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بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی  شناسایی و رتبه

 کاوی رویکرد دادهبا  ها شرکت
 

  حمید حقیقت ،غالمرضا کردستانی ،سیدکریم قادرزاده

 چکیده
  ییییشناسها شناسها   تلجه  خهلد را  ه     تلجه  خهلد را  ه       ییاجتمهاع اجتمهاع   سهولییت سهولییت ممعرصه   عرصه   پژوهشگران پژوهشگران   ی اخیر،ی اخیر،هاها  سالسالدر در 

ههد  ایهم مقایه     ههد  ایهم مقایه       ..انهد انهد   نمهلده نمهلده متمرکه   متمرکه     هها هها   شهرکت شهرکت   ییاجتماعاجتماع  یتیتمسولیمسولی  ییعلامل مؤثر  ر افشاعلامل مؤثر  ر افشا
در راسهتای  در راسهتای    ..اسهت اسهت   هها هها   شرکتشرکت ر افشای مسولییت اجتماعی  ر افشای مسولییت اجتماعی   مؤثرمؤثری علامل ی علامل  ند ند  رتب رتب شناسایی و شناسایی و 

   ههادار تههران   ههادار تههران  اوراق اوراق   در  هلر  در  هلر    شهده شهده   رفت رفت ییپذپذشرکت تلییدی شرکت تلییدی   401401ی ی هاها  دادهداده  ،،هد  پژوهشهد  پژوهش
ی ی هها هها   افته  افته  یی  تحلیل قهرار گرفهت.  تحلیل قهرار گرفهت.  تج ی  و تج ی  و ملرد ملرد   گردآوری و  48314831تا تا   48314831طی دوره زمانی طی دوره زمانی 

علامل علامل   دهددهد  ییممنشان نشان  چندگان چندگان   لنلنییرگرسرگرساز مدل از مدل   استفادهاستفاده   ا ا  هاها    ییفرضفرضآزملن آزملن    ر مبنای ر مبنای  پژوهشپژوهش
داری  هر سه ا افشهای    داری  هر سه ا افشهای      معنهی معنهی   ررییتهثث تهثث   ی شرکت و علامل راهبری شرکتیی شرکت و علامل راهبری شرکتیهاها  ییژگژگییوو  اقتصادی،اقتصادی،

ی ی  نهد  نهد   رتبه  رتبه  درخصهل   درخصهل   ی پهژوهش  ی پهژوهش  هها هها   افته  افته  یی  ممییچنه چنه   . ههم . ههم دارنددارند  هاها  شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
، ، C5  ممییدرخهت تصهم  درخهت تصهم    ییهها هها   شهامل مهدل  شهامل مهدل    ییکهاو کهاو   دادهداده  کردکردییرورو ا استفاده از  ا استفاده از   تتیی ااهم ااهممتغیرهای متغیرهای 

نشهان  نشهان  ههم  ههم     ها  ها   هاها  مدلمدلو مقایس  ایم و مقایس  ایم   ککیییجستیجست  لنلنییو رگرسو رگرس  یمیم  یی    ییهاها  شبک شبک ی، ی، عصبعصب  ییهاها  شبک شبک 
 از کارایی  یشتری  رخهلردار اسهت.  از کارایی  یشتری  رخهلردار اسهت.    هاها  مدلمدل   سایر    سایر   نسبتنسبت  C5 مدل درخت تصمیممدل درخت تصمیم  دهددهد  ییمم

، ، تتکیه کیه مایمای  تمرکه  تمرکه  ، ، تتییررییمهد مهد   تتیه یه مایکمایکی، ی، اهرم مهای اهرم مهای ، ، اندازهاندازه   ترتیب؛ متغیرهای    ترتیب؛ متغیرهای    ر ایم اسا ، ر ایم اسا ،
 یشهتریم   یشهتریم    رهرهییمهد مهد       هیها  هیها    اسهتقالل اسهتقالل ی و ی و سهلدآور سهلدآور ، ، سا ق سا ق ، ، تلرمتلرم، ، رعاملرعاملییمدمد  تتییمسولیمسولی  ییدوگانگدوگانگ

 ..انداند  داشت داشت   هاها  شرکتشرکتاهمیت را در تبییم افشای مسولییت اجتماعی اهمیت را در تبییم افشای مسولییت اجتماعی 
 سولییت اجتماعی  سولییت اجتماعی  مم  ی، علامل اقتصادی،ی، علامل اقتصادی،کاوکاو  دادهداده، ، راهبری شرکتیراهبری شرکتی  ::کلیدیکلیدیی ی هاها  واژهواژه
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 مقدمهمقدمه
و و   فرهنگههیفرهنگههی  اجتمههاعی،اجتمههاعی،  اقتصههادی،اقتصههادی،  مختلهه مختلهه   ا عههادا عههاد  تلجهه   هه  تلجهه   هه    درگههرودرگههروپایههدار پایههدار   تلسههع تلسههع 

  دردر  اسهت، امها  اسهت، امها  شهده  شهده      ارائه  ارائه  متعهددی  متعهددی    تعهاری  تعهاری    تهاکنلن تهاکنلن   پایهدار پایهدار   تلسهع  تلسهع    ازاز. . استاست  محی یمحی ی  یستیستزز
  ازاز  حفاظهت حفاظهت   تلسهع ، تلسهع ،   پیشرفت،پیشرفت،  میانمیان  آشتیآشتی   رای رای  انسانانسان  تالشتالش  تلانتلان  ییمم  رارا  پایدارپایدارمجملع تلسع  مجملع تلسع  

  پایدارپایدار  دیگر، تلسع دیگر، تلسع   سخم سخم       (. (. 48304830دانست )رحیمی،دانست )رحیمی،  جهانجهان  دردر  ملجلدملجلد  منا عمنا ع  وو  زیستزیست  یطیطمحمح
  ییهها هها   سهل سهل نن    ملرداسهتفاده ملرداسهتفاده   منها ع منها ع    ه   ه    زدنزدن  ی م ی م    دون دون  ،،حاضرحاضر  نسلنسل  نیازهاینیازهای   رآوردن رآوردن  تلانتلان  ییمم  رارا

مفههلم  مفههلم  ی، ی، طهلرکل طهلرکل    ه   ه    (.(.70407040ناصهر، ناصهر، دانسهت ) دانسهت )   آنهها آنهها     یعییعیطبطب  نیازهاینیازهای   رآوردن رآوردن  جهتجهت  دردر  آیندهآینده
است ک   ستگی  ه  سه    است ک   ستگی  ه  سه      داردارکامالً ن دیک    مفهلم تلسع  پایکامالً ن دیک    مفهلم تلسع  پای  44هاها  مسولییت اجتماعی شرکتمسولییت اجتماعی شرکت

واقهع، پیامهد   واقهع، پیامهد     عنصر کلیدی حمایت محی ی، رشهد اقتصهادی و عهدایت اجتمهاعی دارد و در    عنصر کلیدی حمایت محی ی، رشهد اقتصهادی و عهدایت اجتمهاعی دارد و در    
مسهولییت اجتمههاعی  مسهولییت اجتمههاعی    یی، تلجهه  خها   ه  مفههلم افشهها و گ ارشهگر    ، تلجهه  خها   ه  مفههلم افشهها و گ ارشهگر    داردارتلسهع  پایه  تلسهع  پایه    یکهرد یکهرد رورو

 .((70407040ناصر،ناصر،ها است )ها است )  شرکتشرکت
نسهبت  ه    نسهبت  ه      ییآگهاه آگهاه   یشیشافه ا افه ا ی  ه ر،،  ی  ه ر،،  هها هها   رسلایی مهایی  رخهی شهرکت   رسلایی مهایی  رخهی شهرکت   ، ، طی چند ده  اخیرطی چند ده  اخیر

کمبهلد منها ع،   کمبهلد منها ع،     نظیهر نظیهر   ییها و نگرانی حهلل مسهائل  ها و نگرانی حهلل مسهائل    شرکتشرکت  محی یمحی ی  یستیستزز  وو  جایگاه و نقش اجتماعیجایگاه و نقش اجتماعی
 ه    ه   هها  هها    شهرکت شهرکت   حرکهت حرکهت ، ، کیفیت محصلل و حقلق کارکنانکیفیت محصلل و حقلق کارکنان  محی ی، اف ایش آیلدگی،محی ی، اف ایش آیلدگی،  آسیبهایآسیبهای

، ، و مهیلم و مهیلم   سهتلن سهتلن کک)ها)هارا سهرعت  خشهیده اسهت    را سهرعت  خشهیده اسهت    و اجتمهاعی  و اجتمهاعی    محی هی محی هی   یسهت یسهت زز  ههای ههای   یتیتمسولیمسولی  لیلیسس
از سههلی دیگههر، صههنعتی شههدن در سراسههر جهههان سههبب ایجههاد     از سههلی دیگههر، صههنعتی شههدن در سراسههر جهههان سههبب ایجههاد     . . ((70487048گیانههاراکی ،گیانههاراکی ،  ؛؛43304330
خها   خها     یرمهایی یرمهایی مهایی و غ مهایی و غ   آثارآثار   اایتبع اایتبعو اجتماعی مهمی شده است ک  و اجتماعی مهمی شده است ک    محی یمحی ی  یستیستزز  هایهای  یتیتمسولیمسولی

تلسهع   تلسهع       در کشلرهای درحهال در کشلرهای درحهال   ملجلدملجلد  ییهاها  ، شرکت، شرکتشدنشدن  یی. در اثر جهان. در اثر جهانگذاردگذارد  ییخلد را  رجای مخلد را  رجای م
منظلر مقبلییت در  ازارهای جهانی،  ایهد  منظلر مقبلییت در  ازارهای جهانی،  ایهد          رو، رو،   یمیم، ازا، ازادارنددارند ازارهای جهانی  ازارهای جهانی   حضلر درحضلر درمایل    مایل    تت

رنهد. همننهیم   رنهد. همننهیم   گرفته  خهلد را  ه  نمهایش  گذا    گرفته  خهلد را  ه  نمهایش  گذا      و اجتمهاعی انجهام  و اجتمهاعی انجهام    محی هی محی هی   یسهت یسهت زز  ههای ههای   یتیتمسولیمسولی
  ،،پاسههخگلییپاسههخگلیی  جامعهه ، متقاضههی اطالعهها  جامعهه ، متقاضههی اطالعهها    مختلهه مختلهه   ییهههاههها  ههها  ایههد  داننههد کهه  گههروه  ههها  ایههد  داننههد کهه  گههروه    شههرکتشههرکت

هها نقهش مهمهی    هها نقهش مهمهی      آنآن  ههای ههای   گیهری گیهری   یمیمزیرا ایم اطالعها  در تصهم  زیرا ایم اطالعها  در تصهم    ،،و اجتماعی هستندو اجتماعی هستند  محی یمحی ی  یستیستزز
از یهک  از یهک  هها  هها    شهرکت شهرکت . امهروزه مفههلم مسهولییت اجتمهاعی     . امهروزه مفههلم مسهولییت اجتمهاعی     ((48384838ی،ی،خانخان  ییعلعلمران جلری و مران جلری و دارد )دارد )

 تهریم تهریم   یه  یه  رارا ازاز یکهی یکهی  حهلزه حسها داری و مهدیریت  ه     حهلزه حسها داری و مهدیریت  ه       دردر  خهلر تلجه   خهلر تلجه     و کمو کم  ایای  ی ی حاشحاش  ملضلعملضلع

(، (، 70407040است.    سخم کارول و شهبانا ) است.    سخم کارول و شهبانا )   شدهشده  للییتبدتبد تجار تجار  دنیایدنیای وو علمیعلمی محافلمحافل دردر  ملضلعا ملضلعا 
هها  هها    پهردازی پهردازی   یه  یه  نظرنظرتفاسیر، تفاسیر،   ملضلع رای   سیاری، از مباحثا ،ملضلع رای   سیاری، از مباحثا ،  عنلانعنلان        ملضلع مسولییت اجتماعیملضلع مسولییت اجتماعی

 (.(.70407040شبانا شبانا رول و رول و کاکا))  و تحقیقا  در ده  اخیر  لده استو تحقیقا  در ده  اخیر  لده است
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  مسهولییت مسهولییت ملضهلع  ملضهلع    ،،هها هها   شهرکت شهرکت   اجتمهاعی اجتمهاعی   مسهولییت مسهولییت   قهلی قهلی   نسهبتاً نسهبتاً   اد یا اد یا وجلد وجلد   رغمرغم  ییعلعل
  رارا  متنهلعی متنهلعی   ههای ههای   یدهیدهاا  ووها ها   نگرشنگرش  ک ک   تکامل استتکامل است  حالحال  و درو در  پینیدهپینیده  وسیع،وسیع،  ییمفهلممفهلم  اجتماعیاجتماعی

  جهامع جهامع   وو  قهلی قهلی   تعریه  تعریه    فقدانفقدان     دییل   دییل  ،،عملعمل  دردر  آنآن  مفهلمیمفهلمی  مرزهایمرزهای  وو  دامن دامن   وو  ردردییگگ  ییمم   ر ررردد
  ازاز  واحهد واحهد   عمهلمی عمهلمی   شهده شهده   یرفته  یرفته  پذپذتعریه   تعریه     تهاکنلن تهاکنلن   وو  استاست  مناقش مناقش   وو حث  حث   ملردملرد سیار  سیار   عملیاتیعملیاتی
، ، 88شرکتیشرکتی  ، شهروند، شهروند77 نا رایم، مفاهیم پایداری نا رایم، مفاهیم پایداری؛ ؛ استاست  نشدهنشده  ارائ ارائ ها ها   شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی   مسولییتمسولییت
و و   اسهت )پیسهتلنی  اسهت )پیسهتلنی    شهده شهده   اسهتفاده اسهتفاده  ها آن   ها آن    متهراد  متهراد    11سه حی سه حی   و گ ارشگری س و گ ارشگری س   11تجاریتجاری  اخالقاخالق

 (.(.70487048سانگینی، سانگینی، 

از: از: انهد  انهد    عبهار  عبهار    پیشهیم پیشهیم ی ی هها هها   پهژوهش پهژوهش و نهلآوری پهژوهش حاضهر نسهبت  ه       و نهلآوری پهژوهش حاضهر نسهبت  ه         وج  تمای وج  تمای   
  یهت یهت و ماهو ماه  یتیتکمکم  یی    ررس    ررس  یایا  ییاجتماعاجتماع  یتیتشده در حلزه مسولیشده در حلزه مسولی  م ایعا  انجامم ایعا  انجام  نخست؛  یشترنخست؛  یشتر

که  تنهها   که  تنهها     محی یمحی ی  یستیستزز  اطالعا اطالعا   ییصرفاً  ر افشاصرفاً  ر افشا  یایااند اند   ها پرداخت ها پرداخت   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  یتیتمسولیمسولی
  اکثهر محققهان  اکثهر محققهان  . دوم؛ . دوم؛ انهد انهد   شدهشده محدودمحدود  ،،هاستهاست  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  یتیتمسولیمسولی  ییاز ا عاد افشااز ا عاد افشا  یکییکی
  ییاجتمهاع اجتمهاع   یتیتمسهولی مسهولی   ییعنهلان علامهل مهؤثر  هر سه ا افشها      عنهلان علامهل مهؤثر  هر سه ا افشها        شهرکت،  ه   شهرکت،  ه     ههای ههای   یژگییژگی ر و ر و  تنهاتنها

هماننهد  هماننهد    ییاجتمهاع اجتمهاع   یتیتمسهولی مسهولی   ییمهؤثر  هر افشها   مهؤثر  هر افشها     یگهر یگهر    علامهل د    علامهل د و و اند اند   نملدهنملده  یدیدها، تثکها، تثک  شرکتشرکت
. . انهد انهد   دادهدادهانهدکی نشهان   انهدکی نشهان     و یا تلجه  و یا تلجه    انداند   لده لدهتلج  تلج    یی    ییشرکتشرکت  ییو راهبرو راهبر  ییعلامل کالن اقتصادعلامل کالن اقتصاد  

 ر س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی     ر س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی      مؤثرمؤثر ررسی علامل  ررسی علامل   جهتجهت  سلم؛ در  یشتر ایم م ایعا سلم؛ در  یشتر ایم م ایعا 
  اسهت و تهالش  اسهت و تهالش    شهده شهده     اسهتفاده اسهتفاده   تنهها از روش رگرسهیلن حهداقل مر عها  معمهلیی     تنهها از روش رگرسهیلن حهداقل مر عها  معمهلیی     ها ها   شرکتشرکت

ی ی کهاو کهاو   دادهدادهاز سایر رویکردهای آمهاری هماننهد   از سایر رویکردهای آمهاری هماننهد     علامل  ا استفادهعلامل  ا استفاده  ی ایمی ایم ند ند  رتب رتب زیادی  رای زیادی  رای 
شناسهایی و  شناسهایی و      نه  نه  ییزمزم  دردرتهاکنلن در ایهران پژوهشهی جهامع     تهاکنلن در ایهران پژوهشهی جهامع       ایم ک ایم ک   تتیینهانها  دردراست. است.   نشدهنشده    امامانجانج
  نشهده اسهت.  نشهده اسهت.    انجهام انجهام     شهرکت شهرکت  هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی       هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی        مهؤثر مهؤثر علامهل  علامهل    یی ند ند  رتب رتب 
و و   نخسهت؛ شناسهایی  نخسهت؛ شناسهایی      وهله  وهله  اصلی ایم پهژوهش در  اصلی ایم پهژوهش در    گردید، هد گردید، هد   آنن   یانآنن   یان  ، م ا ق، م ا قرورو  ممییازاازا

و شهرایط  و شهرایط    نظهری نظهری    ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی  هر اسها  اد یها      ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی  هر اسها  اد یها       مؤثرمؤثرآزملن علامل آزملن علامل 
ایهم علامهل در تبیهیم سه ا افشهای      ایهم علامهل در تبیهیم سه ا افشهای        یی نهد  نهد   رتبه  رتبه  و در وهله  دوم؛  و در وهله  دوم؛    ایهران ایهران   ییهاها  شرکتشرکتمحی ی محی ی 
    شهبک  شهبک    ،،C5درخهت تصهمیم   درخهت تصهمیم     شهامل؛ شهامل؛   ییکهاو کهاو   دادهداده   ها رویکهرد   ها رویکهرد    هها هها   شهرکت شهرکت اجتماعی اجتماعی   مسولییتمسولییت
ایهم  ایهم    در شناسهایی در شناسهایی   هها هها   دلدلمه مه و مقایسه  دقهت ایهم    و مقایسه  دقهت ایهم      ککیییجسهت یجسهت و رگرسیلن و رگرسیلن    ی یم ی یم  شبک شبک   عصبی،عصبی،

  که  که    اسهت اسهت   سهؤات  سهؤات   ه  ایهم    ه  ایهم     ایم پژوهش در پی پاسهخ علمهی  ایم پژوهش در پی پاسهخ علمهی    ،،گرگرییدد    عبار عبار         علامل است.علامل است.
علامهل اقتصهادی،   علامهل اقتصهادی،     اایه یه آآ  اسهت  اسهت    ی ایرانی در چ  سه حی ی ایرانی در چ  سه حی هاها  شرکتشرکت  افشای مسولییت اجتماعیافشای مسولییت اجتماعی

  هها هها   س ا افشای مسولییت اجتماعی شهرکت س ا افشای مسولییت اجتماعی شهرکت   علامل راهبری شرکتی  رعلامل راهبری شرکتی  ر  ی شرکت وی شرکت وهاها  ییژگژگییوو
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چه   چه     تها تها ها ها   شرکتشرکتاز علامل در تبییم افشای مسولییت اجتماعی از علامل در تبییم افشای مسولییت اجتماعی   هرکدامهرکدام  تتییاهماهم  مؤثر هستند مؤثر هستند 
 یشتری در تبیهیم علامهل    یشتری در تبیهیم علامهل     ییییاز کارااز کارا  ی پژوهش،ی پژوهش،کاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدلاز از   ککیی  کدامکدام  می ان است می ان است 

  رخلردار است  رخلردار است   هاها  شرکتشرکت ر افشای مسولییت اجتماعی  ر افشای مسولییت اجتماعی   مؤثرمؤثر
افشهای  افشهای    ر سه ا ر سه ا  ه  ه   مهؤثر مهؤثر و تجر هی علامهل   و تجر هی علامهل     نظرینظری  ا ا یی ر اد  ر اد   ییضمم مرور اجمایضمم مرور اجمایادام ، ادام ، در در 

ها ها   آنآنی ی  ند ند  رتب رتب ایم علامل و سپ  ایم علامل و سپ    و آزملنو آزملن  ، اقدام    شناسایی، اقدام    شناساییهاها  شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
در تبییم س ا افشای مسولییت اجتمهاعی  در تبییم س ا افشای مسولییت اجتمهاعی    هاها  مدلمدلمقایس  ایم مقایس  ایم و و ی ی کاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدل   ر اسا  ر اسا 
 ا شده است.ا شده است.هه  شرکتشرکت

 

 مبانی نظری مبانی نظری 
و تلضهیا  و تلضهیا    تبیهیم تبیهیم  رای  رای مختل  مختل   هایهای  ییتولرتولرمسولییت اجتماعی، پژوهشگران از مسولییت اجتماعی، پژوهشگران از   در اد یا در اد یا 

طیه  وسهیعی از   طیه  وسهیعی از     که  که    ییطهلر طهلر    ه   ه  . . انداند  کردهکردهاستفاده استفاده   تکامل آنتکامل آن وو هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی  مسولییتمسولییت
  قهرارداد قهرارداد   و مشهروعیت، و مشهروعیت،   نههادی نههادی   نفعهان، نفعهان،   اقتصهاد سیاسهی، توهلری  ی   اقتصهاد سیاسهی، توهلری  ی       توهلری توهلری   نظیهر نظیهر   ،،هها هها   تولریتولری

ر ر  ه  ه   رررا درا د  مبادیه  مبادیه    ه ینه  ه ینه    اقتصهاد اقتصهاد   مبتنهی  هر منها ع و   مبتنهی  هر منها ع و     ههای ههای   توهلری توهلری   نماینهدگی، نماینهدگی،     اجتماعی، تولریاجتماعی، تولری
 ها   ها  هها  هها    شرکتشرکتافشای مسولییت اجتماعی افشای مسولییت اجتماعی   یی، در تبییمیی، در تبییمتنهاتنها        هاها  از ایم تولریاز ایم تولری  هرکدامهرکدام. . ردردییگگ  ییمم

  ،،نفعهان نفعهان    ی ی  توهلری توهلری   ،،هها هها   حال، در میهان همه  ایهم توهلری    حال، در میهان همه  ایهم توهلری      یمیماا   ا ا  هستند.هستند.  هایی ملاج هایی ملاج   یتیتمحدودمحدود
پیسهتلنی و سهانگینی،   پیسهتلنی و سهانگینی،   اند )اند )  قرارگرفت قرارگرفت   تولری نهادی ملرد استقبال  یشتریتولری نهادی ملرد استقبال  یشتری  مشروعیت ومشروعیت و  تولریتولری
 (.(.70407040؛ فریناز و یاماهاکی، ؛ فریناز و یاماهاکی، 70487048

 ه  شهرکت    ه  شهرکت       00تلییهدی تلییهدی   نگهرش نگهرش عمدتا عمدتا     43304330    ملجلد در ده ملجلد در ده   هایهای  ی ی نظرنظرنفعان: نفعان:   تولری  یتولری  ی
سهازگار نبلدنهد. در   سهازگار نبلدنهد. در     محهیط پیرامهلن شهرکت در آن دوران   محهیط پیرامهلن شهرکت در آن دوران     داشتند و  ا ماهیت در حال تغییرداشتند و  ا ماهیت در حال تغییر

سهمت  سهمت     ه   ه    مایکانه ، مایکانه ،   مهدیریت مهدیریت   وو  خانلادهخانلاده  سل  سل    ی تحتی تحتهاها  شرکتشرکت  ازاز  محققانمحققان  ایم ده ، تمرک ایم ده ، تمرک 
اسهتخدام شهرکت   اسهتخدام شهرکت      ه   ه    خهانلاده خهانلاده از از   یریرغغ  در آن اعضاییدر آن اعضایی   ا مدیریت غیرمایکان  ک  ا مدیریت غیرمایکان  ک   ییییهاها  شرکتشرکت

نفعان اساسهی از قبیهل   نفعان اساسهی از قبیهل      لد ک  ملجب تعری   ی لد ک  ملجب تعری   ی  همیم تحللهمیم تحلل  مع ل  گردید.مع ل  گردید.  ،،درآمده  لددرآمده  لد
  منجهر  ه   منجهر  ه     43314331که  در سهال   که  در سهال     ییطهلر طهلر      ه   ه  مشهتریان شهد.   مشهتریان شهد.     وو  کننهدگان کننهدگان   یمیمتهثم تهثم کارکنان، کارکنان،   مایکان،مایکان،
تلسههط فههریمم شههد تلسههط فههریمم شههد نفعههان نفعههان    ی یجدیههد  ههر مبنههای توههلری جدیههد  ههر مبنههای توههلری   مفهههلمیمفهههلمی  چههارچل چههارچل   یههکیههک  پیشههنهادپیشههنهاد
 (.(.70447044)زانکر،)زانکر،

   ههای ههای   یهده یهده اا     « « نفعهان نفعهان    ی یرویکهرد  رویکهرد     ها  ها   مدیریت راهبهردی: مدیریت راهبهردی: »»   ا انتشار کتا  ا انتشار کتا   (،(،43314331فریمم )فریمم )
ههر  ههر  »»را  ها ارائه  ایهم تعریه      را  ها ارائه  ایهم تعریه           ینفعانینفعان         مدیریتمدیریتمند مند   نظامنظام     نظری نظری      وو     قراردادقرارداد     همهم     کنارکنار     رارا     متنلعیمتنلعی  



 44  ... ندی علامل مؤثر  ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شناسایی و رتب 

یر قهرار  یر قهرار  تهثث تهثث و یها تحهت   و یها تحهت      اشهد  اشهد   یرگذاریرگذارتثثتثث  اهدا  شرکت،اهدا  شرکت،  در تحققدر تحققتلاند تلاند   میمی    وهوهشخص یا گرشخص یا گر
  نفعهان نفعهان    ی یو و   اوییه  اوییه    نفعهان نفعهان    ی ی  گهروه گهروه   دودوشرکت را  ه   شرکت را  ه     نفعاننفعان   ی ی  فریممفریمم  گذاشت.گذاشت.      نیان نیان     « « گیردگیرد

