوهشی  "در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ های  مالکیت نهادی در شرکت

 . 142 -157، صص دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره دهم 
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معادالت ساختاری و تحلیل    یاب یمدل  لیزرل    افزارنرمکاربردی    آموزش   "   (، 1391حبیبی، آرش )  -

 " عامل ؛ ویرایش جدید

استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار   یهاچالش.  (1387حساس یگانه یحیی، مداحی آزاده)  -

 . 1738سرمایه ایران، روزنامه دنیای اقتصاد شماره 

های بُعد اجتماعی  ها و شاخصی مؤلفهارائه"(،  1392برزگر، قدرت اهلل )  حساس یگانه، یحیی و  -

  اجتماعی فرهنگی، فصلنامه مطالعات توسعه  ،"ها و وضعیت موجود آن در ایرانمسئولیت شرکت

 .209  -234، صص 1شماره  دوره دوم، 

پذیری بررسی تأثیر مسئولیت"، 1395کامیابی، یحیی؛ شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول )  -

در بورس اوراق بهادار تهران،  شدهرفتهیپذهای  ها بر عدم تقارن اطالعاتی شرکتاجتماعی شرکت

 .126  -145، صص 30ره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شما

در    شده رفتهیپذهای  مسئولیت اجتماعی نزد شرکت"  (،1389شربت اوغلی احمد و همکاران )  -

 .1389، پاییز  19، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره "بورس اوراق بهادار تهران

-  ( دیگران  و  داریوش  درباره"(،  1386فروغی،  مدیران  افشای  نگرش  حسابداری  ی  اطالعات 

شرکت تهران  شدهرفتهیپذهای  اجتماعی:  بهادار  اوراق  بورس  بررسیفصلنامه،  "در  های  ی 

   3ی ، شماره15ی ، دانشگاه تهران،دورهحسابداری وحسابرسی

پایداری،    بسترساز(، حاکمیت شرکتی  1394گلی، عباس؛ موحدی، ساعده و خلیلی، فاطمه )  -

ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی،  نخستین کنفرانس منطقه

 تهران. 

بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر "(،  1389مرتضوی و همکاران )  -

صنایع غذایی شهر   یهاشرکت:  موردمطالعهرابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی، نمونه  

 .1389، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان "مشهد
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Today, corporate social responsibility has become more widespread than ever before with 

the addition of issues such as the environment and human rights. One of the most important 

issues in management is the social responsibility of firms and companies. Corporate social 

responsibility means the obligation to be accountable. This study aims to evaluate social 

responsibility based on the social dimension of companies and analyze the current situation 

of these indicators in the reports of companies listed on the Tehran Stock Exchange to 

identify the current situation. In this study, the social dimension of corporate social 

responsibility disclosure is presented in a comprehensive manner by studying 

internationally recognized standards and guidelines and through questionnaires, factor 

analysis and other statistical methods. Also, the level of disclosure of social responsibility 

and its current status has been evaluated and analyzed through the content analysis of the 

reports of the board of directors of Iranian companies. In addition, the relationship between 

level of disclosure of corporate social responsibility based on the social dimension and the 

sustainability of companies based on criteria which themselves are based on accounting 

data and market data has been examined by considering some characteristics of companies. 

It was analyzed using SPSS software and data of New Outcome software between 94 and 

98 years.The results show a low level of disclosure of the social dimension of social 

responsibility in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this reason, it is 

necessary to develop appropriate standards for reporting and disclosure of these indicators 

in the annual reports of companies to meet expectations of the Iranian capital market. 

Finally, the main hypothesis of the research was confirmed, which showed that the degree 

of disclosure of the social dimension of social responsibility has a significant effect on the 

sustainability of companies. 
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