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 سازي گزارشگري شهروند شرکتي از طريق شاخص 
 

، محمدحسین ستایش محمد محمدیان
 

 چکيده
اصویی در محویا اصتدوادی      ای است که امروزه از آن به عنووان اوا ش    رکود تورمی، پدیده

نظوا  بوان ی صوور      عمودتا از رریو   شود. در این اصتداد، تجهیز و تخدیص منابع  ایران یاد می
هوا   ناصص برخی ارالعا  ما ی و غیرما ی بانو   یگیرد. مسا ه اصیی در پژوهش حاضر، افشا می

هوای   ترین نظریوه  به د یل نبود ا گوی مدون است. نظریه اصتداد سیاسی و شهروند شرکتی، از مهم
ان نوعی شوهروند تیقوی   اصتدادی به عنو  ها، بنگاه باشند. بر اساس این نظریه می مقا همطرح در این 

عودا تی اسوت. از    های ما ی و غیرما ی آن مبتنی بر تضواد ربقواتی و بوی     شود و تمرکز گزارش می
گو هستند و جهت ایفای این امور نیواز    ها به عنوان ی  شهروند در صبال جامعه پاسخ  این رو، بان 

این موضوع اشواره دارد  است تا به گزارشگری شهروند شرکتی بپردازند. این نوع گزارشگری به 
کنند. بر این اسواس، هودپ پوژوهش حاضور،      ها نقش خود را در جامعه ایفا می  که، اگونه بان 

سوازی گزارشوگری    ها از رریو  شواخص    تدوین ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان 
 شهروند شرکتی است. این پژوهش از نظر هدپ، کواربردی اسوت و از نظور شویوه گوردآوری و     

هوا بوا اسوتفاده از      ناموه  اسوت. تحییول داده    تحییل ارالعا ، از نوع توصویفی و پیمایشوی رپرسوش   
ها از روش ساختار اند بعدی و تحییول    افزار  یزرل صور  گرفته و برای تجزیه و تحییل داده  نر 

هوار  عامیی تاییدی مرتبه اول، دو  و سو  استفاده شده است. ا گوی نهایی به دست آمده شامل ا
تواند به عنوان ا گوی بومی و بودیع بورای گزارشوگری      شاخص است که می 90مو فه و  15بعد، 

 های ایرانی مورد استفاده صرار گیرد.  ما ی و غیرما ی بان 

گزارشگری ما ی و غیرما ی، گزارشگری شهروند شرکتی، افشاء هاي کليدي:   واژه
 سازی، بان .  ارالعا ، شاخص
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 مقدمهمقدمه
محوور و بانو  محوور    محوور و بانو  محوور      سورمایه سورمایه   ما ی در هر کشوری مبتنی بر دو روی ورد بوازار  ما ی در هر کشوری مبتنی بر دو روی ورد بوازار    تأمیننظا  نظا  

است، اما وزن هر کدا  از این روی ردها در هر کشور، متفواو  اسوت. نظوا  توسوعه موا ی در      است، اما وزن هر کدا  از این روی ردها در هر کشور، متفواو  اسوت. نظوا  توسوعه موا ی در      
هوا دو توی اسوت،    هوا دو توی اسوت،        کشورهای در حال توسعه و به خدوص کشورهایی کوه نظوا  اصتدوادی آن   کشورهای در حال توسعه و به خدوص کشورهایی کوه نظوا  اصتدوادی آن   

تورین منبوع توامین موا ی بورای      تورین منبوع توامین موا ی بورای        ها مهمها مهم    ای که، بان ای که، بان   گونهگونهمبتنی بر روی رد بان  محور است. به مبتنی بر روی رد بان  محور است. به 
آینود. بوه عنووان م،وال، در     آینود. بوه عنووان م،وال، در         های بخش عمومی و خدوصی به شمار موی های بخش عمومی و خدوصی به شمار موی   ها و پروژهها و پروژه  اجرای ررحاجرای ررح

هوای توامین موا ی از    هوای توامین موا ی از        درصدی تامین ما ی نسبت به سوایر روش درصدی تامین ما ی نسبت به سوایر روش     3333ها با سهم ها با سهم   بان بان   13921392  سال سال 
گذاری خارجی و بودجه عمرانوی  گذاری خارجی و بودجه عمرانوی      سها ، سرمایهسها ، سرمایهجمیه فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت، بازار جمیه فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت، بازار 

شوود رعسو ری   شوود رعسو ری     گوذاران محسووم موی   گوذاران محسووم موی     بورای سورمایه  بورای سورمایه    توأمین موا ی  توأمین موا ی    دو ت، به عنوان منبع اصییدو ت، به عنوان منبع اصیی
هوای اخیور نوه تنهوا کواهش یافتوه، بی وه در        هوای اخیور نوه تنهوا کواهش یافتوه، بی وه در           . این نسبت ری سوال  . این نسبت ری سوال 13931393فیروزجانی و سیمانی، فیروزجانی و سیمانی، 

از اهمیت باالیی برخووردار  از اهمیت باالیی برخووردار    پژوهش در این حوزهپژوهش در این حوزه  ،،برخی موارد افزایش نیز یافته است. بنابراینبرخی موارد افزایش نیز یافته است. بنابراین
برانگیوز در حووزه حسوابداری، گزارشوگری     برانگیوز در حووزه حسوابداری، گزارشوگری           است. از سوی دیگر، ی ی از موضووعا  بحو   است. از سوی دیگر، ی ی از موضووعا  بحو   

هوای خاصوی   هوای خاصوی       هوا دارای ویژگوی  هوا دارای ویژگوی      ها است؛ ارا که بان ها است؛ ارا که بان     ما ی و غیرما ی به خدوص برای بان ما ی و غیرما ی به خدوص برای بان 
انداردهای انداردهای که باید بر اسواس اسوت  که باید بر اسواس اسوت    ها در صنایع دیگر هستند و عالوه بر اینها در صنایع دیگر هستند و عالوه بر این    نسبت به سایر شرکتنسبت به سایر شرکت
های ما ی خود را ارائه دهند، باید از صوانین و مقررا  خاص کشووری کوه   های ما ی خود را ارائه دهند، باید از صوانین و مقررا  خاص کشووری کوه       حسابداری گزارشحسابداری گزارش
  .  . 20072007، ، 1کنند نیز پیروی کنند رحنیفا و حدیبکنند نیز پیروی کنند رحنیفا و حدیب    در آن فعا یت میدر آن فعا یت می

متفواو   متفواو   هوا  هوا      کار سایر شورکت کار سایر شورکت   وو    ها از مدل کسبها از مدل کسب    کار  بان کار  بان     وو    افزون بر این، مدل کسبافزون بر این، مدل کسب
ها در کشورهای مختیف نیز ربوه عنووان م،وال    ها در کشورهای مختیف نیز ربوه عنووان م،وال        ب  و کار بان ب  و کار بان است. این تفاو  بین مدل کساست. این تفاو  بین مدل کس

هوا کوه   هوا کوه       کشورهای اسالمی در مقابل کشورهای غیراسالمی  وجود دارد. بوا ایون محودودیت   کشورهای اسالمی در مقابل کشورهای غیراسالمی  وجود دارد. بوا ایون محودودیت   
ها وجوود دارد، شوفافیت ارالعواتی در صونعت بان وداری بسویار       ها وجوود دارد، شوفافیت ارالعواتی در صونعت بان وداری بسویار           برای گزارشگری در بان برای گزارشگری در بان 
ما ی بان  محور، بوازوی کم وی   ما ی بان  محور، بوازوی کم وی     ها بر اساس روی رد نظا  توسعهها بر اساس روی رد نظا  توسعه    مهم است؛ ارا که بان مهم است؛ ارا که بان 

گوو باشوند. بوه عبوار      گوو باشوند. بوه عبوار        شوند و باید همانند دو ت در صبوال جامعوه پاسوخ   شوند و باید همانند دو ت در صبوال جامعوه پاسوخ       دو ت محسوم میدو ت محسوم می
خوش تغییرا  بسیار زیوادی شوده   خوش تغییرا  بسیار زیوادی شوده     های اصتدادی در اجتماع، دستهای اصتدادی در اجتماع، دست    دیگر، امروزه نقش بنگاهدیگر، امروزه نقش بنگاه

ر افوزایش سوود   ر افوزایش سوود   بوه ف و  بوه ف و    بایود بایود   هوای اصتدوادی نوه تنهوا    هوای اصتدوادی نوه تنهوا        رود بنگاهرود بنگاه    ای که انتظار میای که انتظار می    گونهگونه  است؛ بهاست؛ به
رو، ضوروری اسوت توا بوه نقوش      رو، ضوروری اسوت توا بوه نقوش          ایون ایون     گو باشند. ازگو باشند. از  پاسخپاسخباید باید ، بی ه نسبت به اجتماع نیز ، بی ه نسبت به اجتماع نیز باشندباشند

هوای اصتدوادی   هوای اصتدوادی       های اصتدادی توجه شود. بر اساس دیدگاهی گسوترده، بنگواه  های اصتدادی توجه شود. بر اساس دیدگاهی گسوترده، بنگواه      اجتماعی بنگاهاجتماعی بنگاه
گو باشند. به عبار  دیگور، بخوش   گو باشند. به عبار  دیگور، بخوش     ها پاسخها پاسخ    ها باید در صبال منابع عمومی میتها باید در صبال منابع عمومی میت    نیز مانند دو تنیز مانند دو ت
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های محدود، به تنهایی صادر به حمایوت از حقووق شوهروندان رحقووق     های محدود، به تنهایی صادر به حمایوت از حقووق شوهروندان رحقووق       دو تی به د یل تواناییدو تی به د یل توانایی
هوای اصتدوادی  بورای    هوای اصتدوادی  بورای        مدنی، اجتماعی و سیاسی  نیست و بایود از بخوش خدوصوی ربنگواه    مدنی، اجتماعی و سیاسی  نیست و بایود از بخوش خدوصوی ربنگواه    

  .  . 20052005، ، 22گویی کم  بگیرد روا رگویی کم  بگیرد روا ر  ایفای نقش پاسخایفای نقش پاسخ
که نظا  توسعه ما ی ایران، بان  محور اسوت ررحموانی و   که نظا  توسعه ما ی ایران، بان  محور اسوت ررحموانی و     ه به اینه به ایناز سوی دیگر، با توجاز سوی دیگر، با توج

سوازی حقووق   سوازی حقووق       ها، نقشی کییدی در نهادینوه ها، نقشی کییدی در نهادینوه     ها در مقایسه با سایر بنگاهها در مقایسه با سایر بنگاه     ؛ بان  ؛ بان 13911391حسینی، حسینی، 
یو  شوهروند در صبوال جامعوه     یو  شوهروند در صبوال جامعوه       م،ابوه م،ابوه ها بوه  ها بوه      رو، بان رو، بان     ایناین    کنند. ازکنند. از    شهروندی در جامعه ایفا میشهروندی در جامعه ایفا می

این امر نیاز است تا به گزارشگری شهروند شرکتی بپردازنود.  این امر نیاز است تا به گزارشگری شهروند شرکتی بپردازنود.    گو هستند و جهت ایفایگو هستند و جهت ایفای  پاسخپاسخ
هوای اصتدوادی ربوه عنووان     هوای اصتدوادی ربوه عنووان         این نوع گزارشگری به این موضوع اشاره دارد که، اگونه بنگاهاین نوع گزارشگری به این موضوع اشاره دارد که، اگونه بنگاه

 .  در حوال   .  در حوال  20032003و هم واران،  و هم واران،    33کننود رمواتن  کننود رمواتن      ها  نقش خود را در جامعه ایفوا موی  ها  نقش خود را در جامعه ایفوا موی      م،ال بان م،ال بان 
ساالنه خود به افشاء ناصص برخی از ارالعا  موا ی  ساالنه خود به افشاء ناصص برخی از ارالعا  موا ی        های ایرانی تنها در گزارشهای ایرانی تنها در گزارش    حاضر، بان حاضر، بان 
کنند.  این در حوا ی اسوت کوه محویا     کنند.  این در حوا ی اسوت کوه محویا       پردازند و از ا گوی خاصی پیروی نمیپردازند و از ا گوی خاصی پیروی نمی  و غیرما ی میو غیرما ی می

اصتدادی ایران با پدیده رکود تورمی مواجه است و در عین حال عموده تجهیوز و تخدویص    اصتدادی ایران با پدیده رکود تورمی مواجه است و در عین حال عموده تجهیوز و تخدویص    
ین رو، با توجوه بوه مهوم بوودن     ین رو، با توجوه بوه مهوم بوودن     گیرد. از اگیرد. از ا  منابع در این اصتداد، توسا نظا  بان ی صور  میمنابع در این اصتداد، توسا نظا  بان ی صور  می