  اعتباردهنهدگان، اعتباردهنهدگان،   اوییه  شهامل سههامداران،   اوییه  شهامل سههامداران،     نفعهان نفعهان    ی یشرکت    شرکت      ثانلی  تقسیم و  یان نملد ک ثانلی  تقسیم و  یان نملد ک 
ک  عمهده منها ع   ک  عمهده منها ع     ییطلرطلر        کارکنان، وا ستگی زیادی دارد؛کارکنان، وا ستگی زیادی دارد؛  کنندگان وکنندگان و  یمیمتثمتثم  دویت، مشتریان،دویت، مشتریان،

تلانهد  تلانهد    یینمه نمه   شرکتشرکت  هاهاآنآن  پشتیبانیپشتیبانی  یایا  وو  همکاریهمکاری   دون دونک  ک  نمایندنمایند  ییمم  یمیمتثمتثمیی یی هاها  آنآن  شرکت را،شرکت را،
  ههایی اسهت که    ههایی اسهت که      هها و سهازمان  هها و سهازمان    افراد، گهروه افراد، گهروه   ثانلی ، شاملثانلی ، شامل  نفعاننفعان  .  ی.  ی   حیا  خلد ادام  دهد   حیا  خلد ادام  دهد

  امااما  نیستند،نیستند،  شرکت ضروریشرکت ضروری   قای قای   رای رای  وو  نیستندنیستند  درگیردرگیر  کتکتشرشر   ا ا  معامال معامال   دردر  مستقیممستقیمطلر طلر       
  دارایدارای  نفعاننفعان  ی  یی  ی(. تولر(. تولر43314331  کالرکسلن،کالرکسلن،)) اشند  اشند   ییممدر افکار عملمی را دارا در افکار عملمی را دارا   نفل نفل تلانایی تلانایی 

  رویکههرد  ههرایرویکههرد  ههرای  دودو  ههر ههر   کهه کهه   اثبههاتی اسهت؛ اثبههاتی اسهت؛   مهدیریتی/ مهدیریتی/    خههش خههش  وو  /هنجهاری /هنجهاری   اخالقههیاخالقههی   خهش  خهش   دودو
  اخالقهی اخالقهی    خهش  خهش   دردر  هسهتند. هسهتند.   اهمیتاهمیت  حائ حائ    ینفع ینفع  ییهاها  گروهگروه  ایمایم  ارتباطا   اارتباطا   ا  وو  تعاملتعامل  چگلنگیچگلنگی

در در د. د. شهل شهل   ییممارائ  ارائ    کند،کند،  تعاملتعامل   اید اید  چگلن چگلن نفعان نفعان    ی ی   ا ا  شرکتشرکت  ک ک   ایمایم  ملردملرد  دردر  رارا  هاییهایی  ی ی تلصتلص
  رارا  مسهتقیمی مسهتقیمی   نقشنقش  دیدگاهدیدگاه  ایمایم  حالحال  یمیم اا اا  ،،شلدشلد  میمی  یدیدها تثکها تثک  سازمانسازمان  ییییگلگل  پاسخپاسخ   ر ر  دیدگاهدیدگاه  ایمایم  

 خهش مهدیریت  هر مهدیریت      خهش مهدیریت  هر مهدیریت       مقا هل، مقا هل، در در   گیهرد. گیهرد.   یینمه نمه   عههده عههده      هر  هر   مهدیران مهدیران   رفتهار رفتهار    ینی ینی  یشیشپپ  دردر
  یرا آنان از چنان قهدرتی  رخهلردار هسهتند که     یرا آنان از چنان قهدرتی  رخهلردار هسهتند که     زز  ید دارد،ید دارد،نفعان تثکنفعان تثک   ی ی  ی خاصی ازی خاصی ازهاها  گروهگروه

را در دسهت  را در دسهت    ههای شهرکت ضهروری اسهت    ههای شهرکت ضهروری اسهت      یهت یهت فعایفعای هرای   هرای    که  که    تلانند کنترل منا ع شرکتتلانند کنترل منا ع شرکت  ییمم
 ..((70447044زانکر،زانکر،))  رندرندیی گ گ

اسهت.  هر   اسهت.  هر   از مفهلم قهرارداد اجتمهاعی مشهتق شهده     از مفهلم قهرارداد اجتمهاعی مشهتق شهده       یتیتمشروعمشروعتولری مشروعیت: تولری تولری مشروعیت: تولری 
یهک قهرارداد   یهک قهرارداد     کنهد کنهد   ییمه مه فعاییت فعاییت   ی ک  شرکت در آنی ک  شرکت در آناا  جامع جامع میان شرکت و میان شرکت و   مبنای ایم مفهلممبنای ایم مفهلم

که   که     ایای  گلنه  گلنه  خهلد  ایهد  ه     خهلد  ایهد  ه       نفعهان نفعهان   داشهتم  ی داشهتم  ی   نگ نگ  رای راضی  رای راضی   و شرکتو شرکت  اجتماعی جلد دارداجتماعی جلد دارد
توهلری مشهروعیت که     توهلری مشهروعیت که       دیگهر، دیگهر، تعبیهر  تعبیهر  (.  ه   (.  ه   70447044زانکهر،  زانکهر،  ))  رفتهار کنهد  رفتهار کنهد    ، اشهد  اشهد هها  هها    آنآنم لل  م لل  
  ییهها هها   گهروه گهروه تقاضهای  تقاضهای    را  ه  پاسهخ  ه    را  ه  پاسهخ  ه      هها هها   شهرکت شهرکت   اسهت، اسهت،   رداد اجتماعیرداد اجتماعیقراقرا  یافت  تولرییافت  تولری  تلسع تلسع 

حنیفه  و  حنیفه  و  ))کنهد  کنهد    ییمه مه ههایش وادار  ههایش وادار    یهت یهت فعایفعاینفع، از طریهق مشهروعیت  خشهیدن  ه      نفع، از طریهق مشهروعیت  خشهیدن  ه        یی    مختل مختل 
  حیها  حیها     ه   ه    تلاننهد تلاننهد   ییمه مه   زمهانی زمهانی   تاتاها ها   سازمانسازمان  ک ک   کندکند  ییمم   یان یان  ی مشروعیتی مشروعیتتولرتولر  (.(.70017001کلک، کلک، 

  ،،مشهروعیت مشهروعیت   ..مشهروعیت  بخشهد  مشهروعیت  بخشهد    هاها  آنآن        وو   داند داند  مشروعمشروع  رارا  هاها  آنآن  جامع جامع   دهند ک دهند ک   ادام ادام   خلدخلد
  هها تهثثیر  هها تهثثیر    سهازمان سهازمان   عملیها  عملیها     اشهند  اشهند   داشهت  داشهت     هاور  هاور   جلامهع جلامهع   که  که    شهلد شهلد   حاصل میحاصل می  صلرتیصلرتی  دردر  فقطفقط

 (.(.43314331ماتیل ،ماتیل ،. ). )گذاردگذارد   اقی می اقی می  زیستزیست  محیطمحیط  وو  هاها  انسانانسان   ر ر  سلدمندیسلدمندی
، ، هها هها   شهرکت شهرکت اجتمهاعی  اجتمهاعی    مسهولییت مسهولییت   در هاره در هاره   نههادی نههادی   تولریتولری  : نگرش: نگرش((سازمانیسازمانی))تولری نهادیتولری نهادی
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یک یک   صرفاًصرفاًها ها   شرکتشرکت  اجتماعیاجتماعی  مسولییتمسولییت  در خصل در خصل   شرکتشرکت  تصمیما تصمیما   نک نک ایای        دارددارد  اشارهاشاره
تولری نههادی  تولری نههادی    .. اشد اشد  میمی  تریتری  یعیعوسوس  اجتماعیاجتماعی  محتلایمحتلای  دارایدارای   لک  لک   نیست،نیست،  ا  اریا  اری  گیریگیری  یمیمتصمتصم
هنجارهها، اعتقهادا  و   هنجارهها، اعتقهادا  و     ازاز  ایای  مجملعه  مجملعه  یل  یل  وسوس        در محیطدر محیط  هاها  شرکتشرکتدارد ک  عملیا  دارد ک  عملیا    ییمم یان  یان 

 اورههای   اورههای    نظیهر نظیهر دارد که  عهلاملی   دارد که  عهلاملی     ییمه مه یگر، ایم تولری  یهان  یگر، ایم تولری  یهان  دد  عبار عبار         گیرد.گیرد.  ییمم اورها شکل  اورها شکل 
  ناخلدآگهاه ناخلدآگهاه و و   خلدآگهاه خلدآگهاه   طهلر طهلر           رفتاری،رفتاری،  مؤثرمؤثرعناصر عناصر   شدن   شدن     یلیلتبدتبداعتقادا   ا اعتقادا   ا   وو  اجتماعیاجتماعی

که   که   داده شهلد  داده شهلد  تلضهیا  تلضهیا    شهلد شهلد   مهی مهی تالش تالش   یم تولرییم تولریاادر در   گذارد.گذارد.  ییممیر یر تثثتثثافراد افراد   ییگیرگیر  تصمیمتصمیم   ر ر
   عضهاً  عضهاً گذارند و یها  گذارند و یها    ییممیر یر تثثتثث  افرادافراد    گیریگیری  یمیمتصمتصمآیند و در آیند و در   ییمم  وجلدوجلد        رفتاریرفتاری  چگلن  عناصرچگلن  عناصر
 (.(.70487048پیستلنی و سانگینی، پیستلنی و سانگینی، شلند )شلند )  ییممکنار گذاشت  کنار گذاشت  

 

 پیشینه  پیشینه  
  هها هها   شهرکت شهرکت   علامهل مهؤثر  هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی      علامهل مهؤثر  هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی        یی نهد  نهد   رتب رتب شناسایی و شناسایی و منظلر منظلر       

 رخهی از   رخهی از  اسهت.  اسهت.    شهده شهده     تلسع  انجهام تلسع  انجهام     درحالدرحالو و   افت افت یی  تلسع تلسع ی زیادی در کشلرهای ی زیادی در کشلرهای هاها  پژوهشپژوهش
 هر   هر    مهؤثر مهؤثر علامهل  علامهل    ی جههت تبیهیم  ی جههت تبیهیم  چهارچل  پیشهنهاد  چهارچل  پیشهنهاد  یهک  یهک       ارائ    ارائ   اقداماقدامشده شده   م ایعا  انجامم ایعا  انجام

( و ( و 43314331))نظری اویمان نظری اویمان   ییهاها  مدلمدلیم میان یم میان در ادر ا. . انداند  نملدهنملده  هاها  شرکتشرکتی مسولییت اجتماعی ی مسولییت اجتماعی افشاافشا
  مههدلمههدلدو دو ههها ههها   شههرکتشههرکتمسههولییت اجتمههاعی مسههولییت اجتمههاعی مههؤثر  ههر مههؤثر  ههر   علامههلعلامههل  شناسههاییشناسههایی   ههرای ههرای  (،(،70077007آدامهه  )آدامهه  )
 جامع هستند.جامع هستند.  ی مرجعی مرجعهاها  پژوهشپژوهش

گسهترده مهؤثر  هر    گسهترده مهؤثر  هر      علامهل علامهل   پیشنهادی جهت تبییمپیشنهادی جهت تبییماوییم مدل نظری اوییم مدل نظری   ،،((43314331))مدل اویمان مدل اویمان 
   ه   ه    کمهک کمهک    رای رای  نفعاننفعان   ی ی  نظری نظری    ر ر  هاست. ایم مدلهاست. ایم مدل  س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتس ا افشای مسولییت اجتماعی شرکت

آن آن   اجتمهاعی اجتمهاعی   افشهای افشهای   کیفیهت کیفیهت   وو  کمیهت کمیهت   وو  شهرکت شهرکت   ماییمایی  وو  اجتماعیاجتماعی  عملکردعملکرد   یم یم  را   را     بییمبییمتت
  قهدر  قهدر    ایهم مهدل شهامل   ایهم مهدل شهامل     دردر  مسهولییت اجتمهاعی شهرکت   مسهولییت اجتمهاعی شهرکت     ییر  ر افشها ر  ر افشها مؤثمؤث  تکی  دارد. علاملتکی  دارد. علامل

 ا اسهتفاده از ایهم سه  عامهل      ا اسهتفاده از ایهم سه  عامهل     اویمان اویمان مایی هستند. مایی هستند.   عملکردعملکرد  وو  33استراتژیکاستراتژیک  وضعیتوضعیت  22نفعاننفعان   ی ی
  را  ه  را  ه     هرای  هرای   احتمهایی احتمهایی   تلضهیا تلضهیا   عالوه  ر ارائ  یک مدلعالوه  ر ارائ  یک مدل  مدلمدل  یک مدل نظری ارائ  نملد. ایمیک مدل نظری ارائ  نملد. ایم

  پهژوهش پهژوهش   پژوهشهگران دیگهر را نیه   ه     پژوهشهگران دیگهر را نیه   ه       هها، هها،   مسولییت اجتماعی شرکتمسولییت اجتماعی شرکت  افشایافشای  وو  عملکردعملکرد   یم یم
نظهری  نظهری    (. مهدل (. مهدل 70407040ناصهر  ناصهر  ))  کنهد کنهد   مؤثر احتمهایی تشهلیق مهی   مؤثر احتمهایی تشهلیق مهی     علاملعلامل  شناسایی سایرشناسایی سایر  دردر   یشتر یشتر

گسهترده مهؤثر  هر سه ا     گسهترده مهؤثر  هر سه ا       علامهل علامهل   (، دومیم مدل مرجع جههت تبیهیم  (، دومیم مدل مرجع جههت تبیهیم  70077007آدام  )آدام  )پیشنهادی پیشنهادی 
هاسهت. وی علامهل مهؤثر  هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی        هاسهت. وی علامهل مهؤثر  هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی          افشای مسولییت اجتماعی شرکتافشای مسولییت اجتماعی شرکت

 ((70077007آدام ،آدام ،است )است )  شدهشده  ارائ ارائ   44جدول جدول ک  در ک  در   ،،ها را    س  گروه تقسیم نملدها را    س  گروه تقسیم نملد  تتشرکشرک
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 (7007آدام  ): مدل 4جدول 
 متغیرها عوامل

 های شرکت ویژگی
شرکت؛ عملکرد مایی و اقتصادی؛ حجم سهام مبادی     اندازه شرکت؛ سا ق 

 قیمت سهام؛ ریسک اهرم مایی؛ گیری؛ افق زمانی تصمیم شده؛

 کالن علامل
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  طیشرا کشلر محل ثبت و تثسی  شرکت؛

 رسان  نفعان؛ فرهنگی؛ دوره زمانی؛ قدر   ی

 علامل درونی
تحلیل  ساختار شرکت؛ راهبری شرکتی؛؛ مدیرعامل  و مدیره   نگرش هیا 

 گیری فایده؛ فرایند تصمیم –ه ین 

 
   هر سه ا   هر سه ا    ی شرکتی شرکتهاها  ییژگژگییوو  ررییتثثتثث    ررسی     ررسی   ،،((43304330))  میلممیلم  در همیم راستا، هاکستلن ودر همیم راستا، هاکستلن و

  دو متغیهر دو متغیهر   که  که    دادداد  نشان نشان   پژوهشپژوهشایم ایم ی ی هاها  افت افت یی  پرداختند.پرداختند.ها ها   شرکتشرکتافشای مسولییت اجتماعی افشای مسولییت اجتماعی 
  ک ک   ییدرحایدرحای  ارتباط هستند؛ارتباط هستند؛  دردر  س ا افشاس ا افشا     ا ا  ییتلجهتلجه  قا لقا ل  می انمی ان        نلع صنعتنلع صنعت  وو  اندازه شرکتاندازه شرکت

میان اندازه شهرکت و سه ا افشهای مسهولییت     میان اندازه شهرکت و سه ا افشهای مسهولییت           را   را     ایم،ایم،   ر ر  عالوهعالوه  سلدآوری چنیم نیست؛سلدآوری چنیم نیست؛
علامهل  علامهل    ررییتثثتثث  (،(،70017001))  و کلکو کلک  ف ف ییحنحن  ی  ا سلدآوری  ات  یشتر است.ی  ا سلدآوری  ات  یشتر است.هاها  شرکتشرکتاجتماعی در اجتماعی در 
را را   هها هها   ولییت اجتمهاعی شهرکت  ولییت اجتمهاعی شهرکت  مسه مسه   ییهای حاکمیت شرکتی  ر س ا افشاهای حاکمیت شرکتی  ر س ا افشا  یژگییژگیووفرهنگی و فرهنگی و 

انهدازه شهرکت، سهلدآوری،    انهدازه شهرکت، سهلدآوری،      دادداد  نشهان  نشهان    پهژوهش پهژوهش ایهم  ایهم  ی ی هها هها   افته  افته  یی  دادنهد. دادنهد.   قهرار قهرار    ررسی ررسیملرد ملرد 
  یی هر سه ا افشها    هر سه ا افشها     مهؤثر مهؤثر نلع صنعت از علامهل اصهلی   نلع صنعت از علامهل اصهلی     وو  های مختل های مختل    لر  لر پذیرفت  شدن در پذیرفت  شدن در 

ههای  ههای    یژگهی یژگهی وویر یر تثثتثثم ایع  م ایع          ،،((70027002))  تیللرتیللر  وو . جنیفرهل. جنیفرهلها هستندها هستند  مسولییت اجتماعی شرکتمسولییت اجتماعی شرکت
 ههلد کهه   ههلد کهه  از ایهم  از ایهم    حههاکیحههاکی  نتهای  نتهای    ..هها پرداختنههد هها پرداختنههد   شههرکتشههرکتسهه  سه ری  سهه  سه ری     ههر گ ارشهگری  ههر گ ارشهگری شهرکت  شهرکت  
  در  خهش تلییهد،  در  خهش تلییهد،    فعهال فعهال کمتهر و  کمتهر و  نقهدینگی  نقهدینگی    کمتر،کمتر،  سلدآوریسلدآوری  تر،تر،    ر،  ر،  اندازهاندازه   ا ا  هایهای  شرکتشرکت

. . دارنددارند  هاها  افشای مسولییت اجتماعی شرکتافشای مسولییت اجتماعی شرکت  تمایل  یشتری    گ ارشگری س  س ری یا همانتمایل  یشتری    گ ارشگری س  س ری یا همان
هها  هها    شهرکت شهرکت   ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییافشها مسهولی  افشها مسهولی     ان انیه یه مم  کننهده کننهده   ممییییعلامل تععلامل تع  یی    ررس    ررس(، (، 70037003ریلر  )ریلر  )
نشهان  نشهان    تحقیهق تحقیهق ایهم  ایهم      یینتها نتها . . پرداخهت پرداخهت   ددییمادرمادراوراق  هادار اوراق  هادار در  لر  در  لر    شدهشده  رفت رفت ییپذپذ  ییهاها  شرکتشرکت

  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   کننهده کننهده   ممیهی یهی رسان ، اندازه و نهلع صهنعت از علامهل مهؤثر تع    رسان ، اندازه و نهلع صهنعت از علامهل مهؤثر تع      داد،داد،  
دو دو   ،،دادداد  ییمه مه    شلاهدی دست یافتند ک  نشان    شلاهدی دست یافتند ک  نشان   (،(،70407040سیراگر و  نتیار )سیراگر و  نتیار )  .. اشند اشند  ییها مها م  شرکتشرکت

تهثثیر  تهثثیر  ها ها   مسولییت اجتماعی شرکتمسولییت اجتماعی شرکت  افشایافشای  س اس ا  شرکت  رشرکت  ر  اندازهاندازه  وو  مدیرهمدیره      هیا هیا   عامل اندازهعامل اندازه
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ی آن ی آن امهدها امهدها ییو پو پ  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسولیمسولی  یی(، علامل مؤثر  ر س ا افشا(، علامل مؤثر  ر س ا افشا70407040ناصر )ناصر )  ..دارنددارند  مثبتمثبت
    ییقهرارداد. نتها  قهرارداد. نتها    ییتجر ه تجر ه   م ایعه  م ایعه    ها( و س ا کالن )کشلرها( ملردها( و س ا کالن )کشلرها( ملرد  س ا خرد )شرکتس ا خرد )شرکتدر در   رارا

در سه ا خهرد   در سه ا خهرد     ،،ییو فرهنگه و فرهنگه   ییعلامهل اقتصهاد  علامهل اقتصهاد    ،،کهالن کهالن    ا اپژوهش نشهان داد که  در سه   پژوهش نشهان داد که  در سه   ایم ایم 
  تتییمسهولی مسهولی   ته  ته  ییکمکم  ره،ره،ییمهد مهد       اندازه شرکت، نلع صنعت، فشار رسان  و انهدازه هیها   اندازه شرکت، نلع صنعت، فشار رسان  و انهدازه هیها     ییرهارهاییمتغمتغ

هها  هها    شهرکت شهرکت   ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   یی ر افشها  ر افشها   رگذاررگذارییاز علامل تثثاز علامل تثث  تتییررییمدمد  تتییو مایکو مایک  ییاجتماعاجتماع
دارای ارتبهاط  دارای ارتبهاط    شهرکت شهرکت   انهدازه انهدازه   نملدند که  تنهها  نملدند که  تنهها    مشاهدهمشاهده، ، ((70447044))  همکارانهمکاران  ووحمان حمان هستند. رهستند. ر

هها اسهت. نتهای  پهژوهش گیانهاراکی       هها اسهت. نتهای  پهژوهش گیانهاراکی         مستقیمی  ا س ا افشا پاسخگلیی اجتماعی شهرکت مستقیمی  ا س ا افشا پاسخگلیی اجتماعی شهرکت 
را  ه  مثبهت معنهاداری  ها سه ا      را  ه  مثبهت معنهاداری  ها سه ا        رهرهییمدمد      و اندازه هیا و اندازه هیا ک  اندازه شرکت ک  اندازه شرکت   دادداد    (، نشان(، نشان70487048))

ی دارای دوگههانگی مسههولییت ی دارای دوگههانگی مسههولییت هههاههها  و شههرکتو شههرکتارنههد ارنههد دد  هههاههها  شههرکتشههرکتافشههای مسههولییت اجتمههاعی افشههای مسههولییت اجتمههاعی 
ی  رخلردار هستند و در س ا افشهای  ی  رخلردار هستند و در س ا افشهای  ترتر  ممییییپاپااز س ا افشای مسولییت اجتماعی از س ا افشای مسولییت اجتماعی   ،،رعاملرعاملییمدمد

 هر   هر    (،(،70417041))  و محمدو محمد  ییسسییعع  وجلد دارد.وجلد دارد.تفاو  معناداری تفاو  معناداری مسولییت اجتماعی صنایع مختل  مسولییت اجتماعی صنایع مختل  
مهدیره، اسهتقالل و انهدازه    مهدیره، اسهتقالل و انهدازه          هیها  هیها   یان نملدنهد که   هیم تنهلع      یان نملدنهد که   هیم تنهلع     خلد خلد پژوهشی پژوهشی   ییهاها  افت افت یی  اسا اسا 
ارتبهاط مثبتهی وجهلد دارد؛    ارتبهاط مثبتهی وجهلد دارد؛      هها هها   شهرکت شهرکت  ها سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی       ها سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی        مهدیره مهدیره       هیها  هیها  
ارتبهاط  ارتبهاط     ا س ا افشای مسولییت اجتماعی  ا س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکت شرکت اندازه اندازه    یم مایکیت مدیریت و یم مایکیت مدیریت وک  ک    ییدرحایدرحای
ر ر سهاختا سهاختا    هیم  هیم   ،،دادداد  ییممنشان نشان   ، شلاهدی ارائ  نملدند ک ، شلاهدی ارائ  نملدند ک ((70417041))  زنگزنگ  وو  خلخل  دارد.دارد.  وجلدوجلدمنفی منفی 

 ا س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی ارتبهاط مثبهت وجهلد دارد. نتهای         ا س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی ارتبهاط مثبهت وجهلد دارد. نتهای          مایکیت و سلدآوریمایکیت و سلدآوری
یر یر تهثث تهثث ی و اندازه شهرکت دارای  ی و اندازه شهرکت دارای  سلدآورسلدآور  نملد ک نملد ک   ددییییتثتث(، (، 70407040پژوهش ویلای  و همکاران )پژوهش ویلای  و همکاران )

  هها هها   شهرکت شهرکت   اجتمهاعی اجتمهاعی   مسهولییت مسهولییت   ییافشها افشها    ر س ا ر س ا  منفیمنفی  یریرتثثتثث  رشد دارایرشد دارای  وو  ماییماییو اهرم و اهرم مثبت مثبت 
 هستند.هستند.
  شرکتشرکت  اندازهاندازه   یم یم  ک ک   ، حاکی از آن است، حاکی از آن است((48384838مهدوی و همکاران )مهدوی و همکاران )ی پژوهش ی پژوهش هاها  افت افت یی

   هیم  هیم   امها امها   دارد،دارد،  وجهلد وجهلد   مثبتمثبت  معنادارمعنادار  را   را     اجتماعیاجتماعی  وو  محی یمحی ی  زیستزیست  اطالعا اطالعا   افشایافشایو س ا و س ا 
  وجهلد وجهلد   آمهاری آمهاری   معنهادار معنهادار   را   را     سلدآوریسلدآوری  وو  اجتماعیاجتماعی  وو  محی یمحی ی  زیستزیست  اطالعا اطالعا   افشایافشای  س اس ا
  وو  محی هی محی هی   زیسهت زیسهت   اطالعها  اطالعها    افشهای افشهای   سه ا سه ا   ،،گهران گهران   پهژوهش پهژوهش   انتظهار انتظهار    رخال  رخال   ممییچنچن  . هم. همنداردندارد

  که  که    استاست  هاییهایی  شرکتشرکت  ازاز  کمترکمتر  کنندکنند  میمی  فعاییتفعاییت  حسا حسا   صنایعصنایع  دردر  ک ک   هاییهایی  شرکتشرکت  اجتماعیاجتماعی
  (، دریافتنهد که   هیم   (، دریافتنهد که   هیم   48384838خهانی ) خهانی )   مران جلری و علیمران جلری و علی  ..کنندکنند  میمی  فعاییتفعاییت  غیرحسا غیرحسا   صنایعصنایع  دردر

  جهلد جهلد وو  مثبتهی مثبتهی   داردار  معنیمعنی    را   را     اجتماعیاجتماعی  محی یمحی ی  زیستزیست  اطالعا اطالعا   افشایافشای  س اس ا   ا ا  شرکتشرکت    اندازهاندازه
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  وو  نههادی نههادی   گهذاران گهذاران   سهرمای  سهرمای    وو  اجتمهاعی اجتمهاعی   محی هی محی هی   زیسهت زیسهت   اطالعها  اطالعها    افشهای افشهای   س اس ا   یم یم  امااما  دارد؛دارد؛
(، نتیجه   (، نتیجه   48314831همکهاران ) همکهاران ) ملکیهان و  ملکیهان و    .داری یافت نشده اسهت داری یافت نشده اسهت   معنیمعنی    را   را     غیرملظ غیرملظ   مدیرانمدیران
  یمیمدارد. همننه دارد. همننه   ییرا  ه  مثبهت معنهادار   را  ه  مثبهت معنهادار     پهذیری اجتمهاعی  پهذیری اجتمهاعی    یتیت ا مسولی ا مسولی  ییدویتدویت  یتیتمایکمایک  گرفتندگرفتند

؛ امها  ؛ امها  کنهد کنهد   ییمه مه   یفایفاها اها ا  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  یتیتمسولیمسولی  ییدر افشادر افشا  یینقش مثبتنقش مثبت  ییدویتدویت  یتیتتمرک  مایکتمرک  مایک
 ی ندارند.ی ندارند.اجتماعاجتماع  یتیت ا مسولی ا مسولی  ییرا    معناداررا    معنادار  یینهادنهاد  یتیتو تمرک  مایکو تمرک  مایک  یینهادنهاد  یتیتمایکمایک

از پژوهشهگران  از پژوهشهگران    هرکهدام هرکهدام تهلان اظههار داشهت که      تهلان اظههار داشهت که         ا تلج     پیشین  تجر ی پهژوهش مهی   ا تلج     پیشین  تجر ی پهژوهش مهی  
(،  رخهی از  (،  رخهی از  70077007( و آدامه  ) ( و آدامه  ) 44331331اویمهان ) اویمهان )   چهارچل  پیشهنهادی  چهارچل  پیشهنهادی    ،،آزملن تجر هی آزملن تجر هی   منظلرمنظلر      

. . انهد انهد   قهرار داده قهرار داده   م ایعه  م ایعه    مهلرد مهلرد   هها را هها را   علامل مؤثر  ر س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت   علامل مؤثر  ر س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت   
شهرکتی و  شهرکتی و    سه  طبقه  شهامل علامهل کهالن، راهبهری      سه  طبقه  شهامل علامهل کهالن، راهبهری        دردر  تهلان تهلان   ییمه مه علامهل را  علامهل را    ایمایم  ییطلرکلطلرکل      
  .  یشتر ایم م ایعها ، متغیرههای انهدازه شهرکت، نهلع صهنعت،      .  یشتر ایم م ایعها ، متغیرههای انهدازه شهرکت، نهلع صهنعت،      قراردادقرارداد  ی شرکتی شرکتهاها  ییژگژگییوو

ی شهرکت و  ی شهرکت و  هها هها   ییژگژگییوونماینده نماینده   عنلانعنلان        سلدآوری، نقدینگی و اهرم مایی را سلدآوری، نقدینگی و اهرم مایی را   شرکت،شرکت،    سا ق سا ق 
، دوگانگی مسهولییت  ، دوگانگی مسهولییت  رهرهییمدمد      هیا هیا ، تنلع ، تنلع رهرهییمدمد      هیا هیا ، استقالل ، استقالل رهرهییمدمد      هیا هیا متغیرهای اندازه متغیرهای اندازه 

سهازوکارهای  سهازوکارهای  عنهلان  عنهلان       ه   ه  مایکیت مدیریت، تمرک  مایکیت و مایکیت نههادی را  مایکیت مدیریت، تمرک  مایکیت و مایکیت نههادی را    ،،رعاملرعاملییمدمد
 هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی       هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی        هها هها   آنآن  ررییتهثث تهثث در نظهر گرفته  و   در نظهر گرفته  و     ی شرکتیی شرکتیعلامل راهبرعلامل راهبر

 ..انداند  دادهدادهقرار قرار   ملردم ایع ملردم ایع   هاها  شرکتشرکت

 
   هاها  شرکتشرکتبر سطح افشای مسئولیت اجتماعی بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی   مؤثرمؤثرعوامل عوامل 

مرتبط  ا علامهل مهؤثر   مرتبط  ا علامهل مهؤثر     ییهاها  در پژوهشدر پژوهش  یی ررس ررسملرد ملرد   متغیرهایمتغیرهای  ییو فراوانو فراوان  ن ن ییششیی ر اسا  پ ر اسا  پ
  رانرانیه یه اا    یی هازار سهرما   هازار سهرما    دردرعلامهل  علامهل    ممیه یه اا  ققیه یه ها و  عهد از ت ب ها و  عهد از ت ب   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  یی ر افشا ر افشا

در قایهب سه  دسهت     در قایهب سه  دسهت       اصهلی  اصهلی    رریه یه متغمتغ  4141علامل است(، علامل است(،   ممییدر دستر   لدن ادر دستر   لدن ا  ق،ق،یی)منظلر از ت ب)منظلر از ت ب
 یهل   یهل   ه  شهر     ه  شهر      ییشهرکت شهرکت   ییشهرکت و راهبهر  شهرکت و راهبهر    ییهها هها   ییژگه ژگه ییوو  ،،ییتصهاد تصهاد علامل، شهامل علامهل اق  علامل، شهامل علامهل اق  

 شدند.شدند.  ییییشناساشناسا

 
 هاها  شرکتشرکتعوامل اقتصادی و مسئولیت اجتماعی عوامل اقتصادی و مسئولیت اجتماعی 

هها را  ها یکهدیگر تحهت تهثثیر      هها را  ها یکهدیگر تحهت تهثثیر        شرکتشرکت  گذاران وگذاران و  های اقتصادی نحله ارتباط سرمای های اقتصادی نحله ارتباط سرمای   نظامنظام  
 یهان   یهان    (،(،70027002که  کمپهل )  که  کمپهل )    ییطهلر طهلر    ه   ه  دارد، دارد،   هها هها   دهد و تثثیر  ااهمیتی  ر افشای شهرکت دهد و تثثیر  ااهمیتی  ر افشای شهرکت   قرار میقرار می

  مد   امد   ا  ها را در کلتاهها را در کلتاه  یک محیط اقتصادی ناسایم، امکان کسب سلدآوری شرکتیک محیط اقتصادی ناسایم، امکان کسب سلدآوری شرکت  دارددارد  میمی
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     افشای مسولییت اجتماعی   افشای مسولییت اجتماعی  احتمال کمیاحتمال کمی    ها   ها     شرکتشرکت  نتیج نتیج   دردر  د،د،سازساز  محدودیت ملاج  میمحدودیت ملاج  می
  وری پاییم که  وری پاییم که    و  هرهو  هره  اقتصادی  ا تلرم  اتاقتصادی  ا تلرم  ات  شرایطشرایط  مثال در یکمثال در یک    عنلانعنلان          اقدام خلاهند نملد.اقدام خلاهند نملد.

رسهد،  رسهد،    مد  نسبتاً دشلار  ه  نظهر مهی   مد  نسبتاً دشلار  ه  نظهر مهی     کلتاهکلتاه  ها درها در   رای شرکت رای شرکت  سایمسایم  امکان کسب سلدآوریامکان کسب سلدآوری
  دردر  افشای مسهولییت اجتمهاعی نماینهد.   افشای مسهولییت اجتمهاعی نماینهد.     اقدام   اقدام     هاها  کتکتاحتمال خیلی کمی وجلد دارد ک  شراحتمال خیلی کمی وجلد دارد ک  شر

منها ع محهدودتری  هرای پهرداختم  هه      منها ع محهدودتری  هرای پهرداختم  هه        ،،یی که  سهلدآوری کمتههری دارنهد   یی که  سهلدآوری کمتههری دارنهد   هها هها   شهرکت شهرکت   واقهع واقهع 
اول اول   (.  ر ایم اسا ، فرضهی  (.  ر ایم اسا ، فرضهی  70027002)کمپل، )کمپل،   ی مسولییت اجتماعی در دستر  دارندی مسولییت اجتماعی در دستر  دارندهاها  تتییفعایفعای

  یان است: یان است:    قا لقا ل   شر  زیر    شر  زیر 
  ررییتهثث تهثث را تحهت  را تحهت    هها هها   شهرکت شهرکت   اجتماعیاجتماعی  مسولییتمسولییت  علامل اقتصادی س ا افشایعلامل اقتصادی س ا افشای  فرضیه اول:فرضیه اول:

 .دهددهد  قرار میقرار می

 
 ی شرکت و مسئولیت اجتماعیی شرکت و مسئولیت اجتماعیهاها  ییژگژگییوو

کننهده سه ا افشهای مسهولییت     کننهده سه ا افشهای مسهولییت       یهیم یهیم تبتبیکهی از علامهل   یکهی از علامهل     عنهلان عنهلان    ه   ه  سهلدآوری  سهلدآوری    ی:ی:سودآورسودآور
  یلهلر یلهلر تتو و   جنیفرههل جنیفرههل   اسهت. اسهت.   قرارگرفت قرارگرفت   ملرداستفادهملرداستفادهی زیادی ی زیادی هاها  پژوهشپژوهشدر در   هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی 

متنهاق   متنهاق     (،  یان کردند ک  ارتباط  یم سلدآوری و س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی  (،  یان کردند ک  ارتباط  یم سلدآوری و س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی  70027002))
گه ینش نهام لل ، در   گه ینش نهام لل ، در     رسهانی و رسهانی و   یهام یهام پپتوهلری  توهلری    یهاد  ها تلجه   ه     یهاد  ها تلجه   ه     زز    احتمالاحتمال        سل سل   . از یک. از یکاستاست

از از   .اطالعها   یشهتری دارد  اطالعها   یشهتری دارد    ییافشها افشها   مدیریت تمایل  ه  مدیریت تمایل  ه    ی  اتتری  اتترسلدآورسلدآوری  ا نسبت ی  ا نسبت هاها  شرکتشرکت
یهاد انگیه ه زیهادی  هرای     یهاد انگیه ه زیهادی  هرای     زز    احتمالاحتمال        قانلنی، مدیرانقانلنی، مدیران  مسولییتمسولییت  کاهشکاهشمنظلر منظلر         دیگر،دیگر،  سلیسلی
 ..((70027002  تیللر،تیللر،  جنیفرهل وجنیفرهل وندارند )ندارند )، ، ((اطالعا  نام لل  )اخبار  داطالعا  نام لل  )اخبار  د  افشاءافشاء

افشههای مسههولییت اجتمههاعی افشههای مسههولییت اجتمههاعی   مههؤثر  ههرمههؤثر  ههریم علامههل یم علامههل تههرتههر  مهههممهههمیکههی از یکههی از   ،،نقههدینگینقههدینگی  ینگی:ینگی:نقدددنقددد
ی ی هههاههها  گههروهگههروه  یریرو سههاو سهها  گههذارانگههذاران  مقههررا مقههررا ، ، اعتباردهنههدگاناعتباردهنههدگانگههذران، گههذران،   . سههرمای . سههرمای اسههتاسههت  هههاههها  شههرکتشههرکت
یم  هر  یم  هر  ؛  نها را ؛  نها را  اشهند  اشهند   ییممنگران ملضلع تداوم فعاییت شرکت نگران ملضلع تداوم فعاییت شرکت   ماییمایی  ییهاها  گ ارشگ ارش  کنندهکننده  استفادهاستفاده

  ههای ههای    هدهی  هدهی   پرداختپرداخت  تلاناییتلانایی  یلیل   دی   دی اتتر،  اتتر،   نقدینگینقدینگیی  ا ی  ا هاها  شرکتشرکت  رسانیرسانی  یامیامپپمبنای تولری مبنای تولری 
 خلد، انگی ه  یشتری  رای افشای اطالعا   ا ج ئیا   یشتر دارند.خلد، انگی ه  یشتری  رای افشای اطالعا   ا ج ئیا   یشتر دارند.  مد مد   کلتاهکلتاه

ی  ها اههرم مهایی    ی  ها اههرم مهایی    هها هها   شهرکت شهرکت دارند که   دارند که     ییمم(،  یان (،  یان 43204320یینگ )یینگ )  و مکو مک  جنسمجنسم  اهرم مالی:اهرم مالی:
  اختیهاری اختیهاری   ییتلانند از طریهق افشها  تلانند از طریهق افشها    ییممهای نظار   یشتری هستند. مدیران های نظار   یشتری هستند. مدیران   ین ین ه ه متحمل متحمل   ،، اتتر اتتر

د که  شهرکت   د که  شهرکت   نه نه ساختم اهدا  نظارتی     سهتانکاران اطمینهان ده  ساختم اهدا  نظارتی     سهتانکاران اطمینهان ده     رآورده رآورده  منظلرمنظلر         یشتر و  یشتر و 
 ..((70027002جنیفرهل هل و تیللر،جنیفرهل هل و تیللر،))  را داردرا داردو ایفای تعهدا  و ایفای تعهدا    پرداختپرداختتلانایی تلانایی 
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  کننده افشها کننده افشها   ییمییمتبتبعامل عامل   عنلانعنلان      یا  یا  در اد در اد اندازه شرکت  یشتریم تلج  را اندازه شرکت  یشتریم تلج  را   اندازه شرکت:اندازه شرکت:
رود  یم اندازه شرکت و س ا افشاء را    مسهتقیم  رود  یم اندازه شرکت و س ا افشاء را    مسهتقیم    ییممو انتظار و انتظار      خلدش جلب نملده است   خلدش جلب نملده است

  تهر تهر    ه ر،  ه ر، ی ی هها هها   شرکتشرکت(، دتیل افشای اطالعا  (، دتیل افشای اطالعا  70027002))  یللریللرتتو و   فرهلفرهلییجنجن  وجلد داشت   اشد.وجلد داشت   اشد.
 هها افه ایش انهدازه شهرکت ه ینه  تهیه  و انتشههار       هها افه ایش انهدازه شهرکت ه ینه  تهیه  و انتشههار        را  هدیم شهر  خالصه  نملدنهد، نخسهت؛     را  هدیم شهر  خالصه  نملدنهد، نخسهت؛     

یم یم چنه چنه   ههم ههم   یا هد، یا هد،   ییمه مه یی در مقیها ( کهاهش   یی در مقیها ( کهاهش   جلجل  صرف صرف    دییل اقتصادی )   دییل اقتصادی )  هاها  شرکتشرکتاطالعا  اطالعا  
ی ی هها هها   شهرکت شهرکت ز ز کمتهر ا کمتهر ا    سهیار  سهیار   ،،ی  ه ر، ی  ه ر، هها هها   شهرکت شهرکت   دردره ین  تهی  و انتشهار اطالعها  افشها    ه ین  تهی  و انتشهار اطالعها  افشها    

رسهان  و  رسهان  و  ))  ییرسهان رسهان   اطهالع اطهالع خبری و خبری و   ییهاها  آژان آژان مانند مانند   اطالعاتیاطالعاتی  زیرا سایر منا عزیرا سایر منا ع  کلچک است،کلچک است،
در مقایسه   در مقایسه        ه ر،  ه ر، ی ی هاها  شرکتشرکت   تهی  گ ارش در ملرد    تهی  گ ارش در ملرد    یشتری یشتری  عالق عالق   گرانگران  و تحلیلو تحلیل   لیتم( لیتم(

اطالعهاتی  اطالعهاتی       دییهل عهدم تقهارن      دییهل عهدم تقهارن     های   ر،،های   ر،،  ؛ در شرکت؛ در شرکتدومدوم  ..دارنددارند    کلچککلچکی ی هاها  شرکتشرکت   ا ا
  نماینهدگی نماینهدگی   مدیران و سهامداران و اف ایش تثمیم مهایی خهارا از شهرکت، ه ینه     مدیران و سهامداران و اف ایش تثمیم مهایی خهارا از شهرکت، ه ینه      یشتر میان  یشتر میان 

های نمایندگی اقدام  ه  افشهای اطالعها     های نمایندگی اقدام  ه  افشهای اطالعها       هایی  رای کاهش ه ین هایی  رای کاهش ه ین   . چنیم شرکت. چنیم شرکتاستاست یشتر  یشتر 
ههای  ه ر،  یشهتر در    ههای  ه ر،  یشهتر در      شهرکت شهرکت   ،،سیاسهی سیاسهی    ر اسا  تولری ه ین  ر اسا  تولری ه ین   . سلم؛. سلم؛نملدنملد یشتری خلاهند  یشتری خلاهند 

گذاران در املر گذاران در املر   دخایت سیاستمداران و قانلندخایت سیاستمداران و قانلن  فشار وفشار و  معرض دید هستند؛  نا رایم  یشتر تحتمعرض دید هستند؛  نا رایم  یشتر تحت
 (.(.70027002  جنیفرهل وتیللر،جنیفرهل وتیللر،))  گیرندگیرند  جهت اعمال مقررا   یشتر و افشاء  یشتر قرار میجهت اعمال مقررا   یشتر و افشاء  یشتر قرار می  شرکتشرکت

ی از علامهل  ی از علامهل  یکه یکه   عنلانعنلان        س  دییلس  دییل    را   را     33شرکتشرکت    سا ق سا ق   ((43334333آنس  )آنس  )-اوس اوس   ::شرکتشرکت    سابقهسابقه
  نخسهت اینکه   نخسهت اینکه     ؛؛دانهد دانهد   ییهها مه  هها مه    مسهولییت اجتمهاعی شهرکت   مسهولییت اجتمهاعی شهرکت     یرگذار  هر سه ا افشهاء   یرگذار  هر سه ا افشهاء   تثثتثث ایقله  ایقله 
  جمله  جمله    ازاز دهند اطالعاتیدهند اطالعاتی ترجیاترجیا استاست ممکمممکم مالحظا  رقا تیمالحظا  رقا تی دییلدییل       ترتر  جلانجلانی ی هاها  شرکتشرکت

ک  ک    ایمایم  دومدوم  نکنند؛نکنند؛ افشاءافشاء رارا تلسع  محصلت تلسع  محصلت  وو ایای  ی ی سرماسرما مخارامخارا تلسع ،تلسع ، وو مخارا تحقیقمخارا تحقیق
  ییهها هها   گه ارش گه ارش   تعهداد تعهداد   افه ایش افه ایش    ها  ها   ک ک   ددشلشل  ییمم  استدتلاستدتل  یادگیری چنیمیادگیری چنیم  منحنیمنحنی  ی ی  ر اسا  نظر ر اسا  نظر

که   که     یا هد؛ در آخهر ایهم   یا هد؛ در آخهر ایهم     ییمه مه   کهاهش کهاهش ( (  لدن لدنملقع ملقع   )  )    گ ارشگری،گ ارشگری،  تثخیرتثخیر  زمانزمان  شرکت،شرکت،    ساتن ساتن 
روی   رای تکیه   روی   رای تکیه     یکیک  عنلانعنلان        عملمیعملمی  و انتشار اطالعا و انتشار اطالعا   فاقد سا ق  تهی فاقد سا ق  تهی   ترتر  جلانجلانی ی هاها  شرکتشرکت

  طهر  طهر    قا هل قا هل دوم  ه  شهر   یهل    دوم  ه  شهر   یهل      (.  ر ایم اسا ، فرضی (.  ر ایم اسا ، فرضی 43343333اوس  آنس ، اوس  آنس ، هستند )هستند )دادن    آن دادن    آن 
 است:است:

را تحهت  را تحهت    هها هها   شهرکت شهرکت شرکت س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی   شرکت س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی     ی ی هاها  ییژگژگییوو  فرضیه دوم:فرضیه دوم:
 دهد.دهد.  قرار میقرار می  ررییتثثتثث
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 عوامل راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعیعوامل راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی

و و   سهاز سهاز  ازاز یکهی یکهی  عنهلان عنهلان      ه   ه   مایکهان نههادی  مایکهان نههادی   شهرکتی، شهرکتی،  راهبریراهبری اد یا اد یا  : در: درمالکیت نهادیمالکیت نهادی
  هازار  هازار  فعهاتن فعهاتن  ازاز گهروه گهروه  ایهم ایهم  شلند.شلند.  ییمم شناخت شناخت  شرکتشرکت  ر ر در نظار در نظار  مؤثرمؤثر خارجیخارجی هایهای  کارکار

افه ایش  افه ایش   یجه  یجه  نتنت  دردر وو شهرکتی شهرکتی  راهبهری راهبهری  سیسهتم سیسهتم  ارتقهای ارتقهای  دردر اساسهی اساسهی  نقهش نقهش  تلاننهد تلاننهد   ییمم  سرمای سرمای 
ی ی هها هها   گ ارشگ ارشیی ک  اقدام    تهی  و انتشار یی ک  اقدام    تهی  و انتشار هاها  شرکتشرکتنمایند. نمایند.  ایفاایفا ی شرکتی شرکتورور   هره هره وو ییییکارآکارآ

هسهتند  هسهتند    نههادی دارای جهذا یت  یشهتری   نههادی دارای جهذا یت  یشهتری     گذارانگذاران  ی ی سرماسرما  نظرنظر  ازاز  ،،نمایندنمایند  ییمممسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
 (.(.70447044یانگ هل و چانگ،یانگ هل و چانگ،))

عرضه  سههام  ه     عرضه  سههام  ه       (،(،43204320ی نمایندگی جنسم و مک یینهگ ) ی نمایندگی جنسم و مک یینهگ ) تولرتولراسا  اسا     ر ر  مالکیت مدیریت:مالکیت مدیریت:
منهافع مهدیران و مایکهان    منهافع مهدیران و مایکهان      سهازی سهازی و همسلو همسل  نماینهدگی نماینهدگی     ین ین ه ه  رای کاهش  رای کاهش   مؤثرمؤثر  کارکار  راهراه    یکیک  ،،مدیرانمدیران
یهاد  ه  دنبهال    یهاد  ه  دنبهال    زز    احتمهال احتمهال      ه   ه  ی از سههام شهرکت  اشهند،    ی از سههام شهرکت  اشهند،    تلجهتلجه  قا لقا لاگر مدیران مایک  خش اگر مدیران مایک  خش   است.است.

مسهولییت اجتمهاعی  ه  ارزش    مسهولییت اجتمهاعی  ه  ارزش      اقهداما  اقهداما    که  که    صهلرتی صهلرتی   دردر  سازی ثهرو  سههامداران هسهتند.   سازی ثهرو  سههامداران هسهتند.     یشین یشین   
ترغیهب  ترغیهب    هها هها   شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی مایکیت مدیریت، وی را در جهت افشای مایکیت مدیریت، وی را در جهت افشای   شرکت  یف اید،شرکت  یف اید،

مهدیران  ه  دنبهال    مهدیران  ه  دنبهال       ه  دییهل عهدم شهفافیت،     ه  دییهل عهدم شهفافیت،    تلسع  تلسع      درحالدرحالر کشلرهای ر کشلرهای نماید. از سلی دیگر دنماید. از سلی دیگر د  ییمم
 ازارههای مهایی در چنهیم     ازارههای مهایی در چنهیم      هسهتند. هسهتند.   نفعهان نفعهان    ی یی منهافع  ی منهافع  جها جها      ه   ه  حداکثر نملدن منافع شخصی خهلد  حداکثر نملدن منافع شخصی خهلد  

ارزش زیههادی  ههرای ارزش زیههادی  ههرای یافتهه  یافتهه    تلسههع تلسههع در مقایسهه   هها کشههلرهای  در مقایسهه   هها کشههلرهای   اشههند و  اشههند و   یینمههنمههکههارا کههارا  اقتصههادهاییاقتصههادهایی
در چنهیم کشهلرهایی سه ا افشهای     در چنهیم کشهلرهایی سه ا افشهای       رودرود  ییمه مه یم انتظار یم انتظار  نا را نا را  نیستند؛نیستند؛  قائلقائل  گذاری اجتماعیگذاری اجتماعی  ی ی سرماسرما

 (.(.70447044یانگ هل و چانگ، یانگ هل و چانگ، ))  یا دیا د  ها کاهش ها کاهش   مسولییت اجتماعی شرکتمسولییت اجتماعی شرکت
. . اسهت اسهت کننده س ا افشا کننده س ا افشا   ییمییمتعتعیک از علامل مهم یک از علامل مهم   انتشار سهامانتشار سهام  پراکندگیپراکندگی  تمرکز مالکیت:تمرکز مالکیت:

  مسهائل مسهائل مهلرد  مهلرد    دردر   یشهتری  یشهتری   مایکیت گسترده، نگرانهی مایکیت گسترده، نگرانهی   ساختارساختار   ا ا  ییهاها  شرکتشرکترود در رود در   ییمم  انتظارانتظار
وجهلد داشهت    وجهلد داشهت      متمرک متمرک   مایکیتمایکیت  ساختارساختار   ا ا  ییهاها  شرکتشرکت   ا ا  مقایس مقایس   دردر  محی یمحی ی  یستیستززو و   اجتماعیاجتماعی

از قبیهل  از قبیهل     ینفع ینفع  ییهاها  گروهگروه  ازاز  ییترتر  مجملع  متنلعمجملع  متنلع، ، هاها  شرکتشرکتگستره مایکیت در ایم گستره مایکیت در ایم   زیرازیرا؛ ؛  اشد اشد
  رو،  هر رو،  هر   یهم یهم ازاازاگیهرد.  گیهرد.    یی رمه  رمه   دردراجتمهاعی را  اجتمهاعی را    ییهها هها   گهروه گهروه   یها یها   وو  کنندگانکنندگان  یمیمتثمتثم  مشتریان،مشتریان،  دویت،دویت،
  مایکیهت گسهترده، اطالعها    مایکیهت گسهترده، اطالعها       ها  ها   ییهها هها   که  شهرکت  که  شهرکت    رودرود  ییمه مه   انتظهار انتظهار   مشهروعیت، مشهروعیت،   نظری نظری   اسا اسا 

متنهلع افشها   متنهلع افشها     نفعاننفعان  حفظ مشروعیت ن د ایم  یحفظ مشروعیت ن د ایم  یمنظلر منظلر        یشتری را  یشتری را   محی یمحی ی  یستیستزز  وو  اجتماعیاجتماعی
 (.(.70017001حنیف  و کلک، حنیف  و کلک، ))  ندندیینمانما