های اصتدادی، بررسی شویوه  های اصتدادی، بررسی شویوه    ها در اصتداد کشور ایران، خدوصاً تامین ما ی بنگاهها در اصتداد کشور ایران، خدوصاً تامین ما ی بنگاه  نقش بان نقش بان 
ها با توجه به ایفای نقش پاسخگویی و حقوق شهروندی ها با توجه به ایفای نقش پاسخگویی و حقوق شهروندی   انتشار ارالعا  ما ی و غیرما ی آنانتشار ارالعا  ما ی و غیرما ی آن

 ناپذیر است.ناپذیر است.  ها، امری ضروری و اجتنامها، امری ضروری و اجتنام  آنآن
کوه در  کوه در    توان بیان کورد کوه، بوا توجوه بوه ایون      توان بیان کورد کوه، بوا توجوه بوه ایون          گونه میگونه می  را اینرا ایندر نتیجه، رسا ت پژوهش حاضر در نتیجه، رسا ت پژوهش حاضر 

هوا در  مناسوبی از ایون    هوا در  مناسوبی از ایون        حال حاضر، گزارشگری شهروند شرکتی در ایران وجود ندارد و بان حال حاضر، گزارشگری شهروند شرکتی در ایران وجود ندارد و بان 
هوای گزارشوگری شوهروند شورکتی بوا      هوای گزارشوگری شوهروند شورکتی بوا          نوع گزارشگری ندارند، ضروری است تا ابعواد و مو فوه  نوع گزارشگری ندارند، ضروری است تا ابعواد و مو فوه  

سوازی و بوومی شوود. در اداموه ضومن      سوازی و بوومی شوود. در اداموه ضومن          خصخصتوجه به خدوصیا  صنعت بان داری در ایران، شوا توجه به خدوصیا  صنعت بان داری در ایران، شوا 
هوا  هوا      شناسی پژوهش و تجزیه و تحییول داده شناسی پژوهش و تجزیه و تحییول داده     تشریح مبانی نظری و پیشینه پژوهش، به توصیف روشتشریح مبانی نظری و پیشینه پژوهش، به توصیف روش

 ها مورد بح  و بررسی صرار خواهند گرفت.ها مورد بح  و بررسی صرار خواهند گرفت.    شود. در نهایت نیز، نتایج و یافتهشود. در نهایت نیز، نتایج و یافته    پرداخته میپرداخته می
 

 مباني نظري مباني نظري 
 هاها  گزارشگري مالي و غير مالي بانکگزارشگري مالي و غير مالي بانک

تووان بوه دو بخوش تقسویم کورد. یو  بخوش،        تووان بوه دو بخوش تقسویم کورد. یو  بخوش،            نظری در صنعت بان داری را مینظری در صنعت بان داری را میادبیا  ادبیا  
کنود.  کنود.      هوایی خواص از عمییوا  آن تمرکوز موی     هوایی خواص از عمییوا  آن تمرکوز موی         وجود بان  را بدیهی فرض کرده و بر جنبهوجود بان  را بدیهی فرض کرده و بر جنبه
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گر ضروری گر ضروری     بخش دیگر بر دالیل وجود بان  و بر شرایطی که به موجب آن وجود میانجیبخش دیگر بر دالیل وجود بان  و بر شرایطی که به موجب آن وجود میانجی
گوری موا ی شوناخته    گوری موا ی شوناخته        هوای میوانجی  هوای میوانجی    ن نظریوه ن نظریوه کند. بخش دو ، تحوت عنووا  کند. بخش دو ، تحوت عنووا      شود، تمرکز میشود، تمرکز می    میمی
هووای مبووادال  و مسووائل مربوووع بووه ارالعووا  ناکاموول و  هووای مبووادال  و مسووائل مربوووع بووه ارالعووا  ناکاموول و      شووود. در ایوون بخووش، هزینووهشووود. در ایوون بخووش، هزینووه    موویمووی

 . نظریوه نماینودگی، در    . نظریوه نماینودگی، در   13951395، ، مونش و هم واران  مونش و هم واران      رضوایی رضوایی دهی به بازار مطرح است ردهی به بازار مطرح است ر    عالمتعالمت
دیران آن، دیران آن، انواع مختیف صراردادهای بوان ی وجوود دارد. رابطوه بوین سوهامداران بانو  و مو       انواع مختیف صراردادهای بوان ی وجوود دارد. رابطوه بوین سوهامداران بانو  و مو       

گوذاران و بانو  و در نهایوت رابطوه     گوذاران و بانو  و در نهایوت رابطوه       بان  و مدیران میانی آن، بان  و بده ارانش، سپردهبان  و مدیران میانی آن، بان  و بده ارانش، سپرده
هوا اسوت رهوادر و    هوا اسوت رهوادر و        هوایی از نظریوه نماینودگی در بانو     هوایی از نظریوه نماینودگی در بانو         و بانو ، نمونوه  و بانو ، نمونوه    گذرانگذران  مقررا مقررا بین بین 

هووای مختیووف هووای مختیووف      . بوودین ترتیووب، مشوو ل عوود  تقووارن ارالعووا  در جنبووه   . بوودین ترتیووب، مشوو ل عوود  تقووارن ارالعووا  در جنبووه  20142014، ، 44هوواپ ینزهوواپ ینز
توری  توری    نیاز به نظوار  بویش  نیاز به نظوار  بویش  های اصتدادی های اصتدادی     وجود دارد و نسبت به سایر بنگاهوجود دارد و نسبت به سایر بنگاه  های بان یهای بان ی    فعا یتفعا یت

های بورون رفوت از عود     های بورون رفوت از عود         ترین راهترین راه     . در نتیجه، ی ی از مهم . در نتیجه، ی ی از مهم13911391پور، پور،      و و بهمن و و بهمن  دارد ررا بدارد ررا ب
موا ی اسوت ربیودل و    موا ی اسوت ربیودل و      تقارن ارالعاتی ناشی از مسوائل نماینودگی، گزارشوگری موا ی و غیور     تقارن ارالعاتی ناشی از مسوائل نماینودگی، گزارشوگری موا ی و غیور     

  . .20062006، ، 55هیالریهیالری

شووفافیت هسوته مرکووزی گزارشوگری مووا ی اسوت کووه از رریو  افشوواء کاموول     شووفافیت هسوته مرکووزی گزارشوگری مووا ی اسوت کووه از رریو  افشوواء کاموول     در واصوع،  در واصوع،  
 . بنابراین، عود  افشواء ارالعوا      . بنابراین، عود  افشواء ارالعوا     13931393اصل و هم اران، اصل و هم اران،   آید ریوسفیآید ریوسفی    ارالعا  به دست میارالعا  به دست می

انضوباری بوازار   انضوباری بوازار       های بان ی، منجر به عد  شفافیت ارالعاتی و در نتیجوه بوی  های بان ی، منجر به عد  شفافیت ارالعاتی و در نتیجوه بوی    مربوع به فعا یتمربوع به فعا یت
موا ی در صوونعت  موا ی در صوونعت      سوووی دیگور، گزارشوگری غیوور  سوووی دیگور، گزارشوگری غیوور     . از . از13911391شوود ررحمووانی و حسوینی،   شوود ررحمووانی و حسوینی،       موی موی 

مالحظوه صونعت   مالحظوه صونعت     بان داری از اهمیت باالیی برخوردار است. در واصع، با توجه به تفاو  صابلبان داری از اهمیت باالیی برخوردار است. در واصع، با توجه به تفاو  صابل
موا ی از جمیوه   موا ی از جمیوه       هوا، اهمیوت افشواء ارالعوا  غیور     هوا، اهمیوت افشواء ارالعوا  غیور         بان داری با سایر صنایع در بسیاری از جنبهبان داری با سایر صنایع در بسیاری از جنبه

هوا  هوا      است و به د یل اهمیت بانو  است و به د یل اهمیت بانو    هاها    تر از سایر صنایع و بخشتر از سایر صنایع و بخش  ارالعا  راهبری شرکتی، بیشارالعا  راهبری شرکتی، بیش
هوا را نسوبت بوه سوایر     هوا را نسوبت بوه سوایر         پوذیر بودنشوان از سووی دیگور، بانو      پوذیر بودنشوان از سووی دیگور، بانو          سو و آسویب سو و آسویب     در اصتداد از ی در اصتداد از ی 

توری صورار داده اسوت رکرموی و خویود ،      توری صورار داده اسوت رکرموی و خویود ،          هوای شودید  هوای شودید      ها تحت مقررا  و نظوار  ها تحت مقررا  و نظوار      شرکتشرکت
گوویی  گوویی    ما ی در کنار گزارشگری ما ی و در راستای پاسخما ی در کنار گزارشگری ما ی و در راستای پاسخ     . در نتیجه، گزارشگری غیر . در نتیجه، گزارشگری غیر13941394

 . بودین   . بودین  20162016، ، 66هوا اسوت ردان  هوا اسوت ردان      به ابهاما  و کاهش عود  تقوارن ارالعواتی مووردنظر بانو      به ابهاما  و کاهش عود  تقوارن ارالعواتی مووردنظر بانو      
اند. بر اساس اند. بر اساس     ما ی را تشریح کردهما ی را تشریح کرده  مطرح شده و فیسفه گزارشگری غیرمطرح شده و فیسفه گزارشگری غیر      منظور، اندین نظریهمنظور، اندین نظریه

موا ی تحوت عنووان    موا ی تحوت عنووان        ای نسوبت بوه گزارشوگری موا ی و غیور     ای نسوبت بوه گزارشوگری موا ی و غیور         هوا، دیودگاه گسوترده   هوا، دیودگاه گسوترده       این نظریوه این نظریوه 
ها مطرح شده است ها مطرح شده است     های اصتدادی به خدوص بان های اصتدادی به خدوص بان     ند شرکتی برای بنگاهند شرکتی برای بنگاهگزارشگری شهروگزارشگری شهرو

  . .20142014، ، 77رآناستاسیادیسرآناستاسیادیس
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 هاي گزارشگري شهروند شرکتيهاي گزارشگري شهروند شرکتي    ديدگاهديدگاه
دیدگاه متعادل رتیفیقی  و دیدگاه انتقادی، سه دیدگاه رایوج در موورد   دیدگاه متعادل رتیفیقی  و دیدگاه انتقادی، سه دیدگاه رایوج در موورد     ،،دیدگاه محدوددیدگاه محدود

؛ مواتن و  ؛ مواتن و  20052005و کورن،  و کورن،    های سیاسی دارند رمواتن های سیاسی دارند رمواتن     شهروند شرکتی هستند که ریشه در نظریهشهروند شرکتی هستند که ریشه در نظریه
 . بر اساس دیدگاه محدود، شهروند شرکتی بر مبنای اصداما  بشردوستانه،  . بر اساس دیدگاه محدود، شهروند شرکتی بر مبنای اصداما  بشردوستانه، 20032003هم اران، هم اران، 

شوود.  شوود.    شده برای جامعه تعریف میشده برای جامعه تعریف می  های نی وکارانه و اش ال دیگری از اصداما  انجا های نی وکارانه و اش ال دیگری از اصداما  انجا     کم کم 
      بببنابراین، شهروند شرکتی ی  فعا یت اختیاری و فراتر از آن ایزی است که از ی  کسو بنابراین، شهروند شرکتی ی  فعا یت اختیاری و فراتر از آن ایزی است که از ی  کسو 

رود. این دیدگاه، گرایش به ارائه مفهوومی از شوهروند شورکتی دارد کوه در     رود. این دیدگاه، گرایش به ارائه مفهوومی از شوهروند شورکتی دارد کوه در         کار انتظار میکار انتظار می    وو
شوود و از رریو    شوود و از رریو        های بشردوستانه به عنوان استراتژی راهبردی شرکت نگاه میهای بشردوستانه به عنوان استراتژی راهبردی شرکت نگاه می    آن به فعا یتآن به فعا یت

توانود زمینوه را بورای    توانود زمینوه را بورای        ایجاد جامعه پایدار، محیا زیست سا م و فضوای سیاسوی شوفاپ، موی    ایجاد جامعه پایدار، محیا زیست سا م و فضوای سیاسوی شوفاپ، موی    
  .  . 20012001، ، 33های سودآور شرکت فراهم نموده و متضمن منافع شرکت باشد رویندسورهای سودآور شرکت فراهم نموده و متضمن منافع شرکت باشد رویندسور    فعا یتفعا یت

در دیدگاه متعادل رتیفیقی ، شهروند شرکتی با تاکید بر ترکیبی از اهار نووع مسوئو یت   در دیدگاه متعادل رتیفیقی ، شهروند شرکتی با تاکید بر ترکیبی از اهار نووع مسوئو یت   
شوود. در ایون   شوود. در ایون       دوسوتانه  تعریوف موی   دوسوتانه  تعریوف موی     اجتماعی شورکتی راصتدوادی، صوانونی، اخالصوی و بشور     اجتماعی شورکتی راصتدوادی، صوانونی، اخالصوی و بشور     