ایجهاد سههلیت در کنتهرل مهدیریت     ایجهاد سههلیت در کنتهرل مهدیریت        اعث اعث      ر،  ر،مدیره مدیره       هیا هیا وجلد وجلد   مدیره:مدیره:      هیاتهیاتاندازه اندازه 
ی  ها  ی  ها  هها هها   شهرکت شهرکت در در   واقهع واقهع   دردر  یا هد. یا هد.   ییمه مه  ر عملکرد مدیریت نی   هبلد  ر عملکرد مدیریت نی   هبلد   نظار نظار یی یی و کاراو کاراشلد شلد   ییمم
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تلانهد  تلانهد    ییمه مه وجهلد دارد که    وجهلد دارد که    نفعان نفعان    ی ی  ازاز  تریتری  یعیعوسوس  طی طی    اتتری اتتریاحتمال احتمال           ر،،  ر،،  رهرهییمدمد      هیا هیا 
  تعهداد تعهداد   افه ایش افه ایش   که  که    گفتگفت  تلانتلان  ییمم  ممییچنچن  همهمزیست  اشد. زیست  اشد.   یطیطمحمح        تلج تلج   ازاز   اتتری اتتری  می انمی ان   یانگر یانگر
   ه   ه  هها  هها    شرکتشرکت  ادادییزز    احتمالاحتمال          ج ج ییدرنتدرنت  شده وشده و  جامع جامع    ا ا   هتر هتر  ارتباطارتباطمنجر    منجر    تلاند تلاند   ییمم  دیرهدیرهمم      هیا هیا 

 (.(.70407040،،)ناصر)ناصر  نشان خلاهند دادنشان خلاهند داد  واکنش مثبتواکنش مثبت  نفعاننفعان  یی  از سلی از سلی   واردشدهواردشدهاجتماعی اجتماعی   فشارهایفشارهای
ی ی هها هها   پسهت پسهت   زمهان زمهان   همهم   تصدی    تصدی   4040یرعاملیرعاملمدمدی مسولییت ی مسولییت دوگانگدوگانگ  ::یرعاملیرعاملمدمددوگانگی مسئولیت دوگانگی مسئولیت 

قهرار  قهرار   نماینهدگی، نماینهدگی،  توهلری توهلری  طبهق طبهق   یرعامل تلسهط یهک شهخص اشهاره دارد.    یرعامل تلسهط یهک شهخص اشهاره دارد.    مهد مهد مدیره و مدیره و       هیا هیا رئی  رئی  
 مههم مههم  ههای ههای   یتیتمسهولی مسهولی  داریداری  ییمعنه معنه  طلرطلر       مدیرهمدیره      هیا هیا  رئی رئی  وو مدیرعاملمدیرعامل در نقشدر نقش فردفرد یکیک گرفتمگرفتم

 ،،مهدیره مهدیره       هیها  هیها    هر  هر  مهدیرعامل مهدیرعامل  نفهل  نفهل   افه ایش افه ایش   ا ا وو کندکند  ییمم مخدوشمخدوش نظار  رانظار  را جمل جمل   ازاز مدیرهمدیره      هیا هیا 
 ..((70487048)گیاناراکی ، )گیاناراکی ،   شلد.شلد.  ییمماطالعا   یشتر اطالعا   یشتر  افشایافشای کاهشکاهش امکانامکان

راهبهری خهل  شهرکت    راهبهری خهل  شهرکت      یکهی از ارکهان اصهلی   یکهی از ارکهان اصهلی     مدیرهمدیره      هیا هیا استقالل استقالل   مدیره:مدیره:      هیاتهیاتاستقالل استقالل 
ملجهب نگهرش   ملجهب نگهرش     یهاد یهاد زز    احتمهال احتمهال           مدیره،مدیره،      هیا هیا   دردر  مستقلمستقل  مدیرانمدیران   اتی اتی  شلد. درصدشلد. درصد  ییمممحسل  محسل  

. . اسهت اسهت   مهؤثر مهؤثر   اجتمهاعی شهرکت  اجتمهاعی شهرکت    شلد، همیم امر در کسب مشهروعیت شلد، همیم امر در کسب مشهروعیت   ییمممثبت جامع     شرکت مثبت جامع     شرکت 
مهدیره  مهدیره        هیها  هیها     ا اسهتقالل  ا اسهتقالل   ییهاها  شرکتشرکترود ک  رود ک    ییممتولری مشروعیت، انتظار تولری مشروعیت، انتظار   اسا اسا    ر ر  یم ترتیب،یم ترتیب، د د

 یشهتری   یشهتری    محی هی محی هی   یسهت یسهت زز  وو  اجتمهاعی اجتمهاعی   اطالعها  اطالعها     ه  گه ارش   ه  گه ارش    اقهدام اقهدام   مشروعیت،مشروعیت،  حفظحفظ   یشتر،  رای یشتر،  رای
  در جههت در جههت   مدیریتمدیریت  تشلیقتشلیق   یشتری  رای یشتری  رای  یاد از قدر یاد از قدر زز    احتمالاحتمال        مستقل، مستقل،   مدیرانمدیران  ،،واقعواقع  دردرنمایند. نمایند. 
 (.(.70017001حنیف  و کلک،حنیف  و کلک،هستند )هستند )   رخلردار رخلردار  مسولییت اجتماعیمسولییت اجتماعی  ترتر  گستردهگسترده  افشایافشای

  فرهنگی،فرهنگی،  هایهای  زمین زمین   جنسیت،جنسیت،  دردر  ،    دییل تفاو ،    دییل تفاو 4444مدیرهمدیره      تنلع هیا تنلع هیا   مدیره:مدیره:      تنوع هیاتتنوع هیات
شهلد  شهلد    مهی مهی   مهدیره، مهدیره،       خلد )مردان(  اعث اف ایش استقالل هیها  خلد )مردان(  اعث اف ایش استقالل هیها    نسبت    همتایاننسبت    همتایان  زنانزنان  قلمیقلمی  یایا
های اخیر  ه  یکهی   های اخیر  ه  یکهی     سالسال  دردر  مدیرهمدیره      تنلع هیا تنلع هیا   دهد ک دهد ک   تجر ی نشان میتجر ی نشان می. شلاهد . شلاهد ((70407040  خان،خان،))
دههد  دههد    شده نشان مهی شده نشان مهی   انجامانجام  م ایعا م ایعا   شده است.شده است.  راهبری شرکت تبدیلراهبری شرکت تبدیل  اج ای اصلی اد یا اج ای اصلی اد یا   ازاز

هها را  ه  مثبهت    هها را  ه  مثبهت      گرایش    افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت    گرایش    افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت      مدیره ومدیره و      ک   یم تنلع هیا ک   یم تنلع هیا 
 ..((70407040ناصر،ناصر،))  داری وجلد داردداری وجلد دارد  معنیمعنی

  یی ر س ا افشا ر س ا افشا  تلاندتلاند  ییمم  ر،   ر،   ییمؤسس  حسا رسمؤسس  حسا رس  یکیک  حضلرحضلر    ::اندازه موسسه حسابرسیاندازه موسسه حسابرسی
  یی ا مؤسسها  حسا رسه   ا مؤسسها  حسا رسه    یس یس مقامقا    ر، در   ر، در   ییاطالعا  شرکت مؤثر  اشد. مؤسسا  حسا رساطالعا  شرکت مؤثر  اشد. مؤسسا  حسا رس

 هر ایهم    هر ایهم     ..کنندکنند  ییمم  یشترییشتری    گذاریگذاری  ی ی خلد سرماخلد سرما  یتیتفعایفعای  یفیتیفیتحفظ شهر  و کحفظ شهر  و ک  ییکلچک،  راکلچک،  را
  تهری تهری   کهم کهم   یی)ک  وا ستگ)ک  وا ستگ  یی  ر، حسا رس  ر، حسا رس  ییهاها  دارد ک  مؤسس دارد ک  مؤسس   وجلدوجلد  یادییادیزز  احتمال احتمال   اسا ،اسا ،

در در   تهری تهری   یفیتیفیتو  اکو  اک  ترتر  یشیشکنند ک  اطالعا   کنند ک  اطالعا       یشنهادیشنهاددارند( پدارند( پ  کار خلدکار خلد  چند صاحبچند صاحب  یایا  یکیک      
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   هر ایهم اسها ،    هر ایهم اسها ،     (.(.43314331و همکهاران،  و همکهاران،      کاران ارائ  شلد. )وات  کاران ارائ  شلد. )وات    ساتن  صاحبساتن  صاحب  ییهاها  گ ارشگ ارش
 است:است:  طر طر   قا لقا ل   شر   یل    شر   یل   فرضی  سلمفرضی  سلم
را تحهت  را تحهت  ها ها   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولیعلامل راهبری شرکتی س ا افشای علامل راهبری شرکتی س ا افشای   سوم:سوم:فرضیه فرضیه 

 دهد.دهد.  قرار میقرار می  ررییتثثتثث
 

 ییشناسشناس  روشروش
ههای  ههای    که  داده که  داده   رویدادی است،  دیم معنیرویدادی است،  دیم معنی  آرشیلی و پ آرشیلی و پ   روشروش  ،،روش پژوهش حاضرروش پژوهش حاضر

 هرای   هرای  ))  هها هها   های مایی ساتن  شرکتهای مایی ساتن  شرکت  گ ارشگ ارش  نظیرنظیرمختل  مختل    ی اطالعاتیی اطالعاتیهاها  گاهگاهییپاپا  نیاز ازنیاز از  ملردملرد
اسهتخراا نهرت تهلرم و    اسهتخراا نهرت تهلرم و       رای رای))   انک مرک ی انک مرک ی  متغیرهای مایی و راهبری شرکتی(،متغیرهای مایی و راهبری شرکتی(،استخراا استخراا 

  تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   ممیهی یهی تعتع  یی را را  ممییچنچن  همهم  است.است.  شدهشده  ییگردآورگردآورنرت تلیید ناخایص داخلی(، نرت تلیید ناخایص داخلی(، 
ر ر دد اسهت. اسهت.   شهده شهده     اسهتفاده اسهتفاده     شهرکت شهرکت   رهرهییمهد مهد       هیها  هیها    تتیه یه فعایفعای    هها از گه ارش  هها از گه ارش    شهرکت شهرکت   ییاجتماعاجتماع
  48314831  هایهای  سالسال  طیطی  تهرانتهران   هادار هادار  وراقوراقاا   لر  لر   دردر  شدهشده  پذیرفت پذیرفت   هایهای  حاضر شرکتحاضر شرکت  پژوهشپژوهش
  انهد، انهد،   نمهلده نمهلده   ارائه  ارائه    تههران تههران    هادار هادار   لر  اوراق لر  اوراق        رارا  خلدخلد  ماییمایی  هایهای  صلر صلر   ک ک   48348311یغایت یغایت 
  آنآن ه  روش حهذفی از میهان     ه  روش حهذفی از میهان      نی نی   نملن  پژوهشنملن  پژوهشدهند. دهند.   میمی  تشکیلتشکیل  پژوهش راپژوهش را  آماریآماری  جامع جامع 
قبل از سال قبل از سال شد ک  شد ک  تهران انتخا  تهران انتخا     هادار هادار   لر  اوراق لر  اوراق  دردر  شدهشده  پذیرفت پذیرفت   هایهای  شرکتشرکت  ازاز  دست دست 
نام آن از فهرست مذکلر حهذ   نام آن از فهرست مذکلر حهذ     48314831 اشند و تا پایان سال  اشند و تا پایان سال   شدهشده  رفت رفت ییپذپذدر  لر  در  لر    48314831

از از   یکیک  هرهرنظهر  نظهر    مهلرد مهلرد     طالعاطالعااا   اشهد؛  اشهد؛   اسهفند اسهفند   7373   ه   ه    منتههی منتههی هها  هها    آنآن  مهایی مهایی   سالسال  نشده  اشد؛نشده  اشد؛
  وو  اقهالم اقهالم   نهلع نهلع   فعاییهت، فعاییهت،   ماهیهت ماهیهت   تشها   تشها   منظلر منظلر         ؛؛ اشد اشد    سترسترم ایع  در دم ایع  در د  ملردملرد  ییهاها  شرکتشرکت

 ه  دییهل اهمیهت  هاتتر      ه  دییهل اهمیهت  هاتتر       وو  اجتمهاعی اجتمهاعی    عد عد  دردرافشاشده افشاشده   اقالماقالم   لدن لدن  همگمهمگم  ووها ها   آنآن  یی ند ند  طبق طبق 
ی تلییدی انتخا  شهدند.  ها اعمهال    ی تلییدی انتخا  شهدند.  ها اعمهال    هاها  شرکتشرکت  تلییدیتلییدی  ییهاها  شرکتشرکتمسولییت اجتماعی در مسولییت اجتماعی در 
  ،،حاضهر حاضهر   پهژوهش پهژوهش   نملن  پژوهش انتخا  شدند.نملن  پژوهش انتخا  شدند.  عنلانعنلان      شرکت شرکت   401401شرایط نامبرده تعداد شرایط نامبرده تعداد 

    شر   یل است؛   شر   یل است؛  شامل دو مرحل شامل دو مرحل 
ههای  ههای    چندگانه )داده چندگانه )داده   لنلنییاز مدل رگرساز مدل رگرس  هاها    ییآزملن فرضآزملن فرضدر ایم مرحل ،  رای در ایم مرحل ،  رای   اول:اول:    مرحلهمرحله

اسهت. در  اسهت. در    شدهشده    استفادهاستفاده  ««سالسال  -  صنعتصنعت»»و و   ««سالسال  -شرکت شرکت »» ا استفاده از دو رویکرد  ا استفاده از دو رویکرد   ((ترکیبیترکیبی
ی انتخها  ایگهل انجهام شهلد.  ه  ایهم       ی انتخها  ایگهل انجهام شهلد.  ه  ایهم       هها هها   آزمهلن آزمهلن اول  اید اول  اید     وهل وهل در در   ««سالسال  -شرکت شرکت »»رویکرد رویکرد 

  ههم ههم    ها  ها ایگلی اثرا  مشترک و اثهرا  ثا هت   ایگلی اثرا  مشترک و اثهرا  ثا هت     چاو( دوچاو( دو))مرمرییییصلر  ک   ا استفاده از آزملن صلر  ک   ا استفاده از آزملن 
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ایگهلی اثهرا  ثا هت    ایگهلی اثهرا  ثا هت      کارگیریکارگیری   ر    ر     مبنیمبنی  آزملن،آزملن،  ایمایم  نتای نتای   ک ک   ییصلرتصلرت  . در. درشلندشلند  ییمممقایس  مقایس  
  اسهتفاده اسهتفاده   مهلرد مهلرد   دفیدفیاثرا  تصااثرا  تصا  یایا  ثا تثا ت  ایگلهای اثرا ایگلهای اثرا   ازاز  یکییکی   اید اید  ،،مدلمدل  تخمیمتخمیم   رای رای   اشد، اشد،

 است.است.  شدهشده    استفادهاستفاده  هاسممهاسمم  ایگل از آزملنایگل از آزملن  دودو  ایمایم  ازاز  یکییکی  انتخا انتخا    رای رای  ..قرار گیردقرار گیرد
سهال و صهنعت  هر    سهال و صهنعت  هر      را را ییتهثث تهثث   و کنترلو کنترل لدن نتای   لدن نتای    اتکااتکا  قا لقا لتحلیل حساسیت، تحلیل حساسیت،   منظلرمنظلر        چنیم چنیم   همهم

مههد  مههد    اسهت) نی اسهت) نی   شهده شهده     استفادهاستفاده  نی نی « « سالسال  -  صنعتصنعت»»  کردکردییروروارتباط  یم متغیرهای مستقل و وا ست  از ارتباط  یم متغیرهای مستقل و وا ست  از 
متغیرهای ساختگی  ه   متغیرهای ساختگی  ه     عنلانعنلان      ساختگی سال و صنعت ساختگی سال و صنعت      ایم معنی ک  متغیر   ایم معنی ک  متغیر  (.(.48314831و همکاران، و همکاران، 

شهرکت  شهرکت  »» ا استفاده از هر دو رویکهرد   ا استفاده از هر دو رویکهرد    هاها    ییفرضفرضپژوهش  رای آزملن پژوهش  رای آزملن   ییهاها  مدلمدل  ..انداند  شدهشده  اضاف اضاف مدل مدل 
 ::استاست( زیر ( زیر 77( و )( و )44های )های )  مدلمدلم ا ق م ا ق « « سالسال  -صنعت صنعت »»و رویکرد و رویکرد   ««سالسال  -

 

𝑪𝑺𝑹𝑺𝒊𝒕 (4مدل ) = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏𝑰𝑵𝑭𝒊𝒕 + 𝜷 𝟐𝑮𝑫𝑷 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷 𝟒𝑳𝑰𝑸𝒊𝒕

+  𝜷 𝟓𝑭𝑳𝒊𝒕 +  𝜷 𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷 𝟕𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 +  𝜷 𝟖𝑴𝑶𝒊𝒕

+ 𝜷 𝟗𝑰𝑶𝒊𝒕 +  𝜷 𝟏𝟎𝑶𝑪𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟏𝑩𝑺𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟐 𝑪𝑬𝑶𝑫 𝒊𝒕

+ 𝜷 𝟏𝟑𝑩𝑰𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟒𝑩𝑫𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟓𝑨𝑺𝒊𝒕+𝛆𝒊𝒕 
 

𝑪𝑺𝑹𝑺𝒊𝒕  (7مدل ) = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏𝑰𝑵𝑭𝒊𝒕 + 𝜷 𝟐𝑮𝑫𝑷 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷 𝟒𝑳𝑰𝑸𝒊𝒕

+  𝜷 𝟓𝑭𝑳𝒊𝒕 +  𝜷 𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷 𝟕𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 +  𝜷 𝟖𝑴𝑶𝒊𝒕

+ 𝜷 𝟗𝑰𝑶𝒊𝒕 +  𝜷 𝟏𝟎𝑶𝑪𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟏𝑩𝑺𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟐 𝑪𝑬𝑶𝑫 𝒊𝒕

+ 𝜷 𝟏𝟑𝑩𝑰𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟒𝑩𝑫𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟓𝑨𝑺𝒊𝒕

+ ∑ 𝜷𝒌

𝟐𝟒

𝒌=𝟏𝟔
𝒀𝒆𝒂𝒓𝒊,𝒕 + ∑ 𝜷𝑱

𝟐𝟗

𝑱=𝟐𝟓
𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒊,𝒕+𝛆𝒊𝒕 

 
  نرتنرت: : GDP  ؛؛نرت تلرمنرت تلرم: : INF؛ ؛ شرکتشرکت: امتیاز مسولییت اجتماعی : امتیاز مسولییت اجتماعی CSRS  ک  در آن؛ک  در آن؛

مایی؛ مایی؛   اهرماهرم  ::FL: نقدینگی؛ : نقدینگی؛ LIQ؛ ؛   یییی ازده دارا ازده دارا  نرتنرت: : ROAی؛ی؛ناخایص داخلناخایص داخل  ددییتلیتلی  رشدرشد
Size::  شههرکت؛ شههرکت؛   انههدازهانههدازهAge::   ؛ ؛ شههرکتشههرکت    سهها ق سهها قMO::  ؛ ؛ تتییررییمههدمههد  تتیههیههمایکمایکIO : :تتیههیههمایکمایک  
  تتییمسهولی مسهولی   ییدوگهانگ دوگهانگ : : CEOD    ؛؛رهرهییمهد مهد     یایااندازه هاندازه ه: : BS: تمرک  مایکیت؛ : تمرک  مایکیت؛ OCی؛ ی؛ نهادنهاد
    مؤسسه مؤسسه   : انهدازه : انهدازه AS؛؛رهرهییمهد مهد       هیها  هیها    تنهلع تنهلع : : BD؛ ؛ رهرهییمهد مهد       هیها  هیها    استقاللاستقالل: : BI؛ ؛ رعاملرعاملییمدمد

  ببیه یه    ترت   ترت  tو و   i  متغیر ساختگی صنعت؛متغیر ساختگی صنعت؛ ::Indus: متغیر ساختگی سال؛ : متغیر ساختگی سال؛ Yearی؛ی؛حسا رسحسا رس
 نماد شرکت و سال است.نماد شرکت و سال است.

 هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی      هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی       مهؤثر مهؤثر ی علامل ی علامل  ند ند  رتب رتب در ایم مرحل ،  رای در ایم مرحل ،  رای   مرحله دوم:مرحله دوم:
دانهش از  دانهش از    کسهب کسهب   نهد نهد ییفرافرا  ی،ی،کهاو کهاو   دادهدادهاسهت.  اسهت.    شهده شهده   اسهتفاده اسهتفاده ی ی کهاو کهاو   دادهدادهی ی هاها  مدلمدل  ازازها ها   شرکتشرکت
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  مخهازن اطالعها   مخهازن اطالعها     گهر گهر ییدد  اایه یه داده، انبهاره داده و  داده، انبهاره داده و    گهاه گهاه ییدر پادر پا  شدهشده  رهرهیی خ خ  ییهاها  دادهداده  ممییعظعظ  ررییمقادمقاد
کشهه  دانههش اسههت و شههامل  کشهه  دانههش اسههت و شههامل    نههدنههدییاز فرااز فرا  ییاا  مرحلهه مرحلهه   ییکههاوکههاو  دادهداده  ،،گههرگههرییدد    عبههار عبههار     .  هه .  هه اسههتاسههت
مهؤثر محاسهباتی،   مهؤثر محاسهباتی،     ییهها هها   تتییتحت محدودتحت محدود  ک ک   ییطلرطلر  مخصل     خلد است،   مخصل     خلد است،     ییهاها  تمتمییایگلرایگلر
از از   هرکهدام هرکهدام (. در (. در 48304830)کیهانی و احمهدی،   )کیهانی و احمهدی،     کنهد کنهد   ییمه مه کشه   کشه     دادهدادهر ر ددرا را   هها هها   مدلمدلو یا و یا   ایگلهاایگلها
عنهلان  عنهلان     ه   ه  ی کهم اثهر   ی کهم اثهر   هها هها   دادهداده عد از پاتیش  عد از پاتیش   تتیی ااهم ااهمی پژوهش، متغیرهای ی پژوهش، متغیرهای کاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدل

و و   4747ی دقهت ی دقهت هاها  شاخصشاخصاز از   خلاهند شد. سپ خلاهند شد. سپ   انتخا انتخا   ییکاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدلمتغیرهای ورودی متغیرهای ورودی 
  هها اسهتفاده  هها اسهتفاده    مدلمدل  مقایس مقایس   ی مدل جهت ارزیا ی وی مدل جهت ارزیا ی و روندادها روندادها خشی از  خشی از   عنلانعنلان        4848نملدار راکنملدار راک

مقهدار  مقهدار    ااشهده  ه  شهده  ه    ییرریه یه گگ  انهدازه انهدازه   ارارددههه ههه مقمقان بهاق  ان بهاق    انان  ههه ههه میمی    هههه    رهرهااههههششاادقت دقت   ،،واقعواقع  دردراست. است.   شدهشده  
  للههه ههه حاصحاص    هه هه     ییهه هه قعقعواوا  ییو منفه و منفه   تتهه هه مثبمثب  ارداردللهه هه مم  یمیمهه هه تقستقس  حاصلحاصل     ز ان ریاضهی    ز ان ریاضهی   واقعی دارد وواقعی دارد و

اسهت، مهدیی که     اسهت، مهدیی که       . شاخص خل ی مدل، س ا زیهر منحنهی نمهلدار راک   . شاخص خل ی مدل، س ا زیهر منحنهی نمهلدار راک   هاستهاست  دادهدادهع ع ههههجمجم
  افشهای افشهای ))  هها هها   شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی    یم دو گروه افشای یم دو گروه افشای  ییکنندگکنندگ  ککییتفکتفک یشتریم قدر   یشتریم قدر  

( و مهدیی که  کمتهریم    ( و مهدیی که  کمتهریم    44))  ککدارد، دارای س ا زیهر منحنهی یه   دارد، دارای س ا زیهر منحنهی یه     ( را( راافشای ضعی افشای ضعی   مناسب ومناسب و
ههد  از مقایسه    ههد  از مقایسه      ..اسهت اسهت ( ( 00//11))  ممیینه نه دارای س ا زیر منحنی دارای س ا زیر منحنی   ی را داردی را داردکنندگکنندگ  ککییتفکتفکقدر  قدر  

متغیرههای  متغیرههای    هها هها   مدلمدلاز ایم از ایم   هرکدامهرکدامک  ک    است.    ایم معنیاست.    ایم معنی  تتیی ااهم ااهمی متغیرهای ی متغیرهای  ند ند  رتب رتب   هاها  مدلمدل
هها  هها    شهرکت شهرکت ی افشای مسهولییت اجتمهاعی   ی افشای مسهولییت اجتمهاعی   ننیی    ششییپپ  دردر  هاها  آنآنتلانایی تلانایی   می انمی ان  را  ر اسا را  ر اسا   تتیی ااهم ااهم

ی نملده و مدیی ک   یشهتریم کهارایی را داشهت     ی نملده و مدیی ک   یشهتریم کهارایی را داشهت      ند ند  تتییاویلاویل  افشای مناسب و افشای ضعی (افشای مناسب و افشای ضعی ())
ی ی هها هها   مهدل مهدل   قرارگرفته  اسهت. در پهژوهش حاضهر از    قرارگرفته  اسهت. در پهژوهش حاضهر از      تتیه یه  ااهم ااهممتغیرهای متغیرهای   انتخا انتخا   مبنایمبنای   اشد اشد
 ی یم و رگرسیلن یجستیک  ه    ی یم و رگرسیلن یجستیک  ه       شبک شبک عصبی و عصبی و   شبک شبک درخت تصمیم، درخت تصمیم،   مدلمدلشامل شامل   ییکاوکاو  دادهداده
 است.است.  شدهشده    استفادهاستفاده یل  یل   شر شر 

طبقه   طبقه     ششییاست ک  جهت نمااست ک  جهت نما  ییمدیمدی  ،،ییکاوکاو  دادهداده  دردر  ممییدرخت تصمدرخت تصم  تصمیم:تصمیم:  مدل درختمدل درخت
درخهت  درخهت    ممییک  از نام آن مشخص است، اک  از نام آن مشخص است، ا  گلن گلن     همانهمان. . شلدشلد  ییاستفاده ماستفاده م  هاها  لنلنییها و رگرسها و رگرس  کنندهکننده

را انجهام  را انجهام    یی ند ند  ک  عمل طبق ک  عمل طبق   ییممییاست. در درخت تصماست. در درخت تصم  شدهشده    للییگره و شاخ  تشکگره و شاخ  تشک  ییاز تعداداز تعداد
 هر،(   هر،(    رریه یه غغ  ییهاها  )گره)گرهگرگرییدد  ییهاها  از گرهاز گره  ککییها هستند. در هر ها هستند. در هر   کال کال   انگرانگرییها  ها     ر، ر،  دهد،دهد،  ییمم

(. (. 48384838،،ییللیی)اسهماع )اسهماع   ردردیه یه گگ  ییصهلر  مه  صهلر  مه    ییرریه یه گگ  ممییچند صفت خاصه  تصهم  چند صفت خاصه  تصهم    اایی  ککیی ا تلج      ا تلج     
پژوهش  ا تلجه   پژوهش  ا تلجه     ممییوجلد دارند ک  در اوجلد دارند ک  در ا  ممییساخت درخت تصمساخت درخت تصم  یی را را  ییمتعددمتعدد  ییهاها  تمتمییلرلرایگایگ

  C5  تمتمییاز ایگهلر از ایگهلر   م،م،ییدر مباحث مر لط    درخت تصهم در مباحث مر لط    درخت تصهم   C5  تمتمییاستفاده از ایگلراستفاده از ایگلر  تتیی   عملم   عملم
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 است.است.  شدهشده    استفادهاستفاده  ،، اشد اشد  میمی  C 4.5نسخ  نسخ    ممییک  آخرک  آخر
 نهدی اسهتفاده    نهدی اسهتفاده     حتمایی  رای حهل مسهائل دسهت    حتمایی  رای حهل مسهائل دسهت    از چارچل  ااز چارچل  ا  4141شبک   ی یمشبک   ی یم  بیزین:بیزین:    شبکهشبکه

تلانیم    کمک آن تلانیم    کمک آن   ی مهم احتمال، فرملل احتمال  ی  است ک  میی مهم احتمال، فرملل احتمال  ی  است ک  میهاها  فرمللفرمللکند. یکی از کند. یکی از   میمی
 هرای   هرای    عهده عهده ها را تخمهیم  ه نیم. اسهتفاده از ایهم قا    ها را تخمهیم  ه نیم. اسهتفاده از ایهم قا      احتمال  رچسب کال  یک نملن  از دادهاحتمال  رچسب کال  یک نملن  از داده

های   ر،    همهراه دارد. در ایهم روش   های   ر،    همهراه دارد. در ایهم روش      ندی، دقت و سرعت خل ی را در پایگاه داده ندی، دقت و سرعت خل ی را در پایگاه داده  طبق طبق 
 رچسهب کهال  مسهتقل از     رچسهب کهال  مسهتقل از      فرض  ر ایم است ک  تثثیر مقدار یهک صهفت خاصه   هر روی    فرض  ر ایم است ک  تثثیر مقدار یهک صهفت خاصه   هر روی    
شهلد.  شهلد.    کهال  نامیهده مهی   کهال  نامیهده مهی     4141مقادیر دیگر صفا  خاص  است و ایم ملضلع استقالل شهرطی مقادیر دیگر صفا  خاص  است و ایم ملضلع استقالل شهرطی 

 ((48384838اسماعیلی،اسماعیلی،))
. . اسهت اسهت ههای عصهبی واقعهی    ههای عصهبی واقعهی      سازی ساده از سیستمسازی ساده از سیستم  ی مدلی مدلنلعنلع  4040عصبیعصبی  بک بک شش  عصبی:عصبی:  شبکهشبکه
تهلان  یهان   تهلان  یهان     شلد. میشلد. می  عنلان یک نرون مصنلعی در نظر گرفت  میعنلان یک نرون مصنلعی در نظر گرفت  می    عصبی، هر گره   عصبی، هر گره       در شبک در شبک 

ی عصهبی  ی عصهبی  هها هها   شهبک  شهبک  تریم نکها  کلیهدی در کهارایی    تریم نکها  کلیهدی در کهارایی      نرون از اساسینرون از اساسی  سازیسازی  مدلمدل    داشت نحلهداشت نحله
تهریم و  تهریم و    یکهی از سهاده  یکهی از سهاده    مهمهی اسهت.  مهمهی اسهت.    مهل مهل عاعا   رقهراری اتصهات  شهبک  نیه      رقهراری اتصهات  شهبک  نیه         امها نحهله  امها نحهله    ،،استاست

  MLP اختصهار اختصهار    ه   ه    اایه یه 4242حال کارآمدتریم اتصال پیشنهادی، مدل پرسهپترون چندتیه   حال کارآمدتریم اتصال پیشنهادی، مدل پرسهپترون چندتیه     درعیمدرعیم
خروجهی تشهکیل یافته     خروجهی تشهکیل یافته         تیه  تیه      یهک یهک   وو  پنههان پنههان     تیه  تیه    چندچند  ورودی، یک یاورودی، یک یا    تی تی     ک  از یکک  از یک  استاست
 (.(.48384838اسماعیلی،اسماعیلی،))استاست

  ییااههمتغیرهه متغیرهه     ههکه که   سهت سهت اا  ننگرسهیل گرسهیل رر  نهلعی نهلعی   ،،ککیییجسهت یجسهت   لنلنییرگرسه رگرسه   ::ککییلجسدت لجسدت   ونونییرگرسرگرس
  ررههمتغیه متغیه   ییههیه یه وو  ،،ددهه اشه  اشه   ییاا  مقلیه  مقلیه      مقیها مقیها   نیه  نیه  و و   ییکم ه کم ه     مقیامقیادر در   تلاندتلاند  یی( م( مستقلستقلههمم))ممیی    ششییپپ
رتب  هر رتب  هر   ،،ی مستقلی مستقلرهارهاییمتغمتغ          وزنوزنمدل  ا اختصا  مدل  ا اختصا  ایم ایم در در . . ستستاا  ییدوس حدوس ح    مقلی مقلی   ست ست هه  واوا

ایم رتب   رای تعیهیم احتمهال عضهلیت در    ایم رتب   رای تعیهیم احتمهال عضهلیت در      ازاز  ..ددشلشل  ییممی ی ننیی    ششییپپی نملن  ی نملن  هاها  شرکتشرکتیک از یک از 
  ااهه    ستستااخ ی خ ی   ننگرسیلگرسیلرر  شبی شبی ، ، یجستیکیجستیک  ننگرسیلگرسیلمدل رمدل ر  ..ددشلشل  ییممیک گروه معیم استفاده یک گروه معیم استفاده 

  ورورذذههمجه مجه   دندنررههکه که   قلقلااحهد حهد   ییجاجا    و   و     ستستیینن  ننیکسایکسا  یبیبااضرضر  تخمیمتخمیمروش روش     ههکک  و و ااههتفتف  ممههییاا
  کثرکثرااددههاحتمال وقلع یک رخهداد را حه  احتمال وقلع یک رخهداد را حه    (،(،شلدشلد  ییمم  ممنجانجاااخ ی خ ی   ننگرسیلگرسیلدر ردر ر    هه)ک)ک4343ااههخ اهخ اه

 ..کندکند  ییمماستفاده استفاده   4343نمایینمایی  از خاصیت حداکثر درستاز خاصیت حداکثر درست  واقعواقع  دردرو و   ددیینمانما  ییمم
 

 عوامل مؤثرعوامل مؤثر

  متغیرههای متغیرههای   ی شرکت و راهبهری شهرکتی  ی شرکت و راهبهری شهرکتی  هاها  ییژگژگییوو  اقتصادی،اقتصادی،  علاملعلامل  مرتبط  امرتبط  ا  متغیرهایمتغیرهای  
   ارائ  شده است:ارائ  شده است:  77جدول جدول   دردر  هاها  آنآنمحاسب  یا استخراا محاسب  یا استخراا   نحلهنحله  ک ک   اصلی پژوهش هستنداصلی پژوهش هستند
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ها شرکت افشای مسولییت اجتماعیس ا  مؤثر  ر علامل: 7جدول   

 استخراا/سنجش نحله متغیر نام علامل نام
 عالمت

 اختصاری

 اقتصادی علامل
 تلرم نرت

 مرک ی  انک
INF 

 GDP داخلی ناخایص تلیید رشد نرت

یو
ژگ

 ی
ها

 ی
ت

رک
ش

 

ی
ژگ

وی
 

ی
ها

 

ی
مال

 

 ROA ها ییدارا جمع    خایص سلد نسبت  ییدارا  ازده نرت سلدآوری

 LIQ جاری های ی ده    جاری های ییدارا جاری نسبت نقدینگی

 FL ها ییدارا جمع    ها ی ده کل  دهی نسبت مایی اهرم

ی
ژگ

وی
 

ی
ها

 

ی
ار

خت
سا

 

 SIZE ها ییدارا جمع یگاریتم شرکت اندازه

 AGE گذرد یم شرکت  یتثس از ک  ییها سال تعداد شرکت  سا ق 

مل
لا
ع

 
ی
بر
راه

 
ی
کت

شر
 

ار
خت

سا
ت 

کی
مال

 

 IO نهادی گذاران ی سرما اختیار در سهام درصد نهادی یکیتما

 مدیریت مایکیت
 خهههانلاده اعضهههای اختیهههار در سههههام درصهههد

 مدیره   هیا 
MO 

 OC آزاد شناور سهام درصد منهای یک مایکیت تمرک 
ار

خت
سا

 
ت

هیا
   

ره
دی

م
 

 BS مدیره   هیا  اعضای تعداد مدیره   هیا  اندازه

 یرعاملمد مسولییت دوگانگی

  هیها   رئی  نائب یا رئی  مدیرعامل اگر

 ایههم غیههر در و یههک عههدد  اشههد، مههدیره 

 گیرد یم تعلق آن    صفر عدد صلر 
CEOD 

 مدیره   هیا  استقالل
  هیها   غیرملظه   اعضهای  تعهداد  نسهبت 

 اعضا کل    مدیره 
BI 

 مدیره   هیا  تنلع
 مههدیره   هیها   زنهان  اعضههای تعهداد  نسهبت 

 اعضا کل    نسبت
BD 
 

ی
رس

ساب
ح

 

 حسا رسی مؤسس  نلع

 حسا رسههی، سههازمان تلسههط شههرکتی اگههر

 غیهر  در و یهک  عهدد   اشد شده حسا رسی

 گیرد یم تعلق آن    صفر عدد صلر  ایم
AS 
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 متغیرهای کنترلی
  اسهت. اسهت.   شهده شهده     گرفته  گرفته  متغیرهای کنتریی در نظر متغیرهای کنتریی در نظر   عنلانعنلان        ساختگی صنعت و سال ساختگی صنعت و سال   متغیرهایمتغیرهای

گهروه صهنعت شهامل خهلدرو و     گهروه صهنعت شهامل خهلدرو و       ششششنملن  در نملن  در   ییهاها  تمام شرکتتمام شرکت  ،،نخستنخست     ایم صلر  ک    ایم صلر  ک 
 ه  تعهداد    ه  تعهداد   و و   شهدند شهدند   یی نهد  نهد   طبقه  طبقه    ررییو ساو سا  ییییااییممییشش  ،،ییو معدنو معدن  ییکانکان  ،،ییفل فل   ،،ییییغذاغذا  آت ،آت ،  ممییماشماش

متغیهر سهاختگی صهنعت    متغیهر سهاختگی صهنعت    اسهتفاده در پهژوهش   اسهتفاده در پهژوهش     مهلرد مهلرد   ععییکمتر از تعداد کل گهروه صهنا  کمتر از تعداد کل گهروه صهنا    ییککیی
در در   ک،ک،یه یه سهاختگی صهنعت  ها دو ارزش    سهاختگی صهنعت  ها دو ارزش      رریه یه اول تها پهنجم متغ  اول تها پهنجم متغ    ععییصهنا صهنا   یی) هرا ) هرا   ددییگردگردتعری  تعری  

 هرای سهال نیه   ه       هرای سهال نیه   ه        اسهت(. اسهت(.   شهده شهده     ییتعرتعر  ماندهماندهیی اق اق  ععییصناصنا  ییصنعت مر لط  و ارزش صفر،  راصنعت مر لط  و ارزش صفر،  را
  یی) هرا ) هرا   ددییگردگردسال تعری  سال تعری    ساختگیساختگیمتغیر متغیر   ی پژوهشی پژوهشهاها  دورهدورهکل کل   تعدادتعدادتعداد یکی کمتر از تعداد یکی کمتر از 

سهال مر لطه  و ارزش صهفر،    سهال مر لطه  و ارزش صهفر،      دردر  ک،ک،یه یه ساختگی سال  ا دو ارزش ساختگی سال  ا دو ارزش   ررییاول تا نهم متغاول تا نهم متغ  هایهای  سالسال
 (.(.استاست  شدهشده    ییها تعرها تعر  سالسال  ررییدر سادر سا

 

 متغیر وابستهمتغیر وابسته
افشهای  افشهای     هرای سهنجش   هرای سهنجش    متغیر وا ست  پژوهش اسهت. متغیر وا ست  پژوهش اسهت.   ،،شرکتشرکتشاخص مسولییت اجتماعی شاخص مسولییت اجتماعی 

هنلز هیچ اجماعی میهان  هنلز هیچ اجماعی میهان    اگرچ اگرچ   ی آنی آنهاها  مؤیف مؤیف و شناسایی ا عاد و و شناسایی ا عاد و     شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
  ایمللهی زیهادی  ایمللهی زیهادی    یمیم ه  ه حال معیارها و اسهتانداردهای  حال معیارها و اسهتانداردهای    یمیماا   ا اجلد ندارد، جلد ندارد،   هاها  سازمانسازمانو و   پژوهشگرانپژوهشگران

(، حنیفه  و  (، حنیفه  و  70037003))  ریگرزریگرزرودرود(،  رانکل و (،  رانکل و 43304330))  هاکستلن و میلمهاکستلن و میلم  تلسط پژوهشگران از قبیلتلسط پژوهشگران از قبیل
(، (، 70407040))  و همکههارانو همکههاران  صههایاصههایا  (،(،70407040خههان )خههان )  (،(،70027002تیلههلر )تیلههلر )  (، جنیفرهههل و(، جنیفرهههل و70017001کههلک )کههلک )
از از   مختله  مختله  ی ی هها هها    هلر   هلر    اسهتاندارد و اسهتاندارد و   کننهده کننهده   ی تدویمی تدویمهاها  مانمانازازسس(، (، 70447044))  و همکارانو همکاران  رحمانرحمان

  7474سهازمان پیشهگام گ ارشهگری جههانی    سهازمان پیشهگام گ ارشهگری جههانی      ،،7070شهاخص پایهداری داوجهلن    شهاخص پایهداری داوجهلن      ،،7000070000  ایه و ایه و   قبیلقبیل
((GRI ) )یسهت افشهای مسهولییت اجتمهاعی     یسهت افشهای مسهولییت اجتمهاعی     یی    چهک چهک تهدویم  تهدویم    منظلرمنظلر      ، ، رورو  ممییازاازا  است.است.  شدهشده    ییتهته

ی از منها ع نظهری، پژوهشهی، اسهتانداردها و معیارههای      ی از منها ع نظهری، پژوهشهی، اسهتانداردها و معیارههای      تهلجه تهلجه   جایهب جایهب ا تهدا تعهداد   ا تهدا تعهداد     هاها  شرکتشرکت
  فراوانهی فراوانهی    ه   ه   ها تلجه     ها تلجه       ررسی شهد و  ررسی شهد و ها ها   شرکتشرکتی مرتبط در حلزه مسولییت اجتماعی ی مرتبط در حلزه مسولییت اجتماعی ایمللایملل  ممیی  

  رهنملدههای رهنملدههای   وواسهتانداردها  اسهتانداردها    ترکیبترکیب   ا ا  وو  قبلیقبلی  ییهاها  پژوهشپژوهش  دردرشده شده     استفادهاستفاده  ییهاها  مؤیف مؤیف   وو  ا عادا عاد
اجتمهاعی  اجتمهاعی      یتیتمسهولی مسهولی یسهت نههایی   یسهت نههایی   یی  چهک چهک ایمللی و در نظر گرفتم شرایط محی هی ایهران،   ایمللی و در نظر گرفتم شرایط محی هی ایهران،     یمیم  

 گردید.گردید.  استخراااستخراا  88ل ل جدوجدو   شر     شر    هاها  شرکتشرکت
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 ها شرکتافشای مسولییت اجتماعی  یها شاخص: ا عاد و 8ل جدو

 ها شاخص ابعاد

 محی ی یستز

حفههظ و  از ضههایعا  و پسههماند؛  جلههلگیری یهها کنتههرل آیههلدگی هههلا؛  ازیافههت  

زیسههت؛  یطمحهه  ینهه زم دریی در آ  و مههدیریت پسهها ؛ دریافههت جههای ه جههل صهرف  

 محی ی؛ سایر ملارد یستزرعایت قلانیم و مقررا  

 خدما  و محصلت 
په  از   خهدما   کیفیت، ایمنی و سالمت محصلل؛ تلسهع  محصهلل /سههم  هازار؛    

 فروش؛ تلق  تلیید؛ سایر ملارد

 انسانی منا ع

 جنسهی  تلزیهع  کارکنهان،  سهنی  تلزیهع  نظیهر )کهار   نیهروی  مهلرد  در کلی اطالعاتی

یها و  م ا ؛  رنامه  آمهلزش و تلسهع  کارکنهان؛ حقهلق،     (تحصهیال   س ا کارکنان،

پاداش کارکنان؛ امکانا  ورزشی و رفاهی کارکنان؛ روحی  و ارتباطا  کارکنهان؛  

ایمنی، سالمت،  هداشت(؛  ازنشستگی و م ایای پایان خدمت کارکنان )محیط کار 

 کارکنان؛ سایر ملارد

 مشتریان؛ سایر ملارد سالمت مشتریان؛ مشتریان؛ شکایت/ رضایتمندی نیاز    پاسخگلیی مشتریان

 اجتماعی
 گذاری اجتمهاعی،  ی سرمارعایت و تبعیت از قلانیم و مقررا  مر لط     عد اجتماعی؛ 

 ر ملاردو...(؛ سای ورزش )سالمتی،  هداشت، هدایا و خدما  خیری  و نیکلکاری

 اعتقادیه فرهنگی 
 آمهلزش، )اعتقهادی   -ی فرهنگهی  هها  تیه فعایهدایا و حهامی مهایی    گذاری، ی رماس

 یی؛ سایر ملاردشل پللی، خلار رشلهاماکم فرهنگی و مذهبی و ...(؛ فساد، 

 انرژی
یی در انهرژی؛ تلسهع  و اکتشها  منها ع جدیهد؛ اسهتفاده از منها ع        جهل  صرف حفظ و 

 جدید؛ سایر ملارد

     
  رویکهرد رویکهرد    ها  ها   7777از روش تحلیهل محتهلی  از روش تحلیهل محتهلی    ،،هاها  شرکتشرکت  سنجش رتب  مسولییت اجتماعیسنجش رتب  مسولییت اجتماعی رای  رای 

 است.است.  شدهشده  استفادهاستفاده  44را    را    شاخص م ا ق شاخص م ا ق 
 

 (4)را    
𝑪𝑺𝑹 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 =

 تعداد اقالم افشا شده

 تعداد کل اقالم قا ل افشا
         

  ازاز  معیارههای معیارههای    ه   ه    تلج تلج    ا ا  مختل مختل   ییهاها  گروهگروه        متممتم  کدگذاریکدگذاری  روشروش  یکیک  محتلیمحتلی  تحلیلتحلیل
  اطالعها  اطالعها    افشهای افشهای    ها  ها   مهرتبط مهرتبط   ییهها هها   در پهژوهش در پهژوهش     طهلر گسهترده  طهلر گسهترده     ه   ه    که  که    اسهت اسهت   شدهشده    ی ی تعرتعر  قبلقبل
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  رویکهرد رویکهرد   یهک یهک   پژوهشهگران، پژوهشهگران،   روش  هرای روش  هرای   ایهم ایهم   زیهرا زیهرا   ؛؛کار رد داردکار رد دارد  اجتماعیاجتماعی  وو  محی یمحی ی  یستیستزز
کنهد.  هرای آزمهلن    کنهد.  هرای آزمهلن      ییمه مه فهراهم  فهراهم     ه ر،  ه ر،   ییسهاختار سهاختار یریرغغ  ییهاها  دادهداده  تحلیلتحلیلمنظلر منظلر         سیستماتیکسیستماتیک

رویکهرد  رویکهرد    دردر  ..شلدشلد  ییاستفاده ماستفاده م  7171یکرد مقدارییکرد مقداریرورو  وو  7878از دو رویکرد شاخص از دو رویکرد شاخص   معملتًمعملتًمحتلی محتلی 
  پیهام پیهام   دردر  که  که    ههایی ههایی   یژگهی یژگهی وو  نبهلدن نبهلدن   یها یها    هلدن  هلدن   اسا اسا    ر ر  نتای نتای   استنباطاستنباط        محتلامحتلا  تحلیلتحلیل  ،،شاخصشاخص

  مسهؤوییت مسهؤوییت   اقهالم اقهالم   افشهای افشهای   ازاز  قلهم قلهم     یهک یهک اگهر  اگهر    یکهرد یکهرد رورودر ایهم  در ایهم    ..پهردازد پهردازد   ییمماست، است،   شدهشده    ی ی تعرتعر
 اشهد امتیهاز صهفر داده     اشهد امتیهاز صهفر داده      نشهده نشهده   افشها افشها   اگهر اگهر   امتیهاز یهک و  امتیهاز یهک و     اشد، اشد،شده شده     ها انجامها انجام  شرکتشرکت  اجتماعیاجتماعی

 گ ارشهگری گ ارشهگری  افشا درافشا در قا لقا ل اقالماقالم کلکلتعداد تعداد          شدهشده  افشاافشا اقالماقالم ایم رویکرد تعدادایم رویکرد تعداد  دردر  شلد.شلد.  ییمم

    هیها  هیها  فعاییهت  فعاییهت    ییهها هها   گه ارش گه ارش  دردر منهدرا منهدرا  ییهها هها   دادهداده اسا اسا   ر ر هاها  شرکتشرکت اجتماعیاجتماعی مسؤوییتمسؤوییت
 (.(.70027002وراچی ،وراچی ،ست. )ست. )اا  هاها  شرکتشرکت اجتماعیاجتماعی یتیتمسولیمسولی افشایافشای درصددرصد   کنندهکننده  یانیان   ،،رهرهییمدمد  

 
 هاها  افتهافتهیی

 ..شده استشده است    ارائ ارائ   11جدول جدول   دردر  پژوهشپژوهش  ییهاهامتغیرمتغیر  آمار تلصیفیآمار تلصیفی
  متغیرها : آمار تلصیفی1جدول 
 درصد فراوانی متغیرهای کیفی

 اندازه مؤسس  حسا رسی
%21/73 733 (  ر، )سازمان حسا رسی  

.%71/24 214 (حسا رسی مؤسسا  سایر)کلچک  
%400 4010 جمع  

 رعاملیمددوگانگی مسولییت 
%8/28 207 عضل داخل  
%2/70 723 عضل خارا  

%400 4010 جمع  

متغیر ساختگی  س ا افشای مسولییت اجتماعی 
 ها شرکت

%1/12 132 مناسب  
%0/17 118 ضعی   
%400 4010 جمع  

 متغیرهای کمی
 حداکثر حداقل انحرا  معیار میان  میانگیم تعداد نام متغیر

 0/81 0/44 0/072 0/420 0/438 40 نرت تلرم
-40 0/071 0/080 0/041 0 (GDPنرت رشد ) /02 0/03 

 3/783 3/018- 1/104 0/233- 0/814- 4010 ضریب  تای نرت تلرم

 4010 0/470 0/472 0/203 -4/814 4/178 (GDP تای نرت رشد ) ضریب

 4/300 0/311 0/423 4/123 4/181 4010 شرکت  سا ق 
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 2/071 1/708 0/024 0/048 0/418 4010 اندازه شرکت

 4010 0/483 0/441 0/441 -0/083 0/822 (ROAسلدآوری )

 7/140 0/114 0/171 4/703 4/803 4010 نسبت نقدینگی

 0/341 0/772 0/438 0/003 0/133 4010 نسبت  دهی

 0/323 0/131 0/480 0/373 0/233 4010 مایکیت نهادی

 0/300 0/704 0/430 0/201 0/031 4010 مایکیت مدیریت

 0/310 0/100 0/480 0/214 0/213 4010 تمرک  مایکیت

 4/000 0/100 0/403 0/233 0/031 4010 رهیمد   هیا استقالل 

 3 1 0/831 1 1/024 4010 رهیمد   هیا اندازه 
 0/100 0/000 0/011 0/000 0/041 4010 رهیمد   هیا تنلع 

838/0 4010 ها امتیاز افشای مسولییت اجتماعی شرکت  801/0  473/0  437/0  032/0  

 

( و ( و 00//4242))  00//438438نرت تهلرم  نرت تهلرم    ((ک  میانگیم )میان ک  میانگیم )میان   دهددهد  ییممنشان نشان   11جدول جدول در در   شدهشده  ارائ ارائ   نتای نتای 
  ی شهرکت ی شهرکت هها هها   ییژگه ژگه ییووعامل عامل   در ملرددر ملرد( است. ( است. 00//0808))  00//071071نرت رشد تلیید ناخایص داخلی  نرت رشد تلیید ناخایص داخلی  

  00//418418، اندازه شرکت ، اندازه شرکت ((44//123123))  44//181181شرکت شرکت     ( سا ق ( سا ق میانگیم )میان میانگیم )میان   ک ک   دهددهد  ییممنتای  نشان نتای  نشان 
( و نسهبت  ( و نسهبت  44//703703))  44//803803نقهدینگی  نقهدینگی    نسهبت نسهبت   (،(،00//441441))  00//483483  هها هها   ییییدارادارا(، نرت  ازده (، نرت  ازده 00//048048))

  4141  حهدود حهدود   شرکت معهادل شرکت معهادل خایص خایص سلد سلد   متلسطمتلسط  گرگرییدد    عبار عبار       ( است. ( است. 00//003003))  00//133133 دهی  دهی 
  ییشرکت از محل  دهشرکت از محل  ده    ییدرصد سرمادرصد سرما  0000حدود حدود متلسط متلسط   طلرطلر      است. است.   هاها  ییییدارادارا  ارزشارزش  درصددرصد

  دههد دههد   ییمه مه نشهان  نشهان    ی علامل راهبری شهرکتی ی علامل راهبری شهرکتی سازوکارهاسازوکارها  ((میان میان ))  ممییانگانگییممنتای  نتای  است. است.   شدهشده  ممییتثمتثم
  00//213213  تتیه یه مایکمایک  تمرک تمرک (، (، 00//201201))  00//031031  تتییررییمدمد  تتییمایکمایک(، (، 00//377377))  00//233233  یینهادنهاد  تتییمایکمایک