وین از مفوواهیم مسوئو یت اجتموواعی شوورکتی در ابعووادی  وین از مفوواهیم مسوئو یت اجتموواعی شوورکتی در ابعووادی  دیودگاه، شووهروند شوورکتی بیوانی نوو  دیودگاه، شووهروند شوورکتی بیوانی نوو  
هوای مختیفوی از نینفعوان اسوت. ایون تعریوف از شوهروند        هوای مختیفوی از نینفعوان اسوت. ایون تعریوف از شوهروند            تر و با در نظر گرفتن گوروه تر و با در نظر گرفتن گوروه   وسیعوسیع

هوای  هوای      گوویی و عمی ورد اجتمواعی بنگواه    گوویی و عمی ورد اجتمواعی بنگواه      شرکتی بر همه مفاهیم مربوع بوه مسوئو یت، پاسوخ   شرکتی بر همه مفاهیم مربوع بوه مسوئو یت، پاسوخ   
کوار و تووازن بوین نیازهوای     کوار و تووازن بوین نیازهوای       وو  اصتدادی دال ت دارد و شامل تعهد به رفتار اخالصوی در کسوب  اصتدادی دال ت دارد و شامل تعهد به رفتار اخالصوی در کسوب  

  .  . 20032003نینفعان و در عین حال حفاظت از محیا است رماتن و هم اران، نینفعان و در عین حال حفاظت از محیا است رماتن و هم اران، 
، بر مفهو  شهروندی تاکید زیوادی نشوده اسوت و توجیوه صابول صبوو ی       ، بر مفهو  شهروندی تاکید زیوادی نشوده اسوت و توجیوه صابول صبوو ی       نخستنخستدر دو دیدگاه در دو دیدگاه 

برای استفاده از این واژه ارائه نشده است. به همین د یل مفهو  شهروند شورکتی بوا توجوه بوه ایون      برای استفاده از این واژه ارائه نشده است. به همین د یل مفهو  شهروند شورکتی بوا توجوه بوه ایون      
تور و انتقوادی، بنگواه    تور و انتقوادی، بنگواه        گیرنود. از ایون رو، بوا دیودگاهی گسوترده     گیرنود. از ایون رو، بوا دیودگاهی گسوترده       دیدگاه مورد انتقواد صورار موی   دیدگاه مورد انتقواد صورار موی   دو دو 

شود که دارای شخدویت حقووصی و صوانونی اسوت. ایون      شود که دارای شخدویت حقووصی و صوانونی اسوت. ایون          اصتدادی به عنوان شهروندی تعریف میاصتدادی به عنوان شهروندی تعریف می
اوه شوهروند شورکتی    اوه شوهروند شورکتی        دیدگاه مبتنی بر نظریه اصتداد سیاسی است و اعتقاد بر ایون اسوت کوه اگور    دیدگاه مبتنی بر نظریه اصتداد سیاسی است و اعتقاد بر ایون اسوت کوه اگور    

و یت اجتماعی دارد و تاکید آن بر نظریه نینفعوان اسوت؛ اموا در واصوع، مفهوو  او یوه       و یت اجتماعی دارد و تاکید آن بر نظریه نینفعوان اسوت؛ اموا در واصوع، مفهوو  او یوه       ریشه در مسئریشه در مسئ
هوای  هوای    بنگاه اصتدادی به عنوان ی  شهروند با تموا  حقووق و مسوئو یت   بنگاه اصتدادی به عنوان ی  شهروند با تموا  حقووق و مسوئو یت     مالحظهمالحظهشهروند شرکتی، شهروند شرکتی، 

جامعوه از شوهروندان، اعوم از اشوخاص حقیقوی رافوراد  و اشوخاص        جامعوه از شوهروندان، اعوم از اشوخاص حقیقوی رافوراد  و اشوخاص        یو   یو   باشود. بنوابراین   باشود. بنوابراین       آن میآن می
  .   .  20052005تدادی  تش یل شده است رماتن و کرن، تدادی  تش یل شده است رماتن و کرن، های اصهای اص    حقوصی ربنگاهحقوصی ربنگاه
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این تعریف از شهروند شرکتی نیز مورد انتقاد صرار گرفته اسوت. اورا کوه،    این تعریف از شهروند شرکتی نیز مورد انتقاد صرار گرفته اسوت. اورا کوه،      نقادانهنقادانهاما با نگاهی اما با نگاهی 
گویی و گزارشگری آن به صوور  واضوح و روشون گنجانوده نشوده      گویی و گزارشگری آن به صوور  واضوح و روشون گنجانوده نشوده        در این مفهو  وظیفه پاسخدر این مفهو  وظیفه پاسخ

آید. بر اساس این دیودگاه،  آید. بر اساس این دیودگاه،      ادی به میان میادی به میان میاست. به همین منظور، پای نظریه سیاسی با دیدگاه انتقاست. به همین منظور، پای نظریه سیاسی با دیدگاه انتق
گو باشند. بوه عبوارتی   گو باشند. بوه عبوارتی     ها پاسخها پاسخ    ها باید در صبال منابع عمومی میتها باید در صبال منابع عمومی میت    های اصتدادی نیز مانند دو تهای اصتدادی نیز مانند دو ت    بنگاهبنگاه

های محدود، به تنهایی صادر به حمایت از شوهروندان نیسوت و   های محدود، به تنهایی صادر به حمایت از شوهروندان نیسوت و       دیگر، بخش دو تی به د یل تواناییدیگر، بخش دو تی به د یل توانایی
گویی کمو  بگیورد روا ور،    گویی کمو  بگیورد روا ور،      اصتدادی  برای ایفای نقش پاسخاصتدادی  برای ایفای نقش پاسخهای های     باید از بخش خدوصی ربنگاهباید از بخش خدوصی ربنگاه

های اصتدادی در تامین حقوق شوهروندان در صا وب حقووق    های اصتدادی در تامین حقوق شوهروندان در صا وب حقووق         . بنابراین، نقش اجتماعی بنگاه . بنابراین، نقش اجتماعی بنگاه20052005
ترتیب، واژه شهروند شورکتی از ایون مفهوو  کوه     ترتیب، واژه شهروند شورکتی از ایون مفهوو  کوه         شود. بدینشود. بدین    مدنی، اجتماعی و سیاسی تعریف میمدنی، اجتماعی و سیاسی تعریف می

گیورد و بوه   گیورد و بوه       شووند، فاصویه موی   شووند، فاصویه موی       ، شهروند محسوم موی ، شهروند محسوم موی های اصتدادی همانند اشخاص حقیقیهای اصتدادی همانند اشخاص حقیقی    بنگاهبنگاه
های اصتدادی مجری ابعاد خاصی از حقووق شوهروندی بورای دیگور     های اصتدادی مجری ابعاد خاصی از حقووق شوهروندی بورای دیگور       سمت این مضمون که بنگاهسمت این مضمون که بنگاه

  . .20052005یابد رماتن و کرن، یابد رماتن و کرن،   افراد هستند، سوق میافراد هستند، سوق می
 

 ابعاد گزارشگري شهروند شرکتيابعاد گزارشگري شهروند شرکتي
  در صا وب    در صا وب  19911991رر  1010  و مودل وود   و مودل وود 19931993و و   19791979رر  99کیی، دو مدل مفهومی کوارول کیی، دو مدل مفهومی کوارول   روررور  بهبه
های هرمی، دوایر متقارع و دوایر متحودا مرکز وجوود دارد کوه همگوی بور اهوار بعود        های هرمی، دوایر متقارع و دوایر متحودا مرکز وجوود دارد کوه همگوی بور اهوار بعود            مدلمدل

 . بور اسواس    . بور اسواس   20032003، ، 1111اصتدادی، صانونی، اخالصی و اختیاری ربشر دوستانه  تاکید دارند رگووا اصتدادی، صانونی، اخالصی و اختیاری ربشر دوستانه  تاکید دارند رگووا 
هوا  هوا      تورین بعود مسوئو یت اجتمواعی شورکت     تورین بعود مسوئو یت اجتمواعی شورکت         او ین و مهوم او ین و مهوم   ،،بندی، مسئو یت اصتدادیبندی، مسئو یت اصتدادی    این ربقهاین ربقه

هوایی کوه فعا یوت اصتدوادی دارنود      هوایی کوه فعا یوت اصتدوادی دارنود          باشد. در واصع، مسئو یت اصیی و اساسی همه شرکتباشد. در واصع، مسئو یت اصیی و اساسی همه شرکت    میمی
این است که در راه دستیابی به اهداپ اصتدادی مسئوالنه عمل کورده و جهوت دسوتیابی بوه     این است که در راه دستیابی به اهداپ اصتدادی مسئوالنه عمل کورده و جهوت دسوتیابی بوه     

ها از نظر صانونی نیز مسئول بووده  ها از نظر صانونی نیز مسئول بووده      تالش نمایند. در کنار این مسئو یت، شرکتتالش نمایند. در کنار این مسئو یت، شرکت  مهممهماین هدپ این هدپ 
صووانین و مقوررا  عموومی را در نظور بگیرنود. بوه ایون بعود، معمووالً          صووانین و مقوررا  عموومی را در نظور بگیرنود. بوه ایون بعود، معمووالً          از از ای ای   مجموعوه مجموعوه و باید و باید 

هوای اصتدوادی و صوانونی    هوای اصتدوادی و صوانونی        شود. در ی  دیدگاه کیی، به مسئو یتشود. در ی  دیدگاه کیی، به مسئو یت    تعهدا  اجتماعی گفته میتعهدا  اجتماعی گفته می
ای ای     های اخالصی عموماً به جنبوه های اخالصی عموماً به جنبوه     شود. مسئو یتشود. مسئو یت    نیز گفته مینیز گفته می  آورآور  های ا زا های ا زا     ها، مسئو یتها، مسئو یت    شرکتشرکت

هوا بوه باورهوا و هنجارهوای اجتمواعی      هوا بوه باورهوا و هنجارهوای اجتمواعی          رود شورکت رود شورکت     رد که انتظوار موی  رد که انتظوار موی  ها اشاره داها اشاره دا    از مسئو یتاز مسئو یت
هوای اختیواری،   هوای اختیواری،       دهوی اجتمواعی داشوته باشوند. در مسوئو یت     دهوی اجتمواعی داشوته باشوند. در مسوئو یت         احترا  بگذارند و به نوعی پاسخاحترا  بگذارند و به نوعی پاسخ

هوا نیسوت و شورکت    هوا نیسوت و شورکت      نظر است که از نظر صانونی و اخالصی ا زامی به انجا  آننظر است که از نظر صانونی و اخالصی ا زامی به انجا  آن  اصداماتی مورداصداماتی مورد
هوا را  هوا را      تمایول دارد. ایون بعود از مسوئو یت اجتمواعی شورکت      تمایول دارد. ایون بعود از مسوئو یت اجتمواعی شورکت      هوا  هوا    به رور داوریبانه به انجا  آنبه رور داوریبانه به انجا  آن
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  . .13931393نامند رحجازی و سادا  ندیری، نامند رحجازی و سادا  ندیری،     های بشردوستانه میهای بشردوستانه می    معموالً فعا یتمعموالً فعا یت
  و   و 20112011رر  1313 ، فییوزوز و فوین   ، فییوزوز و فوین  20012001رر  1212در برخی از منوابع عیموی از جمیوه ماینوان و فورل     در برخی از منوابع عیموی از جمیوه ماینوان و فورل     

انود و  انود و      فوق استفاده کورده فوق استفاده کورده بندی ابعاد شهروند شرکتی از روی رد بندی ابعاد شهروند شرکتی از روی رد      ، جهت دسته ، جهت دسته20162016کارول رکارول ر
تورین  تورین      ای کوه، او وین و مهوم   ای کوه، او وین و مهوم       اند. بوه گونوه  اند. بوه گونوه      ها تعریف نمودهها تعریف نموده    اهار نوع شهروند را برای شرکتاهار نوع شهروند را برای شرکت

وظیفه هر شرکتی این است که شهروند اصتدادی خوبی باشد. ایون بعود، بوه سوودآور بوودن      وظیفه هر شرکتی این است که شهروند اصتدادی خوبی باشد. ایون بعود، بوه سوودآور بوودن      
بنگاه بنگاه   ی  شهروند شرکتی خوم اشاره دارد.  هدپ او یه هر شرکتی این است که به عنوانی  شهروند شرکتی خوم اشاره دارد.  هدپ او یه هر شرکتی این است که به عنوان

بوه درسوتی عمول    بوه درسوتی عمول    در توامین نیازهوای مشوتریان    در توامین نیازهوای مشوتریان    اصتدادی از رری  تو ید کاال و ارائه خدما  اصتدادی از رری  تو ید کاال و ارائه خدما  
هوا  هوا      یی اصتدادی باشد. در گذشته، هدپ اصیی شورکت یی اصتدادی باشد. در گذشته، هدپ اصیی شورکت آآها دارای کارها دارای کار    کرده و در این فعا یتکرده و در این فعا یت