( اسهت.  ( اسهت.  00//000000))  00//041041  رهرهییمدمد      هیا هیا   تنلعتنلع( و ( و 00//233233))  00//031031  رهرهییمدمد      هیا هیا   استقاللاستقالل( ( 00//214214))
مایکیهت  مایکیهت    درصهد درصهد   3030متلسهط حهدود   متلسهط حهدود     طهلر طهلر    ه   ه  ی، ی،  ررس ررس  ملردملردی ی هاها  شرکتشرکت، در ، در گرگرییدد    عبار عبار         

درصد مایکیت سهام در اختیار مدیران و می ان درصد مایکیت سهام در اختیار مدیران و می ان   0303نهادی، حدود نهادی، حدود   دارانداران  سهامسهامسهام در اختیار سهام در اختیار 
  دههد دههد   ییمه مه نشان نشان   رهرهییمدمد      هیا هیا درصد  لده است. تنلع درصد  لده است. تنلع   2020متلسط حدود متلسط حدود   طلرطلر      تمرک  مایکیت تمرک  مایکیت 

  یهک یهک در حد  سهیار پهاییم و حهدود    در حد  سهیار پهاییم و حهدود      هاها  شرکتشرکت  رهرهییمدمد      هیا هیا می ان عضلیت زنان در عضل می ان عضلیت زنان در عضل   ک ک 
کهل مشهاهدا ، میهانگیم امتیهاز افشهای مسهولییت       کهل مشهاهدا ، میهانگیم امتیهاز افشهای مسهولییت         مجمهلع مجمهلع   دردر  ممییچنه چنه   همهم  ..درصد  لده استدرصد  لده است

  مهلرد مهلرد   ییهها هها   شهرکت شهرکت ک  ک    دهددهد  ییممنشان نشان   یافت یافت   درصد است و ایمدرصد است و ایم  8383حدود حدود ها ها   شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی 
هها را  هها را    شهرکت شهرکت   ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ستستیییی  چکچک  ییاج ااج ا  دومدوم  ککییطلر متلسط کمتر از طلر متلسط کمتر از         یی ررس ررس
 ..انداند  نملدهنملده  افشاافشا
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)نرت تلرم و نرت رشهد  )نرت تلرم و نرت رشهد    متغیرهای کالن اقتصادیمتغیرهای کالن اقتصادی  ک ک     تزم    تلضیا است  ا تلج     ایمتزم    تلضیا است  ا تلج     ایم
یکسان و یکسان و   سالسال  هرهر  دردر  هاها  شرکتشرکت رای تمامی  رای تمامی   مستقلمستقل  متغیرهایمتغیرهای  عنلانعنلان        تلیید ناخایص داخلی(تلیید ناخایص داخلی(

در سهال  در سهال    پژوهش یعنی س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی   پژوهش یعنی س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی     و متغیر وا ست و متغیر وا ست    اشند اشند  ییممی ی ثا تثا تعدد عدد 
ثا ت  لدن ثا ت  لدن   للییها    دیها    دی  آنآنضرایب  تای ضرایب  تای   رگرسیلن،رگرسیلن،  . در مدل. در مدلاستاستی نملن  متغیر ی نملن  متغیر هاها  شرکتشرکت یم  یم 

 هازده   هازده    ، در ایهم پهژوهش از تحلیهل حساسهیت    ، در ایهم پهژوهش از تحلیهل حساسهیت    رورو  ممیه یه ازاازا  ..ستستیینن  محاسب محاسب   قا لقا ل  متغیرهای مستقلمتغیرهای مستقل
  ماهیانه  ماهیانه    ی  هازده ی  هازده هاها  دادهداده  معنی ک معنی ک   ممیی د د  د.د.ششنسبت    متغیرهای کالن استفاده نسبت    متغیرهای کالن استفاده   هاها  شرکتشرکتسهام سهام 

کهدال،  کهدال،    تتییسها سها   سهایت  انهک مرکه ی،   سهایت  انهک مرکه ی،   ))ی مر لطه   ی مر لطه   هاها  دادهدادهن از پایگاه ن از پایگاه کالکال  سهام و متغیرهایسهام و متغیرهای
خ ههی خ ههی   مههدل رگرسههیلنمههدل رگرسههیلن   هها اسهتفاده از  هها اسهتفاده از   مرحلهه   عههدمرحلهه   عههد  و درو دراسهتخراا  اسهتخراا    نههلیم(نههلیم(  آوردآورد  رهره  افهه ارافهه ار  نهرم نهرم 

  گردیههد و ضههریب  تاهههایگردیههد و ضههریب  تاهههای  مههدل رگرسههیلنمههدل رگرسههیلن  ضههرایب  تههایضههرایب  تههای   ههرآورد ههرآوردمتغیههره اقههدام  هه  متغیههره اقههدام  هه    تههکتههک
تلرم و نرت رشهد تلییهد ناخهایص    تلرم و نرت رشهد تلییهد ناخهایص      جانشیم متغیرهای نرتجانشیم متغیرهای نرت  عنلانعنلان      از ایم طریق از ایم طریق آمده آمده   دستدست      

 .  .  شدشد    گرفت گرفت داخلی در نظر داخلی در نظر 
  منظهلر منظهلر    ه   ه  ، ، هها هها   شهرکت شهرکت ی مسهولییت اجتمهاعی   ی مسهولییت اجتمهاعی   افشها افشها   ازازیه یه امتامت  از محاسب از محاسب    عد عداز سلی دیگر، از سلی دیگر، 

 ه    ه   شهده  شهده    محاسهب  محاسهب   هر اسها  امتیهاز     هر اسها  امتیهاز    ها ها   شرکتشرکتی ی  ند ند  طبق طبق   اقدام   اقدام     تتیی ااهم ااهمی متغیرهای ی متغیرهای  ند ند  رتب رتب 
ی  ها افشهای   ی  ها افشهای   هها هها   شهرکت شهرکت   اجتمهاعی مناسهب و  اجتمهاعی مناسهب و  ی  ا افشهای مسهولییت   ی  ا افشهای مسهولییت   هاها  شرکتشرکتیعنی یعنی   ،،دوطبق دوطبق 

  ازازیه یه امتامت  در هرسال  هر اسها   در هرسال  هر اسها     هاها  شرکتشرکت  مسولییت اجتماعی ضعی  شده است.  رای ایم مهم،مسولییت اجتماعی ضعی  شده است.  رای ایم مهم،
در هر گروه صنعت از کلچک  ه   ه ر،   در هر گروه صنعت از کلچک  ه   ه ر،     هاها  شرکتشرکتافشای مسولییت اجتماعی افشای مسولییت اجتماعی   شدهشده  محاسب محاسب 
   هلده اسهت   هلده اسهت     یشتر یشتر  از میان  نمرا  صنعت مر لط از میان  نمرا  صنعت مر لط   هاها  آنآن  ازازییامتامتک  ک    ییییهاها  شرکتشرکتو و   انداند  شدهشده  مرتبمرتب

از میانه  نمهرا  صهنعت    از میانه  نمهرا  صهنعت      هاها  آنآن  ازازییامتامتک  ک    ییییهاها  شرکتشرکتی  ا افشای مناسب و ی  ا افشای مناسب و هاها  شرکتشرکت  عنلانعنلان      
ی  هها افشههای مسههولییت اجتمههاعی ضههعی     ی  هها افشههای مسههولییت اجتمههاعی ضههعی     هههاههها  شههرکتشههرکت  عنههلانعنههلان   هه  هه   ،،کمتههر  ههلد کمتههر  ههلد   مر لطهه مر لطهه 

یعنهی از سهال   یعنهی از سهال     ،،ی پهژوهش ی پهژوهش هها هها   دورهدورهسال  هرای تمهام   سال  هرای تمهام     فرایند    تفکیکفرایند    تفکیک  . ایم. ایمانداند  شدهشده  یی ند ند  طبق طبق 
هها  هها    مجمهلع سهال  مجمهلع سهال    دردرکه   که     دههد دههد   ییمه مه ی نتای  نشهان  ی نتای  نشهان  طلرکلطلرکل      است. است.   شدهشده  تکرارتکرار  ،،48314831تا تا   48314831
سههال و تعههداد سههال و تعههداد   -شههرکتشههرکت  132132ی  هها افشههای مناسههب مسههولییت اجتمههاعی ی  هها افشههای مناسههب مسههولییت اجتمههاعی هههاههها  شههرکتشههرکتتعههداد تعههداد 
 سال  لده است.سال  لده است.  -شرکتشرکت  118118ی  ا افشای ضعی  مسولییت اجتماعی ی  ا افشای ضعی  مسولییت اجتماعی هاها  شرکتشرکت

 هاها  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسئولمسئول  ییسطح افشاسطح افشابر بر   مؤثرمؤثرعوامل عوامل   ررییتأثتأثبررسی بررسی 
  ی شرکت و علامل راهبری شهرکتی  هر  ی شرکت و علامل راهبری شهرکتی  هر  هاها  ییژگژگییوو  اقتصادی،اقتصادی،  علاملعلامل  ررییتثثتثثاول، اول،   در مرحل در مرحل 

و و   ««سهال سهال   -شهرکت  شهرکت  »»ههر دو رویکهرد   ههر دو رویکهرد     ها  ا استفاده ازها  ا استفاده از  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییس ا افشاس ا افشا
 است.است.  شدهشده  ارائ ارائ   00و و   11  جدول جدول در در « « سالسال  -صنعت صنعت »»رویکرد رویکرد 
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 تیمسولی ی شرکت و علامل راهبری شرکتی  رها یژگیو اقتصادی، علامل ریتثث :1جدول 
 «سال _ شرکت »رویکرد  - یاجتماع

ضرایب  VIF نام متغیر

 مدل

انحراف 

 معیار

t سطح  آماره

 یدار یمعن

774/0 - مبدأعرض از   011/0  002/1  000/0  

030/4 نرت تلرمضریب  تای  علامل کالن  - 004/0  000/0  - 183/7  041/0  

071/4 (GDPرشد )ضریب  تای نرت   007/0  007/0  730/4  431/0  

ی ها یژگیو

 شرکت

400/4 شرکت  سا ق   018/0  041/0  304/7  001/0  

404/4 اندازه شرکت  074/0  001/0  013/1  000/0  

781/4 (ROA) یسلدآور  034/0  043/0  243/1  000/0  

710/4 اهرم مایی  012/0  047/0  302/8  000/0  

083/4 نسبت نقدینگی  004/0  008/0  800/0  243/0  

علامل راهبری 

 شرکتی

170/4 مایکیت مدیریت  - 011/0  048/0  - 804/8  004/0  

430/4 تمرک  مایکیت  - 401/0  042/0  - 400/0  000/0  

123/4 مایکیت نهادی  080/0  077/0  820/4  424/0  

714/4 رهیمد   هیا استقالل   018/0  047/0  103/8  004/0  

434/4 رعاملیمددوگانگی مسولییت   - 044/0  001/0  - 801/7  074/0  

084/4 رهیمد   هیا اندازه   - 004/0  078/0  - 014/0  300/0  

013/4 رهیمد   هیا تنلع   002/0  082/0  420/0  304/0  

021/4 اندازه مؤسس  حسا رسی  007/0  001/0  871/0  210/0  

 مدل رازش 

 F هاسمم چاو

دور یم 

 واتسلن

ضریب 

 شده لیتعدضریب تعییم  تعییم

000/0 000/0 000/0  317/4  188/0 170/0 

 ایگلی اثرا  ثا ت روش  رآورد مدل

 4010 جمع مشاهدا 

 
  00//0101و در سه ا  و در سه ا  چها چها   ییهها هها   آمهاره آمهاره ، معنادار  هلدن  ، معنادار  هلدن  11جدول جدول در در   شدهشده  ارائ ارائ    اطالعا     اطالعا     ا تلج  ا تلج 

اثرا  ثا ت  ر ایگهلی اثهرا  مشهترک  رتهری دارد و معنهادار  هلدن       اثرا  ثا ت  ر ایگهلی اثهرا  مشهترک  رتهری دارد و معنهادار  هلدن         ایگلیایگلی  ک ک   دهددهد  ییممنشان نشان 
اثهرا  تصهادفی ارجحیهت    اثهرا  تصهادفی ارجحیهت      اثرا  ثا ت  هر ایگهلی  اثرا  ثا ت  هر ایگهلی    ک  ایگلیک  ایگلی  دهددهد  ییممهاسمم نشان هاسمم نشان   ییهاها  آمارهآماره
  دههد دههد   ییمه مه قرار دارد و ایم نشان قرار دارد و ایم نشان   77//11تا تا   44//11(، در فاصل  (، در فاصل  44//317317ی دور یم واتسلن )ی دور یم واتسلن )هاها  آمارهآمارهدارد. دارد. 



 84  ... ندی علامل مؤثر  ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شناسایی و رتب 

 هرای آزمهلن    هرای آزمهلن     ممیی؛  نها را ؛  نها را وجهلد نهدارد  وجهلد نهدارد    ی سهریایی ی سهریایی خلدهمبسهتگ خلدهمبسهتگ ی مهدل مشهکل   ی مهدل مشهکل   هاها  ماندهماندهیی اق اق یم  یم 
  یی هرا  هرا   ان ان یه یه عامهل تهلرم وار  عامهل تهلرم وار  نمهلد.  نمهلد.    اتکها اتکها   هها هها   مهدل مهدل    نتای   رآورد    نتای   رآورد   تلانتلان  ییممی پژوهش ی پژوهش هاها    ییفرضفرض
مسهتقل ههم   مسهتقل ههم     ییرهها رهها ییمتغمتغ  ممییآن اسهت که   ه   آن اسهت که   ه     انگرانگریه یه     ممیی لده است و ا لده است و ا  11مستقل کمتر از مستقل کمتر از   ییرهارهاییمتغمتغ
اخهالل )در  اخهالل )در    ییدر اجه ا در اجه ا   ان ان یه یه واروار  ییپهژوهش ناهمسهان  پهژوهش ناهمسهان    ییهها هها   وجلد ندارد و در تمهام مهدل  وجلد ندارد و در تمهام مهدل    ییخ خ 

داری داری   مهدل در سه ا معنهی   مهدل در سه ا معنهی   ی ی  هرازش کله   هرازش کله      یینتها نتها   ممییچنه چنه   . هم. هماستاستصلر  وجلد(  رطر  شده صلر  وجلد(  رطر  شده 
اظههار داشهت که  مهدل     اظههار داشهت که  مهدل       تلانتلان  ییمم  رو،رو،    ممییاا  معنادار  لده است. ازمعنادار  لده است. از  F  ک  آماره ک  آماره   دهددهد  یینشان منشان م  00//0101

  شهده شهده   للییتعهد تعهد ضریب تعییم ضریب تعییم    ا تلج     ا تلج      ،،تتیینهانها  دردر. .  رخلردار است رخلردار است  ییپژوهش از  رازش قا ل قبلیپژوهش از  رازش قا ل قبلی
درصهد از  درصهد از    1717انهد حهدود   انهد حهدود     مسهتقل پهژوهش تلانسهت    مسهتقل پهژوهش تلانسهت      ییرهها رهها ییاظههار داشهت که  متغ   اظههار داشهت که  متغ     تلانتلان  ییمممدل مدل 

 ..ندندییم نمام نماییییها( را تبها( را تب  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییافشاافشاس ا س ا وا ست )وا ست )  ررییمتغمتغ  را را ییییتغتغ
  تهلان تهلان   ییمه مه هها  هها    ی شرکتی شرکتاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولیافشای افشای   اقتصادی  ر س ااقتصادی  ر س ا  علاملعلامل  ررییتثثتثثدر  ررسی در  ررسی 

( ( -00//004004نهرت تهلرم )  نهرت تهلرم )    رریه یه متغمتغ  ببییضهر ضهر   ،،ییعلامل اقتصادعلامل اقتصاد  ندهندهیینمانما  ییارهاارهاییاز معاز معاظهار داشت ک  اظهار داشت ک  
نرت تهلرم  نرت تهلرم    ررییاظهار داشت ک  متغاظهار داشت ک  متغ  تلانتلان  ییممضریب متغیر ضریب متغیر  لدن  لدن   ییمعنادار است و  ا تلج     منفمعنادار است و  ا تلج     منف

  رریه یه متغمتغ  ببییداری دارد؛ امها ضهر  داری دارد؛ امها ضهر    معنیمعنی  ییمنفمنف  ررییها تثثها تثث  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  یی ر س ا افشا ر س ا افشا
شهرکت  شهرکت  »».  ر ایم اسا ، در رویکهرد  .  ر ایم اسا ، در رویکهرد  ( معنادار نبلده است( معنادار نبلده است00//007007))  ییناخایص داخلناخایص داخل  ددیینرت تلینرت تلی

 است.است.  دشدهدشدهییییتثتث، فرضی  اول پژوهش  ا استفاده از شاخص نرت تلرم ، فرضی  اول پژوهش  ا استفاده از شاخص نرت تلرم ««سالسال  __  
  هها هها   شهرکت شهرکت   ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   ییسه ا افشها  سه ا افشها   هر   هر  شهرکت  شهرکت    ییهها هها   ییژگژگویوی  ررییتثثتثثدر  ررسی در  ررسی 

ی سها ق   ی سها ق   رهها رهها ییمتغمتغ  ببییشهرکت ضهر  شهرکت ضهر    ییهها هها   ییژگه ژگه ییوو  نهده نهده یینمانما  ییارهها ارهها ییاز معاز معاظهار داشت اظهار داشت   تلانتلان  ییمم
  یی( و اهههرم مههای ( و اهههرم مههای 00//034034))سههلدآوری شههرکت  سههلدآوری شههرکت  (، (، 00//074074انههدازه شههرکت ) انههدازه شههرکت )   ((00//018018شههرکت )شههرکت )

 یهان   یهان    تهلان تهلان   یینهامبرده مه  نهامبرده مه    ییرهها رهها ییمتغمتغ  ببییاند و  ا تلج     مثبت  لدن ضهرا اند و  ا تلج     مثبت  لدن ضهرا   ( معنادار  لده( معنادار  لده00//012012))
 هر   هر    ییو اههرم مهای  و اههرم مهای  سهلدآوری  سهلدآوری  اندازه شهرکت،  اندازه شهرکت،    ،،سا ق  شرکتسا ق  شرکت  ییرهارهاییداشت ک  هرکدام از متغداشت ک  هرکدام از متغ

  یهر یهر متغمتغضهریب  ضهریب  داری دارنهد؛ امها   داری دارنهد؛ امها     مثبت معنهی مثبت معنهی   ررییتثثتثثها ها   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییس ا افشاس ا افشا
، ، ««سهال سهال   __  شهرکت  شهرکت  »» ر ایم اسا ، در رویکهرد   ر ایم اسا ، در رویکهرد    ..استاست    (، معنادار نبلده(، معنادار نبلده00//004004))  یینگنگیینقدنقدنسبت نسبت 

و و سهلدآوری  سهلدآوری  انهدازه شهرکت،   انهدازه شهرکت،     ،،سا ق  شهرکت سا ق  شهرکت ی ی هاها  شاخصشاخصاز از   فرضی  دوم پژوهش  ا استفادهفرضی  دوم پژوهش  ا استفاده
 است.است.  دشدهدشدهییییتثتثی ی اهرم مایاهرم مای

هها  هها    شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییس ا افشاس ا افشا ر  ر   ییشرکتشرکت  ییعلامل راهبرعلامل راهبر  ررییتثثتثثنتای   ررسی نتای   ررسی   
  تتییررییمهد مهد   تتیه یه مایکمایک  ییرهها رهها ییمتغمتغ  ببییضهر ضهر   ،،ییشهرکت شهرکت   ییراهبهر راهبهر ی ی سهازوکارها سهازوکارها از از ک  ک    دهددهد  ییممنشان نشان 

( معنهادار  ( معنهادار  -00//044044))  رعاملرعاملییمهد مهد   تتییمسهولی مسهولی   ییدوگانگدوگانگ  وو( ( -00//401401))  تتیی(، تمرک  مایک(، تمرک  مایک-00//011011))
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نمهلد هرکهدام از   نمهلد هرکهدام از     انانیه یه     تهلان تهلان   ییمه مه   نهامبرده نهامبرده   ییرهها رهها ییمتغمتغ  ببیی لدن ضهرا  لدن ضهرا   ییهستند و  ا تلج     منفهستند و  ا تلج     منف
 هر سه ا    هر سه ا     رعاملرعاملییمهد مهد   تتییمسهولی مسهولی   ییو دوگهانگ و دوگهانگ   تتیه یه تمرکه  مایک تمرکه  مایک   ت،ت،ییررییمهد مهد   تتییمایکمایک  ییرهارهاییمتغمتغ
  ضهریب متغیهر  ضهریب متغیهر    ممییچنه چنه   داری دارنهد. ههم  داری دارنهد. ههم    معنهی معنهی   ییمنفمنف  ررییها تثثها تثث  شرکتشرکت  ییاعاعاجتماجتم  تتییمسولیمسولی  ییافشاافشا

  تهلان تهلان   ییمه مه ضهریب آن  ضهریب آن  و  ا تلج     مثبهت  هلدن   و  ا تلج     مثبهت  هلدن   است است ( معنادار ( معنادار 00//018018))  رهرهییمدمد      استقالل هیا استقالل هیا 
  ررییثثهها تهث  هها تهث    شهرکت شهرکت   ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   یی ر س ا افشا ر س ا افشا  رهرهییمدمد      اظهار داشت ک  استقالل هیا اظهار داشت ک  استقالل هیا 

  تتیه یه مایکمایک  ییرهها رهها ییشهامل متغ شهامل متغ   ییشهرکت شهرکت   ییراهبهر راهبهر سهازوکارهای  سهازوکارهای    ررییداری دارد؛ اما سها داری دارد؛ اما سها   مثبت معنیمثبت معنی
سسه   سسه   ؤؤ( و اندازه م( و اندازه م00//002002))  رهرهییمدمد      (، تنلع هیا (، تنلع هیا -00//004004))  رهرهییمدمد      ( اندازه هیا ( اندازه هیا 00//080080))  یینهادنهاد

فرضهی   فرضهی     ،،««سهال سهال   __  شهرکت  شهرکت  »»در رویکهرد  در رویکهرد     ر ایم اسها ،  ر ایم اسها ،   اند.اند.  ( معنادار نبلده( معنادار نبلده00//007007))  ییحسا رسحسا رس
  ییدوگهانگ دوگهانگ ، ، تتیه یه تمرکه  مایک تمرکه  مایک   ت،ت،ییررییمهد مهد   تتیه یه مایکمایکی ی هها هها   شهاخص شهاخص سلم پژوهش  ها اسهتفاده از   سلم پژوهش  ها اسهتفاده از   

 است.است.  دشدهدشدهییییتثتث  رهرهییمدمد      استقالل هیا استقالل هیا   وو  رعاملرعاملییمدمد  تتییمسولیمسولی
سهال و صهنعت  هر ارتبهاط  هیم      سهال و صهنعت  هر ارتبهاط  هیم        را را ییتهثث تهثث   و کنتهرل و کنتهرل تحلیهل حساسهیت   تحلیهل حساسهیت     منظهلر منظهلر    ه   ه  در ادام  در ادام  

که  نتهای  آن در   که  نتهای  آن در     شهده شهده     اسهتفاده اسهتفاده   نیه  نیه  « « سهال سهال   __  صهنعت صهنعت »»  کردکردییرورومتغیرهای مستقل و وا ست  از متغیرهای مستقل و وا ست  از 
 ارائ  شده است.ارائ  شده است.  00جدول جدول 
 تیمسولی ی شرکت و علامل راهبری شرکتی  رها یژگیو اقتصادی، علامل ریتثث:  0جدول 

 «سال _ صنعت»رویکرد  - یاجتماع

 متغیرنام 

ضرایب 

 مدل

انحراف 

 tآماره  معیار

سطح 

 یدار یمعن

711/0 مبدأعرض از   014/0  321/1  000/0  

- ضریب  تای نرت تلرم علامل کالن 004/0  000/0  - 871/7  070/0  

007/0 (GDPضریب  تای نرت رشد )  004/0  401/4  720/0  

018/0 شرکت  سا ق  ی شرکتها یژگیو  041/0  003/8  000/0  

074/0 شرکتاندازه   001/0  418/1  000/0  

024/0 (ROA) یسلدآور  043/0  031/8  000/0  

010/0 اهرم مایی  047/0  380/8  000/0  

007/0 نقدینگی  008/0  243/0  128/0  

- مایکیت مدیریت راهبری شرکتیعلامل  017/0  048/0  - 714/8  004/0  

- تمرک  مایکیت 400/0  042/0  - 333/1  000/0  

071/0 مایکیت نهادی  074/0  448/4  700/0  



 88  ... ندی علامل مؤثر  ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شناسایی و رتب 

082/0 رهیمد   هیا استقالل   047/0  047/8  008/0  

- رعاملیمددوگانگی مسولییت  041/0  001/0  - 300/7  001/0  

- رهیمد   هیا اندازه  001/0  077/0  - 788/0  340/0  

003/0 رهیمد   هیا تنلع   082/0  710/0  340/0  

001/0 اندازه مؤسس  حسا رسی  001/0  003/0  108/0  

 شده لیتعدضریب تعییم  ضریب تعییم دور یم واتسلن F  رازش مدل

000/0 331/4 183/0 177/0 

 (POOLمشترک ) ایگلی اثرا  روش  رآورد مدل

 4010 مشاهدا  جمع

 
عامهل تهلرم   عامهل تهلرم   (، (، 44//331331))  دور هیم واتسهلن  دور هیم واتسهلن      آمهاره آمهاره   00در جهدول  در جهدول    شهده شهده   ارائه  ارائه  اطالعها   اطالعها      ر اسها   ر اسها  

مهدل در سه ا   مهدل در سه ا   ی ی  رازش کل رازش کل    یینتانتاچنیم چنیم    لده است. هم لده است. هم  11مستقل کمتر از مستقل کمتر از   ییرهارهاییمتغمتغ  یی را را  ان ان ییواروار
ضهریب تعیهیم   ضهریب تعیهیم    ها تلجه   ه      ها تلجه   ه     و و   معنهادار  هلده اسهت   معنهادار  هلده اسهت     F  که  آمهاره   که  آمهاره     دههد دههد   یینشان مه نشان مه   00//0101داری داری   معنیمعنی
درصهد  درصهد    1717اند حهدود  اند حهدود    مستقل پژوهش تلانست مستقل پژوهش تلانست   ییرهارهاییاظهار داشت ک  متغاظهار داشت ک  متغ  تلانتلان  ییمممدل مدل   شدهشده  للییتعدتعد
 ..ندندییم نمام نماییییها( را تبها( را تب  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییافشاافشا  ازازییوا ست  )امتوا ست  )امت  ررییمتغمتغ  را را ییییاز تغاز تغ