کسب سود و ایجاد ثرو  برای ما  ان و یا سهامداران بود. اموا بوا گذشوت زموان و پوس از      کسب سود و ایجاد ثرو  برای ما  ان و یا سهامداران بود. اموا بوا گذشوت زموان و پوس از      
هوا بوه   هوا بوه       ها تغییر کرده و اکنون شورکت ها تغییر کرده و اکنون شورکت     نفعان، هدپ شرکتنفعان، هدپ شرکت  هایی اون نظریه نیهایی اون نظریه نی    ظهور نظریهظهور نظریه
برای ما  ان و سهامدارانشان سودآور باشند، بی ه باید برای ما  ان و سهامدارانشان سودآور باشند، بی ه باید باید باید های اصتدادی نه تنها های اصتدادی نه تنها     عنوان بنگاهعنوان بنگاه
سودمند بووده و ایجواد ارزش کننود رماینوان و     سودمند بووده و ایجواد ارزش کننود رماینوان و       نیزنیز  کنند،کنند،    ای که در آن فعا یت میای که در آن فعا یت می    برای جامعهبرای جامعه

  . .20012001فرل، فرل، 
که جامعه در صرارداد اجتماعی با شرکت، انتظار انجا  وظایف شهروند اصتدادی را که جامعه در صرارداد اجتماعی با شرکت، انتظار انجا  وظایف شهروند اصتدادی را   نانناناا

هوا محوول نمووده اسوت.     هوا محوول نمووده اسوت.         هوایی را بوه شورکت   هوایی را بوه شورکت     دارد؛ در مورد صوانین و مقررا  نیز مسوئو یت دارد؛ در مورد صوانین و مقررا  نیز مسوئو یت 
بووده و  بووده و  مدوم مدوم ها به عنوان شهروندان صانونی، بایستی تابع صوانین و مقررا  ها به عنوان شهروندان صانونی، بایستی تابع صوانین و مقررا    بنابراین، شرکتبنابراین، شرکت
هوا در اواراوم   هوا در اواراوم       ان را انجا  دهند. در واصع، جامعه انتظار دارد که شورکت ان را انجا  دهند. در واصع، جامعه انتظار دارد که شورکت شش    تعهدا  صانونیتعهدا  صانونی

را انجا  داده و صوانین را نقض ن نند. این امر نشوان  را انجا  داده و صوانین را نقض ن نند. این امر نشوان  خود خود   ا زاما  صانونی، مأموریت اصتدادیا زاما  صانونی، مأموریت اصتدادی
زمان وجود داشته باشود و بوا   زمان وجود داشته باشود و بوا     بندی شهروند شرکتی بایستی به رور همبندی شهروند شرکتی بایستی به رور هم    دهد که اهار دستهدهد که اهار دسته  میمی

ژه، شوهروند اصتدوادی و صوانونی از ابعواد شوهروند شورکتی، دارای       ژه، شوهروند اصتدوادی و صوانونی از ابعواد شوهروند شورکتی، دارای       هم مرتبا باشوند. بوه ویو   هم مرتبا باشوند. بوه ویو   
همبستگی زیاد و رابطه نزدیو  بووده و بودون انجوا  وظوایف شوهروندی رعایوت وظوایف         همبستگی زیاد و رابطه نزدیو  بووده و بودون انجوا  وظوایف شوهروندی رعایوت وظوایف         

هوا بوه عنووان    هوا بوه عنووان        تورین مسوئو یت صوانونی شورکت    تورین مسوئو یت صوانونی شورکت        شود. در کل، مهوم شود. در کل، مهوم   دیگر، عمالً غیرمم ن میدیگر، عمالً غیرمم ن می
اش در اواراوم ا زاموا    اش در اواراوم ا زاموا        اصتدوادی اصتدوادی شهروند صانونی، شامل ا زا  سازمان در انجا  ماموریت شهروند صانونی، شامل ا زا  سازمان در انجا  ماموریت 

رود که شهروند شورکتی خووم، هماننود    رود که شهروند شورکتی خووم، هماننود        باشد. در نتیجه، در بعد صانونی انتظار میباشد. در نتیجه، در بعد صانونی انتظار می    صانونی میصانونی می
دیگر شهروندان جامعه، از صوانین و مقررا  حاکم بور آن جامعوه پیوروی کنود رحجوازی و      دیگر شهروندان جامعه، از صوانین و مقررا  حاکم بور آن جامعوه پیوروی کنود رحجوازی و      

  . .13931393سادا  ندیری، سادا  ندیری، 
اگراه به رور ضمنی دو دسته اول از ابعاد شهروند شرکتی، شوامل هنجارهوای اخالصوی    اگراه به رور ضمنی دو دسته اول از ابعاد شهروند شرکتی، شوامل هنجارهوای اخالصوی    
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وجود دارند که  زوماً در صوانین م تووم و  وجود دارند که  زوماً در صوانین م تووم و  نیز نیز های دیگری های دیگری   نیز هستند؛ و ی رفتارها و فعا یتنیز هستند؛ و ی رفتارها و فعا یت
هوا تودوین نشوده اسوت. اموا      هوا تودوین نشوده اسوت. اموا        تدویب شده مورد اشاره صرار نگرفته و استانداردهایی برای آنتدویب شده مورد اشاره صرار نگرفته و استانداردهایی برای آن

هوا را انجوا  داده و رعایوت کننود.     هوا را انجوا  داده و رعایوت کننود.       رود که اشخاص حقیقی و حقوصی آنرود که اشخاص حقیقی و حقوصی آن  میمیحال انتظار حال انتظار   هرهر  بهبه
ها به عنوان شهروند اخالصی بوه روشونی تعریوف نشوده و در نتیجوه،      ها به عنوان شهروند اخالصی بوه روشونی تعریوف نشوده و در نتیجوه،          ش  وظایف شرکتش  وظایف شرکت    بیبی
ها مورد توجه صورار داد. اگراوه   ها مورد توجه صورار داد. اگراوه       روی شرکتروی شرکت    ترین مسائل پیشترین مسائل پیش    توان آن را در میان سختتوان آن را در میان سخت  میمی

هوا بوه عنووان شوهروند اخالصوی بوه       هوا بوه عنووان شوهروند اخالصوی بوه           های شرکتهای شرکت    مسئو یتمسئو یتهای اخیر، توجه و تاکید بر های اخیر، توجه و تاکید بر   در سالدر سال
کوه  کوه    شوده و معینوی، تعریفوی از ایون    شوده و معینوی، تعریفوی از ایون      تر شده است، و ی تاکنون هیچ منبع پذیرفتهتر شده است، و ی تاکنون هیچ منبع پذیرفته  وضوح بیشوضوح بیش

باشود، را  باشود، را      اخالق به اه معنی است و اه ایزهای اخالصی بوده و اه ایزهای غیر اخالصی میاخالق به اه معنی است و اه ایزهای اخالصی بوده و اه ایزهای غیر اخالصی می
حاضور، صورفاً   حاضور، صورفاً     ده و اداموه دارد. درحوال  ده و اداموه دارد. درحوال  انان داغ بوو انان داغ بوو   ها در این حوزه همها در این حوزه هم    ارائه ن رده و بح ارائه ن رده و بح 

هوا بوه   هوا بوه     کافی است اشاره گردد که عیی رغم همه ابهاما  حووزه اخوالق، جامعوه از شورکت    کافی است اشاره گردد که عیی رغم همه ابهاما  حووزه اخوالق، جامعوه از شورکت    
عنوووان شووهروندان اخالصووی انتظووار دارد کووه فراتوور از ا زامووا  صووانونی عموول کوورده و دارای عنوووان شووهروندان اخالصووی انتظووار دارد کووه فراتوور از ا زامووا  صووانونی عموول کوورده و دارای 

  . .20162016استانداردهای اخالصی تعیین شده باشند رکارول، استانداردهای اخالصی تعیین شده باشند رکارول، 
عنوان شهروند اختیاری یا عنوان شهروند اختیاری یا   ترین دسته از ابعاد شهروند شرکتی، تحتترین دسته از ابعاد شهروند شرکتی، تحت    آخرین و شاید مهمآخرین و شاید مهم

شوود. د یول ایون    شوود. د یول ایون        بندی شده است که گاهی دسته بشردوسوتانه هوم نامیوده موی    بندی شده است که گاهی دسته بشردوسوتانه هوم نامیوده موی      داوریبانه ربقهداوریبانه ربقه
گردد. ارا که، در این حوزه هیچ ا زامی گردد. ارا که، در این حوزه هیچ ا زامی   های ناتی این دسته برمیهای ناتی این دسته برمی  گذاری صطعاً به ویژگیگذاری صطعاً به ویژگی  نا نا 

ها و میزان عالصه شخدوی  ها و میزان عالصه شخدوی      شته و رعایت آن به خود شرکتشته و رعایت آن به خود شرکتبه انجا  وظایف مزبور وجود ندابه انجا  وظایف مزبور وجود ندا
گردد. به بیان دیگور، جامعوه   گردد. به بیان دیگور، جامعوه     ها به انجا  کارهای بشردوستانه و داوریبانه بر میها به انجا  کارهای بشردوستانه و داوریبانه بر می    و اختیاری آنو اختیاری آن

ها ارائوه ن ورده و   ها ارائوه ن ورده و     ها، هیچ پیا  روشنی به شرکتها، هیچ پیا  روشنی به شرکت    در خدوص شهروند اختیاری بودن شرکتدر خدوص شهروند اختیاری بودن شرکت
هوای اختیواری و   هوای اختیواری و       کیوی فعا یوت  کیوی فعا یوت    روور روور   کنند. بهکنند. به    یین مییین میها را تعها را تع    حتی کمتر از مسائل اخالصی، بایدحتی کمتر از مسائل اخالصی، باید

هوای تعریوف  هوای تعریوف      کند که شرکت فراتور از مسوئو یت  کند که شرکت فراتور از مسوئو یت      ای را منع س میای را منع س می    داوریبانه، میل و خواستهداوریبانه، میل و خواسته
هوای  هوای      نقوش نقوش   تموا  تموا  شده به عنوان شهروند اصتدادی، اخالصی و صانونی برای بهبود جامعوه دارد.  شده به عنوان شهروند اصتدادی، اخالصی و صانونی برای بهبود جامعوه دارد.  

گیرنودگان  گیرنودگان  صرفاً به تدمیما  د خواه تدمیمصرفاً به تدمیما  د خواه تدمیمشرکت به عنوان شهروند اختیاری و داوریبانه، شرکت به عنوان شهروند اختیاری و داوریبانه، 
هوای  هوای  تووان بوه فعا یوت   تووان بوه فعا یوت   های داوریبانه موی های داوریبانه موی بستگی داشته و ا زا  صانونی وجود ندارد. از فعا یتبستگی داشته و ا زا  صانونی وجود ندارد. از فعا یت

های بشردوستانه، آموزش افراد بی ار، احداث مراکوز حمایوت از کودکوان و    های بشردوستانه، آموزش افراد بی ار، احداث مراکوز حمایوت از کودکوان و        خیریه، کم خیریه، کم 
سوئو یت داوریبانوه در صبوال    سوئو یت داوریبانوه در صبوال    سرپرست  و غیوره اشواره کورد. ایون بعود، از دو جنبوه م      سرپرست  و غیوره اشواره کورد. ایون بعود، از دو جنبوه م        زنان بیزنان بی

  . .20102010و هم اران، و هم اران، 1414کارکنان و جامعه نیز مورد بررسی صرار گرفته است رریگوکارکنان و جامعه نیز مورد بررسی صرار گرفته است رریگو
فورد نبووده و صابول    فورد نبووده و صابول    بندی فوق، منحدوربه بندی فوق، منحدوربه     ن است که، تقسیمن است که، تقسیمآآجا جا     حائز اهمیت در اینحائز اهمیت در این      ن تهن ته
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ی ی های عیمی مرتبا بوا مسوئو یت اجتمواعی و شوهروند شورکت     های عیمی مرتبا بوا مسوئو یت اجتمواعی و شوهروند شورکت         نوشتهنوشتهبیشتر بیشتر تغییر است؛ اما در تغییر است؛ اما در 
تر جنبوه  تر جنبوه     . ا بته  این مسا ه بیش . ا بته  این مسا ه بیش13931393گیرد رحجازی و سادا  ندیری، گیرد رحجازی و سادا  ندیری،   مورد استفاده صرار میمورد استفاده صرار می

نظری دارد و نیاز است که برای هر ی  از ابعاد شهروند شرکتی تعریفوی عمییواتی صوور     نظری دارد و نیاز است که برای هر ی  از ابعاد شهروند شرکتی تعریفوی عمییواتی صوور     
عمییاتی برای شوهروند  عمییاتی برای شوهروند      ها و نهادهای مرتبا، از عبار ها و نهادهای مرتبا، از عبار     گیرد. به همین د یل است که سازمانگیرد. به همین د یل است که سازمان

رور کوه در بخوش صبول توضویح داده شود از ابعوادی اوون        رور کوه در بخوش صبول توضویح داده شود از ابعوادی اوون          و همانو همانکنند کنند   میمی  فادهفادهشرکتی استشرکتی است
سازی گزارشوگری اجتمواعی از جمیوه    سازی گزارشوگری اجتمواعی از جمیوه        اصتدادی، اجتماعی، محیطی و راهبری برای شاخصاصتدادی، اجتماعی، محیطی و راهبری برای شاخص