  تهلان تهلان   ییمه مه هها  هها    ی شرکتی شرکتاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولیافشای افشای   اقتصادی  ر س ااقتصادی  ر س ا  علاملعلامل  ررییتثثتثثدر  ررسی در  ررسی 
( ( -00//004004نهرت تهلرم )  نهرت تهلرم )    رریه یه متغمتغ  ببییضهر ضهر   ،،ییعلامهل اقتصهاد  علامهل اقتصهاد    نهده نهده یینمانما  ییارهها ارهها ییاز معاز معاظهار داشت اظهار داشت 

نرت تهلرم  نرت تهلرم    ررییاظهار داشت ک  متغاظهار داشت ک  متغ  تلانتلان  ییممضریب متغیر ضریب متغیر  لدن  لدن   ییمعنادار است و  ا تلج     منفمعنادار است و  ا تلج     منف
  رریه یه متغمتغ  ببییداری دارد؛ امها ضهر  داری دارد؛ امها ضهر    معنیمعنی  ییمنفمنف  ررییها تثثها تثث  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  یی ر س ا افشا ر س ا افشا

  کهرد کهرد ییرورودر در   .  هر ایهم اسها ،   .  هر ایهم اسها ،   ( معنادار نبهلده اسهت  ( معنادار نبهلده اسهت  00//007007))  ییناخایص داخلناخایص داخل  ددییتلیتلی  رشدرشد  نرتنرت
و و   اسهت اسهت   شهده شهده   ددییه ییه تثتثنی  فرضی  اول پژوهش  ا استفاده از شاخص نرت تهلرم  نی  فرضی  اول پژوهش  ا استفاده از شاخص نرت تهلرم    ««سالسال  –صنعت صنعت »»
 پژوهش است.پژوهش است.اول اول     ییفرضفرض    ییاتکا  لدن نتااتکا  لدن نتا  از قا لاز قا ل  ییحاکحاک  یافت یافت   ممییاا

  تهلان تهلان   ییمم  هاها  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییس ا افشاس ا افشا ر  ر شرکت شرکت   ییهاها  ییژگژگویوی  ررییتثثتثثدر  ررسی در  ررسی 
شههرکت شههرکت     ی سها ق  ی سها ق  رهههارهههاییمتغمتغ  ببییشهرکت ضهر  شهرکت ضهر    ییهههاههها  ییژگه ژگه ییوو  نهده نهده یینمانما  ییارهههاارهههاییز معز معاظههار داشهت ا  اظههار داشهت ا  

( معنهادار  ( معنهادار  00//010010))  یی( و اهرم مهای ( و اهرم مهای 00//024024))سلدآوری شرکت سلدآوری شرکت (، (، 00//074074اندازه شرکت )اندازه شرکت )  ((00//018018))
اظهار داشت ک  هرکهدام از  اظهار داشت ک  هرکهدام از    تلانتلان  یینامبرده منامبرده م  ییرهارهاییمتغمتغ  ببییاند و  ا تلج     مثبت  لدن ضرااند و  ا تلج     مثبت  لدن ضرا   لده لده
  تتییمسهولی مسهولی   یی هر سه ا افشها    هر سه ا افشها     ییو اههرم مهای  و اههرم مهای    ییاندازه شرکت، سهلدآور اندازه شرکت، سهلدآور   ،،سا ق  شرکتسا ق  شرکت  ییرهارهاییمتغمتغ

(، (، 00//000077))  یینگنگیینسهبت نقهد  نسهبت نقهد    رریه یه متغمتغضهریب  ضهریب  داری دارند؛ اما داری دارند؛ اما   مثبت معنیمثبت معنی  ررییتثثتثثها ها   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع
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نیه  فرضهی  دوم پهژوهش  ها     نیه  فرضهی  دوم پهژوهش  ها       ««سهال سهال   __    صهنعت صهنعت »» ر ایم اسها ، در رویکهرد    ر ایم اسها ، در رویکهرد     ..استاست    معنادار نبلدهمعنادار نبلده
اسهت  اسهت    دشهده دشهده ییییتثتثی ی و اهرم مایو اهرم مایسلدآوری سلدآوری اندازه شرکت، اندازه شرکت،   ،،سا ق  شرکتسا ق  شرکتی ی هاها  شاخصشاخصاز از   استفادهاستفاده

 پژوهش است.پژوهش است.دوم دوم     ییفرضفرض    ییاتکا  لدن نتااتکا  لدن نتا  از قا لاز قا ل  ییحاکحاک  ممییااو و 
  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   ییسه ا افشها  سه ا افشها   هر   هر    ییشهرکت شهرکت   ییعلامل راهبهر علامل راهبهر   ررییتثثتثثهمننیم در  ررسی همننیم در  ررسی 

  ییرهها رهها ییمتغمتغ  ببییضهر ضهر ی ی شهرکت شهرکت   ییراهبهر راهبهر ی ی از سهازوکارها از سهازوکارها که   که     دههد دههد   ییمه مه نشهان  نشهان    هاها  یافت یافت   هاها  شرکتشرکت
  رعاملرعاملییمههدمههد  تتییمسههولیمسههولی  ییدوگههانگدوگههانگ  وو( ( -00//4040))  تتیههیهه(، تمرکهه  مایک(، تمرکهه  مایک-00//010177))  تتییررییمههدمههد  تتیههیههمایکمایک

  انانیه یه     تهلان تهلان   یینهامبرده مه  نهامبرده مه    ییرهها رهها ییمتغمتغ  ببیی لدن ضهرا  لدن ضهرا   یی( معنادار هستند و  ا تلج     منف( معنادار هستند و  ا تلج     منف-00//041041))
  تتییمسههولیمسههولی  ییو دوگههانگو دوگههانگ  تتیههیههتمرکهه  مایکتمرکهه  مایک  ت،ت،ییررییمههدمههد  تتیههیههمایکمایک  ییرهههارهههایینمههلد هرکههدام از متغنمههلد هرکههدام از متغ

داری دارنهد.  داری دارنهد.    معنهی معنهی   ییمنفه منفه   ررییهها تهثث  هها تهثث    شهرکت شهرکت   ییاعاعاجتمه اجتمه   تتییمسهولی مسهولی   یی ر سه ا افشها   ر سه ا افشها    رعاملرعاملییمدمد
و  ا تلج     مثبهت  هلدن   و  ا تلج     مثبهت  هلدن   است است ( معنادار ( معنادار 00//047047))  رهرهییمدمد      استقالل هیا استقالل هیا   ضریب متغیرضریب متغیر  ممییچنچن  همهم
  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   یی هر سه ا افشها    هر سه ا افشها     رهرهییمهد مهد       اظهار داشت که  اسهتقالل هیها    اظهار داشت که  اسهتقالل هیها      تلانتلان  ییممآن آن 

شههامل شههامل   ییشههرکتشههرکت  ییراهبههرراهبههر  سههازوکارهایسههازوکارهای  ررییداری دارد؛ امهها سههاداری دارد؛ امهها سهها  مثبههت معنههیمثبههت معنههی  ررییههها تههثثههها تههثث  شههرکتشههرکت
( ( 00//003003))  رهرهییمدمد      (، تنلع هیا (، تنلع هیا 00//004004))  رهرهییمدمد      ( اندازه هیا ( اندازه هیا 00//071071))  یینهادنهاد  تتییمایکمایک  ییرهارهاییمتغمتغ

  __    صهنعت صهنعت »» ر ایم اسها ، در رویکهرد    ر ایم اسها ، در رویکهرد   اند. اند.   ( معنادار نبلده( معنادار نبلده00//000011))  ییسس  حسا رسسس  حسا رسؤؤو اندازه مو اندازه م
، ، تتیه یه تمرکه  مایک تمرکه  مایک   ت،ت،ییررییمهد مهد   تتییمایکمایکی ی هاها  شاخصشاخصنی  فرضی  سلم پژوهش  ا استفاده از نی  فرضی  سلم پژوهش  ا استفاده از   ««سالسال

از از   ییحهاک حهاک   ممیه یه ااو و   اسهت اسهت   شهده شهده   ددییه ییه تثتث  رهرهییمهد مهد       اسهتقالل هیها   اسهتقالل هیها     وو  رعاملرعاملییمدمد  تتییمسولیمسولی  ییدوگانگدوگانگ
 پژوهش است.پژوهش است.سلم سلم     ییفرضفرض    ییاتکا  لدن نتااتکا  لدن نتا  قا لقا ل

 
 هاها  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسئولمسئول  ییسطح افشاسطح افشابر بر   مؤثرمؤثری عوامل ی عوامل بندبند  رتبهرتبه

  ی شرکت و علامل راهبری شهرکتی  هر  ی شرکت و علامل راهبری شهرکتی  هر  هاها  ییژگژگییوو  اقتصادی،اقتصادی،  علاملعلامل  ررییتثثتثثدر مرحل  دوم، در مرحل  دوم، 
 ک  شامل مراحل  یل است؛ک  شامل مراحل  یل است؛  انداند  شدهشدهی ی  ند ند  ها رتب ها رتب   شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییس ا افشاس ا افشا

ی پهژوهش که  اطالعها  آن    ی پهژوهش که  اطالعها  آن    هاها    ییفرضفرض ر اسا  نتای  آزملن  ر اسا  نتای  آزملن   ::کم اثرکم اثر  ی ی هاها  دادهدادهپاالیش پاالیش 
)سه ا  )سه ا    هها هها   آنآنی پهژوهش  هر اسها  معنهادار  هلدن      ی پهژوهش  هر اسها  معنهادار  هلدن      هاها  دادهدادهاست، است، شده شده   ارائ ارائ   00و و   11در جداول در جداول 
معناداری  هر سه ا افشهای    معناداری  هر سه ا افشهای      ررییتثثتثثملرد پاتیش قرار گرفتند و متغیرهایی ک  ملرد پاتیش قرار گرفتند و متغیرهایی ک    ((00//0101معناداری معناداری 

  ممیی هد  هد   نداشتند در ایم مرحل  از فرایند پژوهش حهذ  شهدند.  نداشتند در ایم مرحل  از فرایند پژوهش حهذ  شهدند.    هاها  شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
    سها ق  سها ق    انهدازه شهرکت،  انهدازه شهرکت،    ییرهها رهها ییمتغمتغ  نماینده علامل اقتصهادی؛ نماینده علامل اقتصهادی؛   عنلانعنلان      ترتیب، متغیر نرت تلرم ترتیب، متغیر نرت تلرم 

  ی شهرکت؛ متغیرههای  ی شهرکت؛ متغیرههای  هها هها   ییژگه ژگه ییوو  نمایندهنمایندهعنلان عنلان         اهرم ماییاهرم مایی  وو  هاها  ییییدارادارانرت  ازده نرت  ازده   شرکت،شرکت،
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  تتیه یه مایکمایک  تمرکه  تمرکه  و و   رعاملرعاملییمهد مهد   تتییمسهولی مسهولی   ییدوگانگدوگانگ، ، رهرهییمدمد      هیا هیا   استقاللاستقالل، ، تتییررییمدمد  تتییمایکمایک
 ی انتخا  شدند.ی انتخا  شدند.کاوکاو  دادهدادهی راهبری شرکتی   رای ادام  فرایند ی راهبری شرکتی   رای ادام  فرایند سازوکارهاسازوکارهاعنلان عنلان       

داوری دقیهق  داوری دقیهق    منظهلر منظهلر    ه   ه  در ایهم مرحله    در ایهم مرحله      آملزش و آزملن:آملزش و آزملن:  دو گروهدو گروه        هاها  دادهداده  یی ند ند  طبق طبق 
  2020نسهبت  نسهبت  ) ه   ) ه   7171ی آمهلزش ی آمهلزش هها هها   دادهداده  دو گهروه دو گهروه         تصادفیتصادفی  صلر صلر       را را   هاها  آنآن، ، هاها  دادهداده  در ارهدر اره
    22در جهدول در جهدول   شهده شهده   ارائه  ارائه  م ا ق اطالعها   م ا ق اطالعها     ((درصددرصد  8080  )   نسبت)   نسبت  7070آزملنآزملن  ییهاها  دادهداده  وو  ((درصددرصد
 شدند.شدند.  تقسیمتقسیم

 ها    دو گروه آملزش و آزملن داده ی ند طبق : 2جدول 
 درصد جمع CSRافشای ضعیف  CSRافشای مناسب  گروه

 %03 244 848 833 آملزش

 %87 873 480 433 آزملن

 %400 4010 118 132 جمع

 
ی مرتبط  ا افشای ی مرتبط  ا افشای هاها  دادهدادهدر گروه آملزش، در گروه آملزش،   22 ا تلج     اطالعا  مندرا در جدول  ا تلج     اطالعا  مندرا در جدول 

ی مهرتبط  ها افشهای ضهعی  مسهولییت      ی مهرتبط  ها افشهای ضهعی  مسهولییت      هاها  دادهدادهمشاهده، مشاهده،   833833مسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی   مناسبمناسب
مشهاهدا   مشهاهدا     از کلاز کل  ((درصددرصد  0303مشاهده )حدود مشاهده )حدود   244244  مجملعمجملع  دردرمشاهده و مشاهده و   848848اجتماعی اجتماعی 

 ه  افشهای مناسهب     ه  افشهای مناسهب      مر هلط مر هلط   ییهها هها   دادهدادهدر گهروه آزمهلن،   در گهروه آزمهلن،     ممییچنه چنه   ههم ههم را شامل شده است. را شامل شده است. 
ی مهرتبط  ها افشهای ضهعی  مسهولییت      ی مهرتبط  ها افشهای ضهعی  مسهولییت      هها هها   دادهدادهمشهاهده،  مشهاهده،    433433  مسولییت اجتماعی شاملمسولییت اجتماعی شامل

  از کهل از کهل درصهد(  درصهد(    8787مشهاهده )حهدود   مشهاهده )حهدود     873873  مجمهلع مجمهلع   دردرمشهاهده و  مشهاهده و    480480اجتماعی شهامل  اجتماعی شهامل  
 مشاهدا  را شامل شده است.مشاهدا  را شامل شده است.

ی پهژوهش شهر  آن گذشهت    ی پهژوهش شهر  آن گذشهت    شناسه شناسه   روشروشدر در   ک ک   طلرطلر  همانهمان  ی پژوهش:ی پژوهش:هاها  مدلمدلارزیابی ارزیابی 
و رگرسیلن یجستیک از و رگرسیلن یجستیک از    ی یم ی یم  شبک شبک عصبی، عصبی،     شبک شبک ، ، C5  ممییتصمتصمدرخت درخت   مدلمدلجهت ارزیا ی جهت ارزیا ی 

مهالک  مهالک  اتکها  اتکها    قا هل قا هل است.  رای دستیا ی    نتای  است.  رای دستیا ی    نتای    شدهشده  استفادهاستفاده  نملدار راکنملدار راک  دو شاخص دقت ودو شاخص دقت و
ی جدیهد  ی جدیهد  هها هها   دادهدادهحاصهل   ها   حاصهل   ها     مهدل مهدل   زیرا در ایم حایتزیرا در ایم حایت  ،،استاستی آزملن ی آزملن هاها  دادهداده  هاها  مدلمدلارزیا ی ارزیا ی 

 است.است.  شدهشده    ارائ ارائ     33در جدول در جدول ها ها   مدلمدلکارایی کارایی   نتای  حاصل ازنتای  حاصل از  ..ردردییگگ  ییممملرد ارزیا ی قرار ملرد ارزیا ی قرار 
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 ی پژوهشها مدلی ا یارز :3دول ج

 یکاو داده یها دقت مدل 

 رگرسیلن یجستیک  ی یم یها شبک  عصبی یها شبک  C5درخت تصمیم  گروه

 %10/28 %13/34 %12/32 %08/33 آملزشی یها داده

 %01/27 %03/21 %17/23 %44/31 ملنآز یها داده

 (AUCزیر منحنی )سطح  

 رگرسیلن یجستیک  ی یم یها شبک  عصبی یها شبک  C5درخت تصمیم  گروه

 230/0 333/0 338/0 330/0 آملزشی یها داده
 232/0 387/0 374/0 303/0 نآزمل یها داده

 

مهدل  مهدل    ((سه ا زیهر منحنهی   سه ا زیهر منحنهی   دقهت ) دقهت ) های های   شاخصشاخص  33ی آزملن مندرا در جدول ی آزملن مندرا در جدول هاها  دادهداده   ر اسا  ر اسا 
  ممیی  یه یه     ییهها هها   شهبک  شهبک  (، (، 00//374374%)%)2323//1717  ییعصهب عصهب   ییهها هها   شهبک  شهبک    C5  4444//3131(%(%303303//00،)،)  ممییتصهم تصهم درخت درخت 

اظههار  اظههار    تهلان تهلان   ییمه مه   هاها  افت افت یی   ر اسا  ر اسا   ( است.( است.00//232232))%%2727//0101  ککیییجستیجست  لنلنییرگرسرگرس  ( و( و00//%387387)%)2121//0303
از دقهت  از دقهت    ی پهژوهش ی پهژوهش هها هها   مهدل مهدل نسهبت  ه  سهایر    نسهبت  ه  سهایر      %%3131//4444 ها مقهدار    ها مقهدار     C5داشت مدل درخت تصمیم داشت مدل درخت تصمیم 

  7272دارای سه ا زیهر منحنهی   دارای سه ا زیهر منحنهی     C5  ممییتصهم تصهم مدل درخت مدل درخت   . از سلی دیگر،. از سلی دیگر،استاست اتتری  رخلرداری  اتتری  رخلرداری 

ی پهژوهش اسهت.  هر ایهم اسها ، مهدل درخهت        ی پهژوهش اسهت.  هر ایهم اسها ، مهدل درخهت        هها هها   مهدل مهدل نسبت    سایر نسبت    سایر   00//303303  ی  ا مقداری  ا مقدارشترشتریی  
ای مسهولییت  ای مسهولییت  ی  صهحیا افشه  ی  صهحیا افشه   نهد  نهد   طبقه  طبقه  از کهارایی  یشهتری در   از کهارایی  یشهتری در       هاها  مدلمدلنسبت    سایر نسبت    سایر   C5  ممییتصمتصم

  رخلردار است. رخلردار است.  ((گروه افشای مناسب و افشای ضعی گروه افشای مناسب و افشای ضعی      دو   دو))  هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی 
 : منحنی راک4نملدار 
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سهایر  سهایر    نسهبت  ه   نسهبت  ه     C5تصهمیم  تصهمیم    درخهت درخهت مهدل  مهدل    دههد دههد   ییمه مه نشهان  نشهان    هاها  افت افت نتای  ینتای  ی  44 ر اسا  نملدار ر اسا  نملدار
اسهت و  یهانگر ایهم اسهت که       اسهت و  یهانگر ایهم اسهت که         داکردهداکردهییپپتمایل تمایل   و عدد یکو عدد یک   یشتر    سمت شمال غر ی یشتر    سمت شمال غر ی  هاها  مدلمدل

 هیم دو   هیم دو    ی  یشهتری، ی  یشهتری، کننهدگ کننهدگ   ککیه یه تفکتفکاز قهدر   از قهدر     هها هها   مدلمدلنسبت    سایر نسبت    سایر   C5  ممییتصمتصممدل درخت مدل درخت 
 ضعی (،  رخلردار است.ضعی (،  رخلردار است.  افشای مناسب وافشایافشای مناسب وافشایها )ها )  شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی   گروه افشایگروه افشای

: در ایههم مرحلهه ، متغیرهههای نماینههده علامههل اقتصههادی، : در ایههم مرحلهه ، متغیرهههای نماینههده علامههل اقتصههادی، تتیههیهه ااهم ااهمی متغیرهههای ی متغیرهههای  نههد نههد  رتبهه رتبهه 
ی ی  نهد  نهد   طبقه  طبقه  در در   هها هها   آنآنمیه ان اهمیهت   میه ان اهمیهت      رحسب رحسبی شرکت و علامل راهبری شرکتی ی شرکت و علامل راهبری شرکتی هاها  ییژگژگییوو

هرکهدام  هرکهدام  در در   ((گروه افشای مناسب و افشای ضهعی  گروه افشای مناسب و افشای ضهعی       دو   دو))افشای مسولییت اجتماعی افشای مسولییت اجتماعی   صحیاصحیا
ی ی هها هها   مهدل مهدل ورودی ورودی   یهک از متغیرههای  یهک از متغیرههای    . وزن ههر . وزن ههر انهد انهد   شهده شهده    نهدی  نهدی   ی رتبه  ی رتبه  کاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدلاز از 

ی  یه یم و رگرسهیلن   ی  یه یم و رگرسهیلن   هاها  شبک شبک ی عصبی، ی عصبی، هاها  شبک شبک   ،،C5مدل درخت تصمیم مدل درخت تصمیم   ی شاملی شاملکاوکاو  دادهداده
 است.است.  شدهشده  ارائ ارائ   33جدول جدول درصد در درصد در    رحسب رحسبی ی  ند ند  رتب رتب   یجستیکیجستیک

 تی ااهمی متغیرهای  ند رتب : 3جدول 

 متغیرهای بااهمیت نام متغیر

درخت 

 C5تصمیم 

ی ها شبکه

 عصبی

ی ها شبکه

 بیزین

رگرسیون 

 لجستیک

 444/0 432/0 401/0 470/0 اندازه شرکت

 407/0 403/0 477/0 470/0 اهرم مایی

 033/0 442/0 410/0 443/0 مایکیت مدیریت

 474/0 413/0 410/0 444/0 تیکتمرک  مای

 402/0 012/0 443/0 403/0 رعاملیمددوگانگی مسولییت 

 001/0 038/0 407/0 400/0 تلرم

 421/0 442/0 417/0 400/0 شرکت  سا ق 

 407/0 483/0 041/0 401/0 سلدآوری

 013/0 071/0 032/0 401/0 رهیمد   هیا استقالل 

 000/4 000/4 000/4 000/4 جمع

 
انهدازه  انهدازه  ی ی رهها رهها ییمتغمتغاز از   هرکدامهرکدامی، وزن ی، وزن کاوکاو  دادهدادهی ی هاها  مدلمدلدر در   دهددهد  ییممنشان نشان   33جدول جدول نتای  نتای    

، نهرت  ، نهرت  رعاملرعاملییمدمد  تتییمسولیمسولی  ییدوگانگدوگانگ  ت،ت،ییتمرک  مایکتمرک  مایک  ت،ت،ییررییمدمد  تتییمایکمایک  ،،ییشرکت، اهرم مایشرکت، اهرم مای
افشهای  افشهای    صهحیا صهحیا   یی نهد  نهد   طبقه  طبقه  در در   رهرهییمهد مهد       و اسهتقالل هیها   و اسهتقالل هیها     ییشهرکت، سهلدآور  شهرکت، سهلدآور      تلرم، سها ق  تلرم، سها ق  
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یکسهان نیسهت. از سهلی    یکسهان نیسهت. از سهلی      (()افشهای مناسهب و افشهای ضهعی     )افشهای مناسهب و افشهای ضهعی     هها  هها    شرکتشرکتمسولییت اجتماعی مسولییت اجتماعی 
مهدل  مهدل    4444نمهلدار  نمهلدار  و شهاخص راک م ها ق   و شهاخص راک م ها ق     33دول دول جه جه ا ق ا ق م ه م ه   دقهت دقهت     شاخصشاخصدیگر،  ا تلج     دیگر،  ا تلج     

  ممیی نها را  نها را    هلده اسهت؛   هلده اسهت؛     رخلردار رخلرداراز کارایی  یشتری از کارایی  یشتری   هاها  مدلمدلنسبت    سایر نسبت    سایر   C5  ممییتصمتصمدرخت درخت 
  ی نهایی متغیرههای ی نهایی متغیرههای  ند ند  رتب رتب   مبنایمبنای  C5  ممییتصمتصمدرخت درخت   از متغیرهای ورودی مدلاز متغیرهای ورودی مدل  هرکدامهرکداموزن وزن 

انهدازه  انهدازه  ی ی رهها رهها ییمتغمتغاظهار نملد ک   ه  ترتیهب؛   اظهار نملد ک   ه  ترتیهب؛     تلانتلان  ییمم  است.  ر ایم اسا است.  ر ایم اسا   قرارگرفت قرارگرفت   پژوهشپژوهش
  تتیههیههتمرکهه  مایکتمرکهه  مایک  ،،((00//443443))  تتییررییمههدمههد  تتیههیههمایکمایک  ،،((00//470470))  یی(، اهههرم مههای (، اهههرم مههای 00//470470شههرکت )شههرکت )

، سهها ق  شههرکت ، سهها ق  شههرکت ((00//400400نههرت تههلرم )نههرت تههلرم )  (،(،00//403403))  رعاملرعاملییمههدمههد  تتییمسههولیمسههولی  ییدوگههانگدوگههانگ  ،،((00//444444))
(  یشتریم اهمیت را در تبیهیم  (  یشتریم اهمیت را در تبیهیم  00//401401))  رهرهییمدمد      و استقالل هیا و استقالل هیا   ((00//401401))  ییسلدآورسلدآور  (،(،00//400400))

 دارا هستند.دارا هستند.  هاها  شرکتشرکتافشای مسولییت اجتماعی افشای مسولییت اجتماعی 
 

 ی  ی  ررییگگ  جهجهیینتنتبحث و بحث و 
 ا افشهای   ا افشهای  ههای شهرکت و راهبهری شهرکتی  هر سه      ههای شهرکت و راهبهری شهرکتی  هر سه        یژگهی یژگهی وو  ،،از منظر تولری مشهروعیت از منظر تولری مشهروعیت 

سهلدآوری،  سهلدآوری،    نظرنظر  ازازهای م لل  های م لل    یژگییژگیوو  ر،  ا   ر،  ا   ییهاها  شرکتشرکت  دردر  گذارند.گذارند.  ییممیر یر تثثتثثاطالعا  اطالعا  
  عبهار  عبهار     ه   ه  . . ا دا دیی  ییمماطالعا  و  هبلد شفافیت اف ایش اطالعا  و  هبلد شفافیت اف ایش   ارائ ارائ   نقدینگی و اهرم مایی تقاضا  راینقدینگی و اهرم مایی تقاضا  رای