 . برای عمییاتی کردن ایون   . برای عمییاتی کردن ایون  20162016، ، 1515ررضاییررضایی  نمایندنمایند  میمیگزارشگری شهروند شرکتی استفاده گزارشگری شهروند شرکتی استفاده 
ها هستند، توصیف شوند. بوه عبوار  دیگور، بورای     ها هستند، توصیف شوند. بوه عبوار  دیگور، بورای       ابعاد نیاز است تا مدادیقی که معرپ آنابعاد نیاز است تا مدادیقی که معرپ آن

ها تشریح شوند. با مرور ادبیوا   ها تشریح شوند. با مرور ادبیوا     های آنهای آن    ها و شاخصها و شاخص    ی کردن این ابعاد نیاز است تا مو فهی کردن این ابعاد نیاز است تا مو فهکمّکمّ
ها هستند، دست یافت ها هستند، دست یافت     های مشترکی که معرپ مو فههای مشترکی که معرپ مو فه  توان به شاخصتوان به شاخص    مربوع به این حوزه میمربوع به این حوزه می

  . .13961396، ، ننسییمی و هم اراسییمی و هم ارای کرد ری کرد رو از این رری  ابعاد را کمّو از این رری  ابعاد را کمّ
 

 پيشينه  پيشينه  
بوه خدووص افشواء ارالعوا      بوه خدووص افشواء ارالعوا        ،،موا ی موا ی     در زمینه افشاء ارالعا  غیور در زمینه افشاء ارالعا  غیور       های مختیفیهای مختیفی    پژوهشپژوهش

انین گزارشگری مسئو یت اجتماعی انجا  شده اسوت؛ اموا   انین گزارشگری مسئو یت اجتماعی انجا  شده اسوت؛ اموا     زیست محیطی و اجتماعی و همزیست محیطی و اجتماعی و هم
هووا از رریوو  هووا از رریوو    پژوهشووی کووه بووه ارائووه ا گووویی بوورای گزارشووگری مووا ی و غیرمووا ی بانوو    پژوهشووی کووه بووه ارائووه ا گووویی بوورای گزارشووگری مووا ی و غیرمووا ی بانوو    

 سازی گزارشگری شهروند شرکتی باشد، انجا  نشده است. سازی گزارشگری شهروند شرکتی باشد، انجا  نشده است.     شاخصشاخص

موا ی اسوت.   موا ی اسوت.       ارالعا  ما ی و غیور ارالعا  ما ی و غیور   ،،های داخیی در خدوص موضوع افشاءهای داخیی در خدوص موضوع افشاء    پژوهشپژوهشبیشتر بیشتر 
هوای داخیوی بوه موضووع مسوئو یت      هوای داخیوی بوه موضووع مسوئو یت          اما در خدوص افشاء ارالعا  اجتماعی، اک،ر پژوهشاما در خدوص افشاء ارالعا  اجتماعی، اک،ر پژوهش

ای روی انود سوال اخیور     ای روی انود سوال اخیور       هوا رشود صابول توجوه    هوا رشود صابول توجوه        اند. این پوژوهش اند. این پوژوهش     ها پرداختهها پرداخته    اجتماعی شرکتاجتماعی شرکت
هوای داخیوی بوه موضووع شوهروند شورکتی       هوای داخیوی بوه موضووع شوهروند شورکتی           اند. با این حال، تعداد انودکی از پوژوهش  اند. با این حال، تعداد انودکی از پوژوهش      داشتهداشته

رو، در اداموه برخوی از   رو، در اداموه برخوی از       ایون ایون     هوای توصویفی هسوتند. از   هوای توصویفی هسوتند. از       هوا، پوژوهش  هوا، پوژوهش      انود کوه اک،ور آن   انود کوه اک،ور آن       پرداختهپرداخته
د؛ د؛ در ایران کوه ارتبواع نزدی وی بوا پوژوهش حاضور دارنو       در ایران کوه ارتبواع نزدی وی بوا پوژوهش حاضور دارنو         انجا  شدهانجا  شده  هایهای  ترین پژوهشترین پژوهش    مهممهم

 آورده شده است.آورده شده است.
 ، در رسا ه دکتری خود به بررسی مود ی بورای افشواء گزارشوگری مسوئو یت       ، در رسا ه دکتری خود به بررسی مود ی بورای افشواء گزارشوگری مسوئو یت      13921392برزگر ربرزگر ر

ها و ارتباع آن با عمی رد ما ی، پرداخته است. نتوایج ایون مطا عوه نشوان داد کوه      ها و ارتباع آن با عمی رد ما ی، پرداخته است. نتوایج ایون مطا عوه نشوان داد کوه          اجتماعی شرکتاجتماعی شرکت
دارد. دارد. ارتباع معناداری بین افشاء مسئو یت اجتمواعی و عمی ورد موا ی و راهبوری شورکتی وجوود       ارتباع معناداری بین افشاء مسئو یت اجتمواعی و عمی ورد موا ی و راهبوری شورکتی وجوود       
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ها نسبت بوه کول   ها نسبت بوه کول     مسئو یت اجتماعی شرکتمسئو یت اجتماعی شرکت  ییانین، در وضعیت موجود، متوسا درصد افشاانین، در وضعیت موجود، متوسا درصد افشا  همهم
%، بعود  %، بعود  1212%، بعد اجتماعی %، بعد اجتماعی 1919مدل پیشنهادی تحقی  به ترتیب در بعد اصتدادی مدل پیشنهادی تحقی  به ترتیب در بعد اصتدادی   ،،های افشاهای افشا  شاخصشاخص
روورکیی، نتوایج نشوان دهنوده سوطح      روورکیی، نتوایج نشوان دهنوده سوطح        باشد. بهباشد. به  % می% می1313رور متوسا رور متوسا   % و کل ابعاد آن به% و کل ابعاد آن به1111محیطی محیطی 
هوای بورسوی اسوت کوه نشوان دهنوده شو اپ        هوای بورسوی اسوت کوه نشوان دهنوده شو اپ          فشاء ابعاد مسوئو یت اجتمواعی در شورکت   فشاء ابعاد مسوئو یت اجتمواعی در شورکت   پایین اپایین ا

 نفعان است.  نفعان است.    وضعیت موجود از انتظارا  نیوضعیت موجود از انتظارا  نی
  ،، ، بووا روی وورد اسووالمی بووه بررسووی و ارزیووابی شوواخص افشووا ، بووا روی وورد اسووالمی بووه بررسووی و ارزیووابی شوواخص افشووا13931393ررکرمووی و هم ووارانکرمووی و هم وواران

انود. بوه   انود. بوه       هوا در ایوران پرداختوه   هوا در ایوران پرداختوه       پذیری اجتماعی و ارتباع آن با عمی رد موا ی بانو   پذیری اجتماعی و ارتباع آن با عمی رد موا ی بانو       مسئو یتمسئو یت
ها از ا   یست اسوتاندارد  ها از ا   یست اسوتاندارد      اسالمی بان اسالمی بان   –پذیری اجتماعی پذیری اجتماعی     مسئو یتمسئو یت      منظور تعیین شاخصمنظور تعیین شاخص

هوا  هوا      صیم است. نتایج مطا عه آنصیم است. نتایج مطا عه آن  3030بعد و در مجموع بعد و در مجموع   99ا مییی استفاده شده است که حاوی ا مییی استفاده شده است که حاوی     بینبین
اسوالمی  اسوالمی    –هوا در ایوران بوه روور مناسوبی بوه ایفوای مسوئو یت اجتمواعی          هوا در ایوران بوه روور مناسوبی بوه ایفوای مسوئو یت اجتمواعی              نشان داد که بان نشان داد که بان 

 ها تاثیری ندارد. ها تاثیری ندارد.   ها بر عمی رد ما ی آنها بر عمی رد ما ی آن    پردازند و ایفای این مسئو یتپردازند و ایفای این مسئو یت    نمینمی
 ، بوه بررسوی مفواهیم موجوود از شوهروند شورکتی و تجمیوع         ، بوه بررسوی مفواهیم موجوود از شوهروند شورکتی و تجمیوع        13931393حجازی و ابوحمزه رحجازی و ابوحمزه ر

ای و ای و     ها با اسوتفاده از روش کتابخانوه  ها با اسوتفاده از روش کتابخانوه      اند. آناند. آن    ها در صا ب ی  مدل مفهومی جامع، پرداختهها در صا ب ی  مدل مفهومی جامع، پرداخته    آنآن
ه، مفهو  شهروند شرکتی را در صا ب سه دیدگاه محودود،  ه، مفهو  شهروند شرکتی را در صا ب سه دیدگاه محودود،  مرور ادبیا  پژوهش در این حوزمرور ادبیا  پژوهش در این حوز

اند و به این نتیجه رسیدند که شهروند شرکتی، بوه معنوای اسوتفاده    اند و به این نتیجه رسیدند که شهروند شرکتی، بوه معنوای اسوتفاده        تیفیقی و جامع، بسا دادهتیفیقی و جامع، بسا داده
 از صدر  و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی، اصتدادی و محیطی جامعه است.از صدر  و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی، اصتدادی و محیطی جامعه است.

سووئو یت اجتموواعی سووئو یت اجتموواعی  ، مفوواهیم شووهروند شوورکتی و م ، مفوواهیم شووهروند شوورکتی و م13931393ندوویری رندوویری ر  حجووازی و سووادا حجووازی و سووادا 
هوا نشوان داد کوه شوهروند شورکتی      هوا نشوان داد کوه شوهروند شورکتی        اند. نتایج مطا عوه آن اند. نتایج مطا عوه آن     ها را مورد بررسی صرار دادهها را مورد بررسی صرار داده    شرکتشرکت

هوا اسوت و هودپ اصویی شوهروند      هوا اسوت و هودپ اصویی شوهروند          تر از مفهو  مسئو یت اجتماعی شورکت تر از مفهو  مسئو یت اجتماعی شورکت     مفهومی گستردهمفهومی گسترده
ها بازیگرانی دارای صودر  عموومی هسوتند کوه در     ها بازیگرانی دارای صودر  عموومی هسوتند کوه در         شرکتی این است که نشان دهد، شرکتشرکتی این است که نشان دهد، شرکت

 شهروندان واصعی در جامعه مسئول هستند.شهروندان واصعی در جامعه مسئول هستند.  صبال حقوقصبال حقوق
هوا بوا   هوا بوا       کننوده آن در بانو   کننوده آن در بانو      ، به بررسی سطح افشاء و عوامول تعیوین   ، به بررسی سطح افشاء و عوامول تعیوین  13941394کرمی و خوید  رکرمی و خوید  ر

پوژوهش،  پوژوهش،  ایون  ایون  انود. نتوایج   انود. نتوایج       تاکید بر ساز و کارهای راهبری شرکتی و محوریوت اسوالمی پرداختوه   تاکید بر ساز و کارهای راهبری شرکتی و محوریوت اسوالمی پرداختوه   
های ایرانی پوایین اسوت و سوطح    های ایرانی پوایین اسوت و سوطح        دهد که سطح افشاء ارالعا  ما ی و غیرما ی در بان دهد که سطح افشاء ارالعا  ما ی و غیرما ی در بان     نشان مینشان می

افشای بهتر در بخش بان داری از رری  داشتن درصد سهامداران نهادی بیشوتر کسوب موی شوود.     افشای بهتر در بخش بان داری از رری  داشتن درصد سهامداران نهادی بیشوتر کسوب موی شوود.     
ها رابطو  معنواداری وجوود دارد؛    ها رابطو  معنواداری وجوود دارد؛        انین، بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بان انین، بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بان     همهم

 رابطه معناداری وجود ندارد.رابطه معناداری وجود ندارد.  ،،در حا ی که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشادر حا ی که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشا
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  ییکوواوی، عوامول مووثر بور سوطح افشووا    کوواوی، عوامول مووثر بور سوطح افشووا         ، بوا روی ورد داده   ، بوا روی ورد داده  13961396صوادرزاده و هم واران ر  صوادرزاده و هم واران ر  
هوای ایون پوژوهش نشوان     هوای ایون پوژوهش نشوان       بندی کردند. یافتوه بندی کردند. یافتوه   ها را شناسایی و رتبهها را شناسایی و رتبه    مسئو یت اجتماعی شرکتمسئو یت اجتماعی شرکت

دهد که متغیرهای انودازه، اهور  موا ی، ما  یوت مودیریت، تمرکوز ما  یوت، دوگوانگی         دهد که متغیرهای انودازه، اهور  موا ی، ما  یوت مودیریت، تمرکوز ما  یوت، دوگوانگی           میمی
مسئو یت مدیر عامل، تور ، سابقه، سودآوری و استقالل هیوا  مودیره، بیشوترین اهمیوت را     مسئو یت مدیر عامل، تور ، سابقه، سودآوری و استقالل هیوا  مودیره، بیشوترین اهمیوت را     

 ها دارند.ها دارند.  در تبیین افشاء مسئو یت اجتماعی شرکتدر تبیین افشاء مسئو یت اجتماعی شرکت
 ، به بررسوی مفواهیم و اصوداما  صوور  گرفتوه در خدووص        ، به بررسوی مفواهیم و اصوداما  صوور  گرفتوه در خدووص       13961396حجازی و حیاتی رحجازی و حیاتی ر

کوه یو  اواراوم    کوه یو  اواراوم    دهود  دهود      هوا نشوان موی   هوا نشوان موی       اند. نتایج مطا عه آناند. نتایج مطا عه آن  جهان شهروند شرکتی پرداختهجهان شهروند شرکتی پرداخته
مشخص بورای گزارشوگری شوهروند شورکتی وجوود نودارد و ایون نووع گزارشوگری بایود           مشخص بورای گزارشوگری شوهروند شورکتی وجوود نودارد و ایون نووع گزارشوگری بایود           

 کار انجا  شود.کار انجا  شود.  وو  های اصتدادی، اجتماعی و فرهنگی هر کسبهای اصتدادی، اجتماعی و فرهنگی هر کسب    متناسب با ویژگیمتناسب با ویژگی
حوزه خییج حوزه خییج کشورهای کشورهای های اسالمی را در های اسالمی را در      ، هویت اخالصی بان  ، هویت اخالصی بان 20072007حنیفا و حدیب رحنیفا و حدیب ر

گاه و ماموریت بان ، راهبری شورکتی، ارائوه خودما     گاه و ماموریت بان ، راهبری شورکتی، ارائوه خودما     فارس مورد بررسی صرار دادند. دیدفارس مورد بررسی صرار دادند. دید
کا  و امور خیریه، کارکنان، جامعه و هیا  نظار  بر شوریعت از جمیوه ابعواد در    کا  و امور خیریه، کارکنان، جامعه و هیا  نظار  بر شوریعت از جمیوه ابعواد در    ززبان ی، بان ی، 

ها نشان داد که بوین سوطح واصعوی    ها نشان داد که بوین سوطح واصعوی      نظر گرفته شده در این ا   یست است. نتایج مطا عه آننظر گرفته شده در این ا   یست است. نتایج مطا عه آن
 سالمی فاصیه زیادی هست.سالمی فاصیه زیادی هست.های اهای ا    ارالعا  اجتماعی و سطح مطیوم آن در بان ارالعا  اجتماعی و سطح مطیوم آن در بان   ییافشاافشا

      ا مییوی پرداختوه  ا مییوی پرداختوه    های بینهای بین     ، به بررسی و ارزیابی مسئو یت اجتماعی بان  ، به بررسی و ارزیابی مسئو یت اجتماعی بان 20092009رر  1616سو تنزسو تنز
ای بوین افشواء ارالعوا     ای بوین افشواء ارالعوا         مالحظوه مالحظوه   هوای صابول  هوای صابول      دهد که تفاو دهد که تفاو     است. نتایج مطا عه وی نشان میاست. نتایج مطا عه وی نشان می

  ییافشوا افشوا   ها در کشورهای مختیوف وجوود دارد. بوا ایون حوال، در روول زموان       ها در کشورهای مختیوف وجوود دارد. بوا ایون حوال، در روول زموان           اجتماعی بان اجتماعی بان 
 ارالعا  اجتماعی بهبود یافته است. ارالعا  اجتماعی بهبود یافته است. 

هوای تجواری   هوای تجواری       شده توسا بان شده توسا بان    ، نوع و کیفیت ارالعا  اجتماعی منتشر ، نوع و کیفیت ارالعا  اجتماعی منتشر20102010رر  1717مناسمناس
ارالعا  اجتمواعی و  ارالعا  اجتمواعی و    ییدهد که افشادهد که افشا    مطا عه نشان میمطا عه نشان میاین این  بنان را شناسایی کرده است. نتایج  بنان را شناسایی کرده است. نتایج 

منوابع  منوابع    ییانین، افشوا انین، افشوا   است. هماست. همنفعان نفعان   ها با نیها با نی    گزارش آن به عنوان ابزاری جهت ارتباع بان گزارش آن به عنوان ابزاری جهت ارتباع بان 
ارالعوا  اجتمواعی برخووردار    ارالعوا  اجتمواعی برخووردار      ییتری جهت افشاتری جهت افشا  انسانی، خدما  و مشتریان از اهمیت بیشانسانی، خدما  و مشتریان از اهمیت بیش

 گیرد. گیرد.     زیست به صور  ضعیف صور  میزیست به صور  ضعیف صور  می  محیامحیا  ییاست؛ در حا ی که افشااست؛ در حا ی که افشا
  ییهووای افشوواهووای افشووا     ، در پژوهشووی موووردی بووه بررسووی شوواخص ، در پژوهشووی موووردی بووه بررسووی شوواخص20112011رر  1313فوواروق و هم ووارانفوواروق و هم وواران

  ییها نشوان داد کوه افشوا   ها نشوان داد کوه افشوا       ای اسالمی پرداختند. نتایج مطا عه آنای اسالمی پرداختند. نتایج مطا عه آنهه    ارالعا  اجتماعی در بان ارالعا  اجتماعی در بان 
هوا متفواو    هوا متفواو        ای در بوین نمونوه  ای در بوین نمونوه      مالحظوه مالحظوه   ارالعا  اجتماعی در بان  های اسالمی به رور صابلارالعا  اجتماعی در بان  های اسالمی به رور صابل

  ییکننوده در افشوا  کننوده در افشوا    از عوامول تعیوین  از عوامول تعیوین        گوذاری بوه جموع دارایوی    گوذاری بوه جموع دارایوی        سورمایه سورمایه       سوپرده سوپرده   است و نسوبت  است و نسوبت  
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 ست.ست.های اسالمی اهای اسالمی ا        ارالعا  اجتماعی بان ارالعا  اجتماعی بان 
های اسالمی پرداختنود.  های اسالمی پرداختنود.       ، به بررسی گزارشگری اجتماعی در بان  ، به بررسی گزارشگری اجتماعی در بان 20132013رر  1919کمال و رامالکمال و رامال

بان  به این نتیجه رسیدند کوه  بان  به این نتیجه رسیدند کوه    1919های ساالنه و سایت اینترنتی های ساالنه و سایت اینترنتی     ها با تحییل محتوای گزارشها با تحییل محتوای گزارش    آنآن
هوا یوا   هوا یوا       هوای اسوالمی، ارالعوا  خواص یوا دصیقوی در موورد رورح        هوای اسوالمی، ارالعوا  خواص یوا دصیقوی در موورد رورح            گزارش اجتماعی بانو  گزارش اجتماعی بانو  در در 

 ..شودشود  کن کردن فقر و یا افزایش عدا ت اجتماعی، افشا نمیکن کردن فقر و یا افزایش عدا ت اجتماعی، افشا نمی    ژه برای ریشهژه برای ریشهاصداما  ویاصداما  وی
و افشوای  و افشوای  های اسالمی های اسالمی      ، در پژوهشی به بررسی ارتباع بین عمی رد بان  ، در پژوهشی به بررسی ارتباع بین عمی رد بان 20142014رر  2020تاهینتاهین

ارالعوا   ارالعوا     ییگیوری میوزان افشوا   گیوری میوزان افشوا       در بنگالدش پرداخت. برای اندازهدر بنگالدش پرداخت. برای اندازهها ها     ارالعا  اجتماعی آنارالعا  اجتماعی آن
هوا موورد بررسوی    هوا موورد بررسوی        های ساالنه و وم سایت آنهای ساالنه و وم سایت آن    ما ی، گزارشما ی، گزارشهای های     ها، صور ها، صور     اجتماعی بان اجتماعی بان 

ارالعا  اجتماعی تواثیری بور بهبوود    ارالعا  اجتماعی تواثیری بور بهبوود      ییصرار گرفته است. نتایج مطا عه وی نشان داد که افشاصرار گرفته است. نتایج مطا عه وی نشان داد که افشا
 ها ندارد.ها ندارد.    عمی رد ما ی بان عمی رد ما ی بان 

 ، میزان گزارش مربوع به بان وداری اجتمواعی را موورد بررسوی      ، میزان گزارش مربوع به بان وداری اجتمواعی را موورد بررسوی     20152015رر  2121اله و رحماناله و رحمان
درصود از  درصود از    4747هوا بوه روور متوسوا حودود      هوا بوه روور متوسوا حودود          ها نشان داد که بانو  ها نشان داد که بانو      صرار دادند. نتایج مطا عه آنصرار دادند. نتایج مطا عه آن

هوای  هوای      کننود و ویژگوی  کننود و ویژگوی      های گزارش اجتمواعی را در گوزارش سوا یانه خوود افشوا موی      های گزارش اجتمواعی را در گوزارش سوا یانه خوود افشوا موی          شاخصشاخص
 ..این ارالعا  ندارداین ارالعا  ندارد  ییشرکت تاثیری در افشاشرکت تاثیری در افشا

های عربستان سوعودی  های عربستان سوعودی      ارالعا  اجتماعی را در بان ارالعا  اجتماعی را در بان   یی ، میزان افشا ، میزان افشا20162016رر  2222آ ساالویآ ساالوی
هوا بوه نووعی    هوا بوه نووعی        مورد بررسی صرار داده است. نتوایج ایون پوژوهش نشوان داد کوه تموامی بانو        مورد بررسی صرار داده است. نتوایج ایون پوژوهش نشوان داد کوه تموامی بانو        

ها بورای هور بعود    ها بورای هور بعود        توسا بان توسا بان ارالعا  ارالعا    ییکنند؛ اما میزان افشاکنند؛ اما میزان افشا    ارالعا  اجتماعی را افشا میارالعا  اجتماعی را افشا می
 شده مربوع به بعد کارکنان بوده است.شده مربوع به بعد کارکنان بوده است.  ترین ارالعا  ارائهترین ارالعا  ارائه  متفاو  است. بیشمتفاو  است. بیش

ارالعووا  اجتموواعی در  ارالعووا  اجتموواعی در    یی ، در پژوهشووی بووه بررسووی افشووا   ، در پژوهشووی بووه بررسووی افشووا  20172017و هم وواران رو هم وواران ر  2323عموورانعمووران
هوا نشوان داد کوه    هوا نشوان داد کوه      های اسوالمی کشوورهای موا زی و انودونزی پرداختنود. نتوایج مطا عوه آن       های اسوالمی کشوورهای موا زی و انودونزی پرداختنود. نتوایج مطا عوه آن           بان بان 

افوزایش یافتوه اسوت و بوه     افوزایش یافتوه اسوت و بوه       این دو کشوور این دو کشوور های اسالمی در های اسالمی در     کیی گزارشگری اجتماعی بان کیی گزارشگری اجتماعی بان   روررور  بهبه
 ها است.ها است.    ترین میزان افشا توسا این بان ترین میزان افشا توسا این بان   رور خاص، ابعاد محیا کار و جامعه، بیشرور خاص، ابعاد محیا کار و جامعه، بیش

 

 شناسيشناسي  روشروش
که دانش کاربردی را در زمینه گزارشگری شهروند شرکتی توسوعه  که دانش کاربردی را در زمینه گزارشگری شهروند شرکتی توسوعه    این پژوهش به  حاظ ایناین پژوهش به  حاظ این

تحییول ارالعوا ، از نووع    تحییول ارالعوا ، از نووع    دهد؛ از نظر هدپ، کواربردی اسوت و از نظور شویوه گوردآوری و      دهد؛ از نظر هدپ، کواربردی اسوت و از نظور شویوه گوردآوری و          میمی
نامه  اسوت. از سووی دیگور، روش موورد اسوتفاده در ایون پوژوهش        نامه  اسوت. از سووی دیگور، روش موورد اسوتفاده در ایون پوژوهش          توصیفی و پیمایشی رپرسشتوصیفی و پیمایشی رپرسش
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سازی گزارشگری شهروند شرکتی، روش ساختار اند بعدی است. بورای اجورای   سازی گزارشگری شهروند شرکتی، روش ساختار اند بعدی است. بورای اجورای     جهت شاخصجهت شاخص
زاده زاده   این روش سه مرحیه ایجاد شاخص، توسعه مقیاس و ارزیابی مقیاس باید انجوا  شوود رحنفوی   این روش سه مرحیه ایجاد شاخص، توسعه مقیاس و ارزیابی مقیاس باید انجوا  شوود رحنفوی   

صیاسی و استقرایی استفاده شده است. بوه  صیاسی و استقرایی استفاده شده است. بوه    استدالل استدالل  . در این پژوهش، ترکیبی از  . در این پژوهش، ترکیبی از 13921392رحمانی، رحمانی،   وو
هوایی کوه بوه صوور  مشوتر       هوایی کوه بوه صوور  مشوتر         ها و شواخص ها و شواخص   این معنی که با استفاده از مرور ادبیا ، ابعاد، مؤ فهاین معنی که با استفاده از مرور ادبیا ، ابعاد، مؤ فه

وجود داشته اسوتخرا  شوده و مودل پایوه یوا مودل مفهوومی نخسوت شو ل گرفوت. در اداموه بوا             وجود داشته اسوتخرا  شوده و مودل پایوه یوا مودل مفهوومی نخسوت شو ل گرفوت. در اداموه بوا             
محتوایی مدل مفهومی یاد شده که از رری  نظرسنجی از خبرگان و جامعوه آمواری   محتوایی مدل مفهومی یاد شده که از رری  نظرسنجی از خبرگان و جامعوه آمواری   سنجی سنجی   رواییروایی

مورد نظر صور  گرفت، مدل بومی شد و اعتبار ساختاری مدل بررسی شوده اسوت. از ایون رو،    مورد نظر صور  گرفت، مدل بومی شد و اعتبار ساختاری مدل بررسی شوده اسوت. از ایون رو،    
ای تودوین شود و از   ای تودوین شود و از     ناموه ناموه   ها توسا خبرگان، پرسشها توسا خبرگان، پرسش  ها و شاخصها و شاخص    بعد از بررسی و تایید ابعاد، مو فهبعد از بررسی و تایید ابعاد، مو فه

ه شد تا نظر و شد  موافقت یوا مخا فوت خوود را بور روی پیوسوتاری کوه       ه شد تا نظر و شد  موافقت یوا مخا فوت خوود را بور روی پیوسوتاری کوه       دهندگان خواستدهندگان خواست    پاسخپاسخ
 دارای ی  تا هفت امتیاز است رریف  ی ر  ، مشخص کنند.  دارای ی  تا هفت امتیاز است رریف  ی ر  ، مشخص کنند.  