 ه    ه     رارا  زیهادی زیهادی   تلجه  تلجه    اجتمهاع اجتمهاع    هر  هر   خهلد خهلد   یریرتثثتثث  وو  اندازهاندازه  اثراثر  معملتً  رمعملتً  ر    ر،  ر،  ییهاها  شرکتشرکت  یگر،یگر،دد  
  مشهروعیت مشهروعیت   مهلرد مهلرد   دردر  هها هها   یینگراننگران   نا رایم نا رایم  هستند؛هستند؛  دیددید  معرضمعرض  دردر   یشتر یشتر  وو  نمایندنمایند  ییمم  جلبجلبخلد خلد 
را را   هاها  شرکتشرکت  اجتماعیاجتماعی    یتیتمسولیمسولی  ازاز  جامع جامع   انتظارا انتظارا   ،،هاها  یینگراننگران  یمیماا  است.است.   یشتر یشترها ها   شرکتشرکت    ایمایم

یی که  دارای  یی که  دارای  هها هها   شهرکت شهرکت رود رود   ییمه مه از سلی دیگر انتظهار  از سلی دیگر انتظهار    (.(.70487048سیملن ، سیملن ، ))  دهددهد  اف ایش میاف ایش می
اطالعها  اختیهاری   اطالعها  اختیهاری     نفعهان نفعهان    ی یراهبری شهرکتی مناسهب اسهت، در پاسهخگلیی  ه  تقاضهای       راهبری شهرکتی مناسهب اسهت، در پاسهخگلیی  ه  تقاضهای       

 (.(.70407040ناصر، ناصر، ))  ددینیننمانما یشتری را افشا  یشتری را افشا 
افشهای مسهولییت   افشهای مسهولییت      هر سه ا   هر سه ا  نهرت تهلرم   نهرت تهلرم     رریه یه متغمتغ  دهد از علامل اقتصهادی؛ دهد از علامل اقتصهادی؛   ها نشان میها نشان می  یافت یافت 

تلجه   ه  اقتصهاد    تلجه   ه  اقتصهاد    معناداری داشت  است. در ایهم خصهل   ها    معناداری داشت  است. در ایهم خصهل   ها      ییمنفمنف  ررییتثثتثث  هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی 
  هها در هها در    هرای شهرکت   هرای شهرکت    سهایم سهایم    یان داشت ک  امکان کسب سلدآوری یان داشت ک  امکان کسب سلدآوری  تلانتلان  ییممتلرمی در ایران تلرمی در ایران 

سه ا افشهای مسهولییت    سه ا افشهای مسهولییت       اعهث کهاهش   اعهث کهاهش    رسد و همیم امهر رسد و همیم امهر   مد  نسبتاً دشلار    نظر میمد  نسبتاً دشلار    نظر می  کلتاهکلتاه
 شده است. شده است.   هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی 

  هها هها   شهرکت شهرکت ی ی ی شرکت؛ اندازه شرکت  ر س ا افشای مسولییت اجتمهاع ی شرکت؛ اندازه شرکت  ر س ا افشای مسولییت اجتمهاع هاها  ییژگژگییوواز علامل از علامل 
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(، هاکسهتلن و مهیلم   (، هاکسهتلن و مهیلم   70027002))  ی جنیفرههل و تیلهلر  ی جنیفرههل و تیلهلر  هها هها   افته  افته  تثثیر مثبت معناداری داشت  است که   ها ی  تثثیر مثبت معناداری داشت  است که   ها ی  
(، گیانهاراکی   (، گیانهاراکی   70447044همکهاران ) همکهاران ) (، رحمهان و  (، رحمهان و  70407040سیراگر و  نتیار )سیراگر و  نتیار )(، (، 70037003))  لر لر ییرر  (،(،43304330))
؛ ؛ ( سهازگار  هلده اسهت   ( سهازگار  هلده اسهت   48384838))  ییخهان خهان   ییو عله و عله   ییمران جلرمران جلر  وو  ((48384838و همکاران )و همکاران )  ییمهدومهدو  (،(،70487048))

عهدم  عهدم    کهاهش کهاهش   یی در مقیها (، یی در مقیها (، جهل جهل   صهرف  صهرف  ک     دتیل اقتصهادی ) ک     دتیل اقتصهادی )   اظهار داشتاظهار داشت  تلانتلان  ییمم   اره اره  ممییدرادرا
ی  ه ر،  ی  ه ر،  هاها  شرکتشرکتهای سیاسی س ا افشای مسولییت اجتماعی های سیاسی س ا افشای مسولییت اجتماعی   ه ین ه ین و کاهش و کاهش اطالعاتی اطالعاتی   تقارنتقارن

  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   یی هر سه ا افشها    هر سه ا افشها     ییاههرم مهای  اههرم مهای   یشتر است.  یشتر است.   ی کلچکی کلچکهاها  شرکتشرکتدر مقایس   ا در مقایس   ا 
و و   راگرراگریی(، سه (، سه 70027002))  لهلر لهلر ییو تو ت  فرههل فرههل ییجنجن    ییاسهت که   ها نتها    اسهت که   ها نتها        داشهت  داشهت    ییعنهادار عنهادار مثبت ممثبت م  ررییها تثثها تثث  شرکتشرکت

( ( 70407040و همکهاران ) و همکهاران )     یه یه لالایی(، و(، و70487048))    ییراکه راکه   اناانایی(، گ(، گ70447044(، رحمان و همکاران )(، رحمان و همکاران )70407040))  اراریی نت نت
 هاتتر متحمهل    هاتتر متحمهل     یی ها اههرم مهای    ها اههرم مهای     ییهها هها   اظهار داشت شهرکت اظهار داشت شهرکت   تلانتلان  میمی   اره اره  ممییناسازگار  لده است؛ دراناسازگار  لده است؛ درا

  نهان نهان ییو اطمو اطم  ییمنظلر  هرآورده سهاختم اههدا  نظهارت    منظلر  هرآورده سهاختم اههدا  نظهارت            رانرانییهستند و مدهستند و مد  ییشترشتریینظار   نظار     ییهاها  ن ن ییه ه 
    یینتها نتها در خصهل   در خصهل   خلاهنهد نمهلد.   خلاهنهد نمهلد.     ییشترشتریی    ییاجتماعاجتماع  تتییمسولیمسولی  ییدادن     ستانکاران اقدام    افشادادن     ستانکاران اقدام    افشا

  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   ییشهرکت و سه ا افشها   شهرکت و سه ا افشها       سها ق  سها ق    ممییاز را  ه  مثبهت  ه   از را  ه  مثبهت  ه     ییآمهده حهاک  آمهده حهاک      دستدست      
  ..( ناسهازگار  هلده اسهت   ( ناسهازگار  هلده اسهت   70417041))    ییراکراکانها انها یی(، گ(، گ70447044ن )ن )رحمهان و همکهارا  رحمهان و همکهارا  نتای  نتای   ا  ا ک  ک    هاها  شرکتشرکت

ممکهم  ممکهم    ییمالحظها  رقها ت  مالحظها  رقها ت    للیه یه تر(    دیتر(    دی  کمتر )جلانکمتر )جلان    سا ق سا ق    ا ا  ییهاها  اظهار داشت ک  شرکتاظهار داشت ک  شرکت  تلانتلان  ییمم
فاقهد سها ق    فاقهد سها ق      تهر تهر   جهلان جهلان   ییهها هها   شهرکت شهرکت   نک نک ییاا  ااییو و   ندندییرا افشا نمارا افشا نما  ییدهند اطالعا  کمتردهند اطالعا  کمتر  ااییاست ترجاست ترج

  ممییچنه چنه   ههم ههم . .  ه  آن هسهتند   ه  آن هسهتند    دادندادن    یه یه تکتک  یی هرا  هرا     یه یه رورو  ککیه یه عنهلان  عنهلان     ه   ه    ییو انتشار اطالعها  عمهلم  و انتشار اطالعها  عمهلم      ییتهته
ک   ا نتهای  حنیفه    ک   ا نتهای  حنیفه      ی داشت  استی داشت  استمثبت معنادارمثبت معنادار  ررییتثثتثث  سلدآوری  ر س ا افشای مسولییت اجتماعیسلدآوری  ر س ا افشای مسولییت اجتماعی

 هلده اسهت و  ها     هلده اسهت و  ها    سهازگار  سهازگار    (،(،70407040و همکهاران ) و همکهاران )   ( و ویلای ( و ویلای 70417041(، خل و زانگ )(، خل و زانگ )70017001و کلک )و کلک )
(، مههدوی و همکهاران   (، مههدوی و همکهاران   70407040))  خهان خهان   (،(،70027002))  تیلهلر تیلهلر   وو  ههل ههل (، جنیفر (، جنیفر 43304330هاکستلن و میلم )هاکستلن و میلم )  نتای نتای 

در در   ،،گهه ینش نههام لل گهه ینش نههام لل   رسههانی ورسههانی و  یههامیههامپپ(، ناسههازگار  ههلده اسههت؛ درواقههع م هها ق توههلری  (، ناسههازگار  ههلده اسههت؛ درواقههع م هها ق توههلری  48384838))
  یشتری دارد. یشتری دارد.  اطالعا اطالعا   ییافشاافشا  مدیریت تمایل   مدیریت تمایل     ی  اتتری  اتترسلدآورسلدآوری  ا نسبت ی  ا نسبت هاها  شرکتشرکت

( و ( و 70447044نهگ ) نهگ ) ااههل و چ ههل و چ   انهگ انهگ ییپژوهش پژوهش   ییهاها  افت افت ییهمسل  ا همسل  ا از علامل راهبری شرکتی؛ از علامل راهبری شرکتی؛ 
هها  هها    شهرکت شهرکت   ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسولیمسولی  یی ر س ا افشا ر س ا افشا  تتییررییمدمد  تتییمایکمایک  ،،((70417041و محمد )و محمد )  ییسسییعع
  ییارارییمانند  سه مانند  سه     یینن  رانرانییاظهار داشت در ااظهار داشت در ا  تلانتلان  ییمم  ممییداشت  است؛  نا راداشت  است؛  نا را  ییمعنادارمعنادار  ییمنفمنف  ررییتثثتثث

  تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   یی را را  رانرانییمدمدفشار نهادها  ر فشار نهادها  ر   نک نک ییتلسع   ا تلج     اتلسع   ا تلج     ا  درحالدرحال  ییاز کشلرهااز کشلرها
نگهرش  نگهرش    رانرانیی هلر ، مهد   هلر ، مهد    ییییو ناکهارا و ناکهارا   تتییعدم شفافعدم شفاف  للیی   دی   دی  ممییچنچن  کمتر است؛ همکمتر است؛ هم  ییاجتماعاجتماع
  یی ها کشهلرها   ها کشهلرها    سه  سه  ییدر مقادر مقا  ییاجتماعاجتماع  ییگذارگذار    ییسرماسرما  یی را را  ییادادییمد  داشت  و ارزش زمد  داشت  و ارزش ز  کلتاهکلتاه



 44های کار ردی در گ ارشگری مایی، شماره  پژوهش  10

  ررییتثثتثث  هاها  شرکتشرکت ر س ا افشای مسولییت اجتماعی  ر س ا افشای مسولییت اجتماعی   مایکیتمایکیت  . تمرک . تمرک ستندستندییقائل نقائل ن  افت افت یی  تلسع تلسع 
و و   انانیه یه ( و ملک( و ملک70447044و چانهگ ) و چانهگ )   انهگ انهگ ی پژوهش یی پژوهش یهاها  افت افت است ک   ا یاست ک   ا ی    داشت داشت منفی معناداری منفی معناداری 

(،  ههار مقهدم و همکهاران    (،  ههار مقهدم و همکهاران    70037003))  لر لر یه یه رر    یی( سازگار  لده است و  ا نتا( سازگار  لده است و  ا نتا48314831همکاران )همکاران )
  سهاختار سهاختار    ها  ها   ییهها هها   شهرکت شهرکت قا هل اسهتدتل اسهت    قا هل اسهتدتل اسهت       هاره  هاره     ممییاا  دردر؛ ؛ ( ناسازگار  لده است( ناسازگار  لده است48374837))

   هر  هر   دردراجتمهاعی را  اجتمهاعی را    ییهها هها   گهروه گهروه   یها یها   نفعهان نفعهان   یی  از از   ییتهر تهر   متنهلع متنهلع   یی  مجملعه  مجملعه  مایکیت گسهترده  مایکیت گسهترده  
  نفعهان نفعهان   حفظ مشروعیت ن د ایهم  ی حفظ مشروعیت ن د ایهم  ی منظلر منظلر         مشروعیتمشروعیت  رو، من بق  ا نظری رو، من بق  ا نظری   یمیمازاازاگیرد. گیرد.   ییمم

. . نهد نهد یینمانما  ییمه مه  یشتری را افشا  یشتری را افشا   محی یمحی ی  یستیستزز  وو  اجتماعیاجتماعی  یی، اطالعا یی، اطالعا هاها  شرکتشرکتمتنلع چنیم متنلع چنیم 
 هر سه ا افشهای     هر سه ا افشهای      رعاملرعاملییمهد مهد دوگهانگی مسهولییت   دوگهانگی مسهولییت     (،(،70487048ی گیانهاراکی  ) ی گیانهاراکی  ) هاها  افت افت م ا ق یم ا ق ی

در در  یهان داشهت    یهان داشهت     تهلان تهلان   ییمه مه معناداری داشت  اسهت؛  معناداری داشت  اسهت؛    ییمنفمنف  ررییتثثتثث  هاها  شرکتشرکتاجتماعی اجتماعی   مسولییتمسولییت
مهدیره  مهدیره        هیها  هیها  ملقعیهت قدرتمنهدی در   ملقعیهت قدرتمنهدی در     رعاملرعاملییمدمدیرعامل، یرعامل، مدمدی مسولییت ی مسولییت صلر  دوگانگصلر  دوگانگ

 وو مهدیرعامل مهدیرعامل  در نقهش در نقهش  فهرد فهرد  یهک یهک  قهرار گهرفتم  قهرار گهرفتم   نماینهدگی، نماینهدگی،  تولریتولری خلاهد داشت و طبقخلاهد داشت و طبق
 نظهار  را نظهار  را  ازجمل ازجمل  مدیرهمدیره      هیا هیا  مهممهم هایهای  یتیتمسولیمسولی داریداری  ییمعنمعن طلرطلر       مدیرهمدیره      هیا هیا  رئی رئی 

ی و افشای مسولییت اجتماعی ی و افشای مسولییت اجتماعی طلرکلطلرکل       اطالعا اطالعا  افشایافشای کاهشکاهش  و  اعثو  اعث کندکند  ییمم مخدوشمخدوش
س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی    س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی       ر ر  رهرهییمدمد      هیا هیا چنیم استقالل چنیم استقالل   شلد. همشلد. هم  ییمم  خا خا   طلرطلر      

عیسهی و محمهد   عیسهی و محمهد     (،(،70407040ی خان )ی خان )هاها  افت افت داشت  است ک   ا یداشت  است ک   ا ی  ییمثبت معنادارمثبت معنادار  ررییتثثتثث  هاها  شرکتشرکت
اسهتدتل نمهلد،   اسهتدتل نمهلد،     تهلان تهلان   ییممتولری مشروعیت تولری مشروعیت  ر اسا   ر اسا   نا رایم  نا رایم   ر  لده است؛ر  لده است؛( سازگا( سازگا70417041))

افشهای  افشهای     ه   ه    اقهدام اقهدام   مشهروعیت، مشهروعیت،   حفهظ حفهظ   مهدیره  یشهتر،  هرای   مهدیره  یشهتر،  هرای         هیها  هیها     ها اسهتقالل   ها اسهتقالل    ییهاها  شرکتشرکت
. همننیم  ر مبنای تولری نمایندگی . همننیم  ر مبنای تولری نمایندگی ندندیینمانما  ییمم یشتری  یشتری   محی یمحی ی  یستیستزز  وو  اجتماعیاجتماعی  اطالعا اطالعا 

نظهار   هر مهدیریت    نظهار   هر مهدیریت      اعهث  هبهلد   اعهث  هبهلد    یرملظ یرملظ غغ وو ملظ ملظ  مدیرانمدیران هایهای  ی هی هانگانگ همسل نبلدنهمسل نبلدن
و کاهش عدم تقارن اطالعاتی  یم ارکان  یرونی و درونی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی  یم ارکان  یرونی و درونی   شرکت،  هبلد عملکرد شرکتشرکت،  هبلد عملکرد شرکت

اطالعها   اطالعها     ازجمله  ازجمله  خلاهد شد و ایم ملضلع منجهر  ه  افه ایش افشهای اطالعها       خلاهد شد و ایم ملضلع منجهر  ه  افه ایش افشهای اطالعها         شرکتشرکت
 مسولییت اجتماعی خلاهد شد.  مسولییت اجتماعی خلاهد شد.  

   ه  ترتیهب؛   ه  ترتیهب؛    تتیه یه  ااهم ااهمی  متغیرههای  ی  متغیرههای  نهد نهد     رتبه  رتبه  ی  ی  هاها  افت افت از علامل فلق  ا تلج     یاز علامل فلق  ا تلج     ی  ممییچنچن  همهم
  تتییمسولیمسولی  ییدوگانگدوگانگ  ت،ت،ییتمرک  مایکتمرک  مایک  ت،ت،ییررییمدمد  تتییمایکمایک  ،،ییاندازه شرکت، اهرم مایاندازه شرکت، اهرم مایی ی رهارهاییمتغمتغ
 یشهتریم اهمیهت را    یشهتریم اهمیهت را     رهرهییمدمد      و استقالل هیا و استقالل هیا   ییشرکت، سلدآورشرکت، سلدآور    ، نرت تلرم، سا ق ، نرت تلرم، سا ق رعاملرعاملییمدمد

 دارا هستند.دارا هستند.  هاها  شرکتشرکتدر تبییم افشای مسولییت اجتماعی در تبییم افشای مسولییت اجتماعی 
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  تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   ازازامتیامتی   رای سنجش رای سنجش  حاضر ایم است ک حاضر ایم است ک   محدودیت پژوهشمحدودیت پژوهش  ممییترتر  مهممهم  
همهان روش  همهان روش    اایه یه شهاخص  شهاخص    کهرد کهرد یی ا اسهتفاده از رو  ا اسهتفاده از رو   ی،ی،محتلمحتل  للییها از روش تحلها از روش تحل  شرکتشرکت  ییاجتماعاجتماع

  ییکسهان کسهان ییو وزن و وزن   تتیه یه شده است ک  در آن، هم  اقالم قا ل افشها از اهم شده است ک  در آن، هم  اقالم قا ل افشها از اهم   ( استفاده( استفاده44و و   00))  یینرنریی ا ا
  ررییسها سها    ها  ها   ا ا یه یه در قدر ق  ییطهلر نسهب  طهلر نسهب    اطالعا   ه  اطالعا   ه    ییخخ ر ر  ممکم استممکم است  ک ک   یی رخلردار هستند. درحای رخلردار هستند. درحای

 ها تلجه  تنهلع     ها تلجه  تنهلع      ممییچنه چنه   کنندگان  رخلردار  اشد. همکنندگان  رخلردار  اشد. هم  استفادهاستفاده  یی را را  ییشترشتریی    تتییاطالعا  از اهماطالعا  از اهم
  د،د،اسهتاندار اسهتاندار   ممییتهدو تهدو   ییهها هها   تلسط سازمانتلسط سازمان  ییشنهادشنهادییپپ  ییافشاافشا  ییهاها  و ا عاد و شاخصو ا عاد و شاخص  هاها  ستستیییی  چکچک

  تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   سهت سهت یییی  چهک چهک   ممییتهدو تهدو   ییپژوهش  هرا پژوهش  هرا   ممییو پژوهشگران مختل  در او پژوهشگران مختل  در ا   وها وهاییاا
پهژوهش تلسهط شهخص    پهژوهش تلسهط شهخص      ممیه یه اا  که  که    ییشهده اسهت. درصهلرت   شهده اسهت. درصهلرت     اسهتفاده اسهتفاده   صصشهاخ شهاخ   8888از از   ییاجتماعاجتماع

  ییاجتمهاع اجتمهاع   تتییمسهولی مسهولی   ییافشها افشها   ازازیه یه تبع امتتبع امت اای اایو و   ییشنهادشنهادییپپ  ستستیییی  چکچک  گرفتگرفت  ییصلر  مصلر  م  ییگرگرییدد
 ..آمدآمد  یی   دست م   دست م  ،،متفاو  ازآنن  پژوهشگر محاسب  کرده استمتفاو  ازآنن  پژوهشگر محاسب  کرده است  ییاندکاندک

ی پذیرفت  شهده در  هلر  اوراق  ههادار تههران     ی پذیرفت  شهده در  هلر  اوراق  ههادار تههران     هاها  شرکتشرکت         ا تلج     نتای  حاصل از پژوهش، ا تلج     نتای  حاصل از پژوهش،
  مشهروعیت مشهروعیت   و افه ایش و افه ایش   نفعهان نفعهان   یی   ه    ه     و پاسهخگلیی مناسهب  و پاسهخگلیی مناسهب    ایجاد شهفافیت ایجاد شهفافیت   منظلرمنظلر        شلدشلد  ییممپیشنهاد پیشنهاد 

از از هرکهدام  هرکهدام    اثهرا  اثهرا    خهلد، خهلد،   مسولییت اجتمهاعی مسولییت اجتمهاعی   ییهاها  یی  ییرر   رنام  رنام خلد ن د آنان، در تدویم استراتژی و خلد ن د آنان، در تدویم استراتژی و 
  کمیته  کمیته    تشهکیل واحهد یها   تشهکیل واحهد یها     و  ها و  ها   قهرار دهنهد  قهرار دهنهد    نظرنظر  مدمدرا را   شرکتشرکت  مسولییت اجتماعیمسولییت اجتماعی  ییهاها  شاخصشاخصا عاد و ا عاد و 

چنهیم  ه  سهازمان  هلر      چنهیم  ه  سهازمان  هلر        مستقل مسولییت اجتماعی مسیر دستیا ی    ایم مهم را همهلار سهازند. ههم   مستقل مسولییت اجتماعی مسیر دستیا ی    ایم مهم را همهلار سهازند. ههم   
پیشهنهاد  پیشهنهاد    گهذار گهذار   اوراق  هادار و کمیت  تدویم استاندارد سازمان حسا رسهی و سهایر نهادههای مقهررا     اوراق  هادار و کمیت  تدویم استاندارد سازمان حسا رسهی و سهایر نهادههای مقهررا     

 هها اسههتفاده از رویکههرد یکپارچهه  و  هها اسههتفاده از رویکههرد یکپارچهه  و   یت اجتمههاعییت اجتمههاعیارائهه  گهه ارش مسههولیارائهه  گهه ارش مسههولی   هه  هه   راراههها ههها   شههرکتشههرکت  ددشههلشههل  ییمههمهه
ی فعاییهت  ی فعاییهت  هها هها   گ ارشگ ارشو یا اصال  چارچل  و محتلی و یا اصال  چارچل  و محتلی   ((جداگان  )مستقلجداگان  )مستقلصلر  صلر        گ ارشگری آن گ ارشگری آن 

گهذاری علامهل   گهذاری علامهل      راثهر  راثهر مبنهی  مبنهی    ی ایهم پهژوهش  ی ایهم پهژوهش  هها هها   افته  افته   ا تلج   ه  ی  ا تلج   ه  ی   تتییدرنهادرنهامل م نمایند. مل م نمایند.   رهرهییمدمد      هیا هیا 
 ه  فعهاتن    ه  فعهاتن   ها ها   شرکتشرکتی شرکت  ر افشای مسولییت اجتماعی ی شرکت  ر افشای مسولییت اجتماعی هاها  ییژگژگییوواقتصادی و راهبری شرکتی و اقتصادی و راهبری شرکتی و 

  گذران  ایقله و  ایفعهل  هلر  اوراق  ههادار   گذران  ایقله و  ایفعهل  هلر  اوراق  ههادار     گران مایی و سرمای گران مایی و سرمای   للییتحلتحل  ی،ی،گذارگذار    ییسرماسرمای ی هاها  شرکتشرکت
  از طریهق از طریهق هها  هها    شهرکت شهرکت افشهای مسهولییت اجتمهاعی    افشهای مسهولییت اجتمهاعی      کیفیهت کیفیهت   ارزیها ی دقیهق  ارزیها ی دقیهق    منظلرمنظلر        ، ، شلدشلد  ییممپیشنهاد پیشنهاد 

اطالعها  جهامعی در   اطالعها  جهامعی در     اطالعهاتی، اطالعهاتی،   منها ع منها ع و سهایر  و سهایر    هاها  شرکتشرکت    ی ساتنی ساتنهاها  گ ارشگ ارشدقیق دقیق   م ایع  و  ررسیم ایع  و  ررسی
  کیفیت افشای مسهولییت اجتمهاعی  کیفیت افشای مسهولییت اجتمهاعی    یاد شدهیاد شدهاطالعا  اطالعا     ر اسا  ر اسا خصل  ایم علامل کسب نمایند و خصل  ایم علامل کسب نمایند و 

شهلد  شهلد    پیشهنهاد مهی  پیشهنهاد مهی    ممییچنه چنه   ههم ههم   ی خهلد یحهان نماینهد.   ی خهلد یحهان نماینهد.   هها هها   ییررییگگ  ممییتصمتصم  و آن را درو آن را در  شرکت را ارزیا یشرکت را ارزیا ی
  یی نهد  نهد   رتبه  رتبه     هرای  هرای   از ایهم علامهل  از ایهم علامهل    تلاننهد تلاننهد   ییمه مه ی و نهادههای نظهارتی در سه ا ملهی     ی و نهادههای نظهارتی در سه ا ملهی      ند ند  رتب رتب   مؤسسا مؤسسا 
 استفاده نمایند.استفاده نمایند.ها ها   شرکتشرکتیحان کیفیت افشای مسولییت اجتماعی یحان کیفیت افشای مسولییت اجتماعی         ی  لرسیی  لرسیهاها  شرکتشرکت
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 هاها  ادداشتادداشتیی
1. Corporate Social Responsibility  2. Sustainability 
3. Corporate Citizenship 4. Business Ethics 
5. Triple Bottom-Line Reporting 6. Production View 
7. Stakeholder Power 8. Strategic Posture 
9. Company Age 10.Chief Executive Officer 

(CEO) Duality 

11. Board diversity 12. Accuracy  

13. Receiver Operating 

Characteristic (ROC) 

14. Bayesian Networks  

15. Conditional Independence 16. Neural Networks 

17. Perceptron Multilayer 18. Ordinary Least Squares 

19. Maximum Likelihood Estimation 20. Dow Jones Sustainability Index 

21. Global Reporting Initiative 22. Content Analysis Method 
23. Index Approach 14. Volumetric Approaches 

25. Training Data 26.Test Data 

27. Area Under Curve (AUC)  
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