 

 هاها  پرسشپرسش

پرسش اساسی که در این پژوهش دنبال شد، بودین صوور  اسوت کوه ا گووی مناسوب       پرسش اساسی که در این پژوهش دنبال شد، بودین صوور  اسوت کوه ا گووی مناسوب       
هوا و  هوا و      و فوه و فوه ها ایست؟ بدین منظور بایود ابعواد، م  ها ایست؟ بدین منظور بایود ابعواد، م    برای گزارشگری شهروند شرکتی در بان برای گزارشگری شهروند شرکتی در بان 

در ایون  در ایون    زیور زیور   های گزارشگری شهروند شورکتی تعیوین شووند. بنوابراین سوه پرسوش      های گزارشگری شهروند شورکتی تعیوین شووند. بنوابراین سوه پرسوش          شاخصشاخص
   ::خدوص مطرح شدخدوص مطرح شد

 ها کدامند؟ها کدامند؟  دهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان دهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان   ابعاد تش یلابعاد تش یل  ،،پرسش اولپرسش اول
دهنده هر ی  از ابعاد گزارشوگری شوهروند شورکتی در    دهنده هر ی  از ابعاد گزارشوگری شوهروند شورکتی در      های تش یلهای تش یل    مو فهمو فه  ،،پرسش دو پرسش دو 

 ها کدامند؟ها کدامند؟  بان بان 
هووای مربوووع بووه ابعوواد هووای مربوووع بووه ابعوواد     دهنووده هوور یوو  از مو فووهدهنووده هوور یوو  از مو فووه  هووای تشوو یلهووای تشوو یل    شوواخصشوواخص  ،،پرسووش سووو پرسووش سووو 

 ها کدامند؟ها کدامند؟  گزارشگری شهروند شرکتی در بان گزارشگری شهروند شرکتی در بان 
 

 جامعه و نمونه جامعه و نمونه 

رود، موضوع گزارشگری شوهروند شورکتی بور ریوف وسویعی از      رود، موضوع گزارشگری شوهروند شورکتی بور ریوف وسویعی از          جا که انتظار میجا که انتظار می  از آناز آن
ی مناسب بورای انجوا    ی مناسب بورای انجوا    جامعه اثرگذار باشد، با کسب مشور  از افراد نیدالح، جامعه آمارجامعه اثرگذار باشد، با کسب مشور  از افراد نیدالح، جامعه آمار

در امور ما ی و بان داری رکه از سواب  پژوهشوی و عیموی در   در امور ما ی و بان داری رکه از سواب  پژوهشوی و عیموی در     دانشگاهیدانشگاهیپیمایش را استادان پیمایش را استادان 
انین به منظور تح ویم در تعمویم نتوایج، از    انین به منظور تح ویم در تعمویم نتوایج، از      امور بان داری برخوردار باشند  تش یل داد. همامور بان داری برخوردار باشند  تش یل داد. هم

های دیگر که متخدص در امور گزارشگری به خدوص گزارشگری موا ی و  های دیگر که متخدص در امور گزارشگری به خدوص گزارشگری موا ی و      نظرا  گروهنظرا  گروه
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ها هستند، نیز استفاده شد. از سوی دیگر، بوا توجوه بوه حجویم بوودن محتووای       ها هستند، نیز استفاده شد. از سوی دیگر، بوا توجوه بوه حجویم بوودن محتووای           رما ی بان رما ی بان غیغی
دصوت، بورای   دصوت، بورای     هوای نادرسوت و بوی   هوای نادرسوت و بوی     دهندگان و نگرانی از وجوود پاسوخ  دهندگان و نگرانی از وجوود پاسوخ    نامه برای پاسخنامه برای پاسخ  پرسشپرسش
گیری از روش غیرتدادفی به ش ل نمونوه در دسوترس اسوتفاده شود. در ایون پیموایش       گیری از روش غیرتدادفی به ش ل نمونوه در دسوترس اسوتفاده شود. در ایون پیموایش         نمونهنمونه

 رکوکران  برای جامعه نامعین استفاده شد:رکوکران  برای جامعه نامعین استفاده شد:  11ابطه ابطه برای تعیین حجم نمونه از ربرای تعیین حجم نمونه از ر
   11رابطه رابطه 

 
 

درصد توزیوع افوراد   درصد توزیوع افوراد     ==q درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه، درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه،   ==p   ،،حجم نمونهحجم نمونه= = nدر این رابطه، در این رابطه، 
اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح ارمینان مورد نظر صابل اسوتخرا  از جودول   اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح ارمینان مورد نظر صابل اسوتخرا  از جودول     ==  zفاصد صفت در جامعه،  فاصد صفت در جامعه،  

مقدار خطا که برابور اسوت بوا تفاضول نسوبت واصعوی صوفت در جامعوه بوا میوزان تخموین            مقدار خطا که برابور اسوت بوا تفاضول نسوبت واصعوی صوفت در جامعوه بوا میوزان تخموین              ==  dتوزیع نرمال و توزیع نرمال و 
   پژوهشگر برای آن.پژوهشگر برای آن.

  267267بر مبنای این رابطه و و با در نظر گرفتن سوطح خطوای شوش درصود، تعوداد نمونوه       بر مبنای این رابطه و و با در نظر گرفتن سوطح خطوای شوش درصود، تعوداد نمونوه       
به دو ش ل کاغذی و ا  ترونی وی ربوه   به دو ش ل کاغذی و ا  ترونی وی ربوه         نامهنامه  پرسشپرسش  494494محاسبه شد. با این حال، تعداد محاسبه شد. با این حال، تعداد   عددعدد

دهنودگان  دهنودگان      صور  آنالین، تحت وم و از رری  ایمیول و تیگورا   رراحوی و در بوین پاسوخ     صور  آنالین، تحت وم و از رری  ایمیول و تیگورا   رراحوی و در بوین پاسوخ     
 آوری شد.آوری شد.  صابل تحییل جمعصابل تحییل جمع      پرسشنامهپرسشنامه  310310توزیع شد و تعداد توزیع شد و تعداد 

 

 روايي و پاياييروايي و پايايي

پرسشنامه از روایی صووری و روایوی محتووا اسوتفاده     پرسشنامه از روایی صووری و روایوی محتووا اسوتفاده       در این پژوهش، برای تعیین رواییدر این پژوهش، برای تعیین روایی
شد. برای تعیین روایی صوری از نظرا  استادان راهنما، مشاور و همچنین استادان خبوره در  شد. برای تعیین روایی صوری از نظرا  استادان راهنما، مشاور و همچنین استادان خبوره در  

های های   ها و شاخصها و شاخص    ها تمامی ابعاد، مو فهها تمامی ابعاد، مو فه    حوزه این پژوهش، استفاده شد و بر اساس نظرا  آنحوزه این پژوهش، استفاده شد و بر اساس نظرا  آن
صرار گرفت. برای روایوی محتووا از شواخص    صرار گرفت. برای روایوی محتووا از شواخص    ای، مورد تایید ای، مورد تایید   استخراجی از مطا عا  کتابخانهاستخراجی از مطا عا  کتابخانه

و پاسوخ خبرگوان بوه هور     و پاسوخ خبرگوان بوه هور       22  استفاده شد. نسبت روایی محتوا از رری  رابطه   استفاده شد. نسبت روایی محتوا از رری  رابطه 19751975رر  2424الوشهالوشه
و و   ""مفیود اموا ضوروری نیسوت    مفیود اموا ضوروری نیسوت    ""، ، ""ضوروری اسوت  ضوروری اسوت  ""هوا بور اسواس سوه ریوف      هوا بور اسواس سوه ریوف          ی  از سونجه ی  از سونجه 

  : :13331333نیا، نیا،     آید رحافظآید رحافظ    ، به دست می، به دست می""ضرورتی نداردضرورتی ندارد""
   22رابطه رابطه 
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تعداد ارزیابان ریوا خبرگوانی  اسوت    تعداد ارزیابان ریوا خبرگوانی  اسوت      neنسبت روایی محتوا است، نسبت روایی محتوا است،   CVRدر این رابطه، در این رابطه، 
تعداد کل ارزیابان یا خبرگان اسوت  تعداد کل ارزیابان یا خبرگان اسوت    Nدانند و دانند و     که سنجه مورد نظر را ضروری یا سودمند میکه سنجه مورد نظر را ضروری یا سودمند می

 اند. اند.     که ی  سنجه را بررسی کردهکه ی  سنجه را بررسی کرده

پرسشونامه جهوت   پرسشونامه جهوت   هوای  هوای      در این پژوهش، پس از اصالحا  الز  و روایی صووری، سونجه  در این پژوهش، پس از اصالحا  الز  و روایی صووری، سونجه  
نفر از خبرگان صورار داده شود. بور اسواس جودول محاسوبه       نفر از خبرگان صورار داده شود. بور اسواس جودول محاسوبه         3030تعیین روایی محتوا، در اختیار تعیین روایی محتوا، در اختیار 

شده توسا الوشه، حداصل مقدار صابل صبول برای نسبت روایی محتوا با ایون تعوداد ارزیوام،    شده توسا الوشه، حداصل مقدار صابل صبول برای نسبت روایی محتوا با ایون تعوداد ارزیوام،    
های پرسشنامه بر حسب فرمول الوشه محاسوبه  های پرسشنامه بر حسب فرمول الوشه محاسوبه      است. این نسبت برای هر ی  از سنجهاست. این نسبت برای هر ی  از سنجه  00//3333
هایی که سوطح موورد صبوول را کسوب ن ردنود، بوه       هایی که سوطح موورد صبوول را کسوب ن ردنود، بوه           سطح مورد صبول مقایسه شد و سنجهسطح مورد صبول مقایسه شد و سنجه  و باو با

 شرح زیر از پرسشنامه حدپ شد:شرح زیر از پرسشنامه حدپ شد:

  13/0نامه و منشور زیست محیطی با نسبت روایی   کد، نظا 

 26/0ای  استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه 

  20/0اصداما  بهبود کیفیت منابع انسانی با نسبت روایی 

 26/0ها با نسبت روایی   هرست مدیران اجرایی و میزان پاداش آنف 

 20/0های بورسی با نسبت روایی   شرکت یافشاهای   نامه رعایت آیین 

 های استخدا  برای اجتنام یا جیوگیری از کار اجباری در محیا بان  با   توصیف رویه

 26/0نسبت روایی 

گوویی و شوفاپ نبوودن ایون     گوویی و شوفاپ نبوودن ایون       موارد فوق، کییموارد فوق، کییاز دالیل مطرح شده توسا خبرگان برای حذپ از دالیل مطرح شده توسا خبرگان برای حذپ 
بعود، بورای گزارشوگری شوهروند     بعود، بورای گزارشوگری شوهروند       44مو فوه و  مو فوه و    1515در صا وب   در صا وب         شواخص شواخص   9090ها است. در نتیجه، ها است. در نتیجه،     شاخصشاخص

تحییل آورده شده است. تحییل آورده شده است.   وو  ها در بخش تجزیهها در بخش تجزیه  ها مورد تایید صرار گرفت که  یست آنها مورد تایید صرار گرفت که  یست آن    شرکتی در بان شرکتی در بان 
سوانی درونوی پرسشونامه، از روش ضوریب آ فوای      سوانی درونوی پرسشونامه، از روش ضوریب آ فوای          در این پژوهش، برای تعیین پایایی و ارزیابی هوم در این پژوهش، برای تعیین پایایی و ارزیابی هوم 

به دسوت آمود   به دسوت آمود     00//967967شاخص پرسشنامه، شاخص پرسشنامه،   9090بهره گرفته شد. مقدار آ فای کرونباخ برای بهره گرفته شد. مقدار آ فای کرونباخ برای   2525کرونباخکرونباخ
 دهد پرسشنامه از صابییت اعتماد الز  برخوردار است و مبین پایایی پرسشنامه است. دهد پرسشنامه از صابییت اعتماد الز  برخوردار است و مبین پایایی پرسشنامه است.     که نشان میکه نشان می

 

 هاها  تحليل دادهتحليل داده  وو  تجزيهتجزيه
 نتايج آمار توصيفينتايج آمار توصيفي

دهنودگان بوه   دهنودگان بوه     نفور پاسوخ  نفور پاسوخ    310310نشوان داده شوده اسوت، از بوین     نشوان داده شوده اسوت، از بوین       11گونه که در جدول گونه که در جدول     انانهمهم
دهنوود. دهنوود.   درصوود را مووردان و مووابقی را زنووان تشوو یل موویدرصوود را مووردان و مووابقی را زنووان تشوو یل مووی  6565//22نفوور معووادل نفوور معووادل   202202نامووه، نامووه،     پرسووشپرسووش
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نفور  و  نفور  و    7777دهندگان به ترتیب دکتوری ر دهندگان به ترتیب دکتوری ر     ترین فراوانی سطح تحدیال  پاسخترین فراوانی سطح تحدیال  پاسخ  ترین و کمترین و کم  بیشبیش
 دهنودگان  دهنودگان      درصود از پاسوخ  درصود از پاسوخ    6161//33میوان، رشوته تحدوییی    میوان، رشوته تحدوییی      . در ایون . در ایون اسوت اسوت   نفر نفر   5151کارشناسی رکارشناسی ر

 

 نامه  : ارالعا  عمومی پرسش1جدول 

 درصد فراواني شرح پرسش رديف

 100 310 های صابل تحییل  نامه  پرسش

 جنسيت 1
 مردمرد
 زنزن

202 
103 

2/65 
3/34 

2 
سطح 

 تحصيالت

 کارشناسیکارشناسی
 ارشدارشد  دانشجوی کارشناسیدانشجوی کارشناسی

 کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
 دانشجوی دکتریدانشجوی دکتری

 دکتریدکتری

51 
62 
56 
64 
77 

5/16 
20 

13 
7/20 
3/24 

 رشته تحصيلي 3

 حسابداریحسابداری
 عیو  بان یعیو  بان ی

 مدیریتمدیریت
 اصتداداصتداد
 سایرسایر

190 
26 
63 
25 

6 

3/61 
4/3 
3/20 

3 
2 

 سن 4

 سالسال  2020-3030
 سالسال  4040  -3131
 سالسال  5050  -4141
 سال به باالسال به باال  5151

73 
123 
66 
33 

1/25 
3/41 
3/21 

3/12 

5 
ميزان تجربه 

 اي  مفيد حرفه

 سالسال  1010تر از تر از   کمکم
 سالسال  2020  -1111

 سالسال  2121تر از تر از   بیشبیش

36 
146 

73 

7/27 
1/47 
2/25 

6 
هاي   حوزه

 تجربه کاري

 بان داریبان داری
 حسابداری و حسابرسیحسابداری و حسابرسی

 بازار سرمایهبازار سرمایه

110 
144 

56 

5/35 
5/46 

13 

 شغل يا سمت 7

 مدرس یا عضو هیا  عیمیمدرس یا عضو هیا  عیمی
 حسابرس یا بازرس صانونی بان حسابرس یا بازرس صانونی بان 

   مدیر یا کارشناس ارشد بان  مرکزیمدیر یا کارشناس ارشد بان  مرکزی
هیا  مدیره یا مدیر ارشد بانو   هیا  مدیره یا مدیر ارشد بانو     مدیرعامل، عضومدیرعامل، عضو

و یووووا کارشناسووووان مووووا ی و غیرمووووا ی در اموووور و یووووا کارشناسووووان مووووا ی و غیرمووووا ی در اموووور 
 هاها    گزارشگری بان گزارشگری بان 

156 3/50 

44 2/14 

41 2/13 

69 3/22 

 

انوین، معوادل   انوین، معوادل     باشود. هوم  باشود. هوم      سال موی سال موی   4040ا ی ا ی   3131ها بین ها بین     درصد آندرصد آن  4141//33حسابداری است و سن حسابداری است و سن 
سوال هسوتند و حووزه    سوال هسوتند و حووزه      2020ا وی  ا وی    1111دهنودگان دارای تجربوه کواری بوین     دهنودگان دارای تجربوه کواری بوین         درصد از پاسخدرصد از پاسخ  4747//11
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درصود از  درصود از    5050باشد. با این حال، تقریبواً  باشد. با این حال، تقریبواً      ها حسابداری و حسابرسی میها حسابداری و حسابرسی می    درصد آندرصد آن  4646//55کاری کاری 
 دهند. دهند.     ای تش یل میای تش یل می    درصد مابقی را افراد حرفهدرصد مابقی را افراد حرفه  5050د دانشگاهی و د دانشگاهی و دهندگان را افرادهندگان را افرا    پاسخپاسخ

بنودی شود و در   بنودی شود و در     شاخص ، کود شاخص ، کود   9494های گزارشگری شهروند شرکتی رهای گزارشگری شهروند شرکتی ر    انین، شاخصانین، شاخص  همهم
سنجی صورار گرفتنود. نتوایج نشوان داد کوه میوانگین       سنجی صورار گرفتنود. نتوایج نشوان داد کوه میوانگین           صا ب ریف هفت تایی  ی ر  مورد نظرصا ب ریف هفت تایی  ی ر  مورد نظر

تورین  تورین    ای کوه بویش  ای کوه بویش    اهار  اسوت. بوه گونوه   اهار  اسوت. بوه گونوه   ها باالتر از میانه ریف رها باالتر از میانه ریف ر    ها برای تما  شاخصها برای تما  شاخص  پاسخپاسخ
  اسوت. انحوراپ     اسوت. انحوراپ   66//1111میانگین مربوع به بعد راهبری رما  یت سهامداران نهادی با میانگین میانگین مربوع به بعد راهبری رما  یت سهامداران نهادی با میانگین 

تعریوف و  تعریوف و  ""دهنده این است که شاخص دهنده این است که شاخص     ها نشانها نشان    دست آمده برای هر ی  از شاخصدست آمده برای هر ی  از شاخص    معیار بهمعیار به
ربوا انحوراپ معیوار    ربوا انحوراپ معیوار      ""های اصیی مدیریت کوردن آن های اصیی مدیریت کوردن آن     تحییل کمی از ریس  شریعت و روشتحییل کمی از ریس  شریعت و روش

 های تمامی ابعاد است.  های تمامی ابعاد است.      ترین دصت در بین شاخصترین دصت در بین شاخص      دارای پایین  دارای پایین11//5353
 

 نتايج تحليل عاملي تاييدينتايج تحليل عاملي تاييدي

هووا و هووا و   افووزار  یووزرل جهووت تحییوول عووامیی تاییوودی ابعوواد، مو فووهافووزار  یووزرل جهووت تحییوول عووامیی تاییوودی ابعوواد، مو فووه  در ایوون پووژوهش، از نوور در ایوون پووژوهش، از نوور 
های گزارشگری شهروند شرکتی اسوتفاده شوده اسوت. بوا ایون حوال، صبول از انجوا          های گزارشگری شهروند شرکتی اسوتفاده شوده اسوت. بوا ایون حوال، صبول از انجوا            شاخصشاخص

هوای موجوود را بورای تحییول     هوای موجوود را بورای تحییول         تووان داده تووان داده     ییل عامیی، ابتدا باید ارمینان حاصل شود که میییل عامیی، ابتدا باید ارمینان حاصل شود که میتحتح
  و آزموون    و آزموون  KMOرر  2626مورد استفاده صرار داد. بدین منظور از شاخص کوایزر، میور و او  وین   مورد استفاده صرار داد. بدین منظور از شاخص کوایزر، میور و او  وین   

و و     00//66  <<00//691691رر  KMOاستفاده شده است. با توجه به نتوایج حاصول از شواخص    استفاده شده است. با توجه به نتوایج حاصول از شواخص      2727بارتیتبارتیت
تووان  تووان      نشان داده شوده اسوت، موی   نشان داده شوده اسوت، موی     22  که در جدول   که در جدول 00//0505  >>00//000000ررمعناداری آزمون بارتیت معناداری آزمون بارتیت 

 ها همبستگی وجود دارد.ها همبستگی وجود دارد.    ها برای تحییل عامیی مناسب هستند و بین آنها برای تحییل عامیی مناسب هستند و بین آن    نتیجه گرفت که دادهنتیجه گرفت که داده

 و آزمون بارتیت برای کفایت نمونه در تحییل عامیی KMO: شاخص 2جدول 

 سطح شاخص الگو

KMO 691/0 

 سطح معناداری درجه آزادی سطح شاخص الگو

 000/0 4465 56/3 بارتلت

 

هوای  هوای      هوا و شواخص  هوا و شواخص      از این رو، تحییل عامیی تاییدی مقادیر بارهوای عوامیی ابعواد، مو فوه    از این رو، تحییل عامیی تاییدی مقادیر بارهوای عوامیی ابعواد، مو فوه    
انوین نتوایج مربووع بوه     انوین نتوایج مربووع بوه       محاسوبه شوده اسوت. هوم    محاسوبه شوده اسوت. هوم      33گزارشگری شوهروند بوه شورح جودول     گزارشگری شوهروند بوه شورح جودول     

 .  .  ارائه شده استارائه شده است  33معیارهای برازش مدل در جدول معیارهای برازش مدل در جدول 
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 محاسبه شده برای بعد اجتماعی: معیارهای برازش 3جدول 

 نتيجه اجرا مقدار معيار حدود قابل قبول معيار رديف

Xنسبت کای اس وئر بر درجه آزادی ر 1
2
/DF   39/1 3کمتر از  

  09/0 05/0بیشتر از   Pسطح معناداری ر 2
  93/0 95/0باالی   GFIشاخص نی ویی برازش ر 3
  02/0 03/0کمتر از   RMSEAر ریشه میانگین مربعا  خطای برآورد 4
  97/0 95/0باالی   CFIای یا تطبیقی ر  برازش مقایسه 5
  93/0 95/0باالی   NFIشاخص برازش هنجار شده ر 6
  96/0 95/0باالی   PNFIشاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتدد ر 7

 

محودوده صابول صبوول صورار     محودوده صابول صبوول صورار     شوود، هموه مقوادیر در    شوود، هموه مقوادیر در        مالحظه میمالحظه می  33رور که در جدول رور که در جدول   همانهمان
ای کوه، مقوادیر معیارهوای برازنودگی     ای کوه، مقوادیر معیارهوای برازنودگی       دارند که نشانگر برازش مناسب مدل اسوت. بوه گونوه   دارند که نشانگر برازش مناسب مدل اسوت. بوه گونوه   

 ،  ، P==00//0909  و با سطح معنواداری ر   و با سطح معنواداری ر X2/df==11//3939شامل نسبت کای اس وئر بر درجه آزادی رشامل نسبت کای اس وئر بر درجه آزادی ر
 ، ریشوووه میوووانگین مربعوووا  خطوووای بووورآورد     ، ریشوووه میوووانگین مربعوووا  خطوووای بووورآورد    GFI==00//9393شووواخص نی وووویی بووورازش ر شووواخص نی وووویی بووورازش ر 

 ، شواخص بورازش هنجوار     ، شواخص بورازش هنجوار    CFI= = 00//9797ای یوا تطبیقوی ر  ای یوا تطبیقوی ر      ش مقایسهش مقایسه ، براز ، برازRMSEA==00//0202رر
   بوه     بوه  PNFI==00//9696  و شاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتدود ر   و شاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتدود ر NFI==00//9393رر شدهشده

 دست آمدند. دست آمدند. 
هوا و ابعواد دارای   هوا و ابعواد دارای       هوا، مو فوه  هوا، مو فوه      دهدکوه تموا  شواخص   دهدکوه تموا  شواخص       های پژوهش نشان میهای پژوهش نشان می    انین، یافتهانین، یافته  همهم

باشند و بیانگر این موضوع است که نیوازی  باشند و بیانگر این موضوع است که نیوازی      میمی  00//4040تر از حد صابل صبول یعنی تر از حد صابل صبول یعنی     بارعامیی بیشبارعامیی بیش
  44روور کوه در جودول    روور کوه در جودول      هموان هموان     هوا از مودل حوذپ شووند. در واصوع،     هوا از مودل حوذپ شووند. در واصوع،         کدا  از آنکدا  از آن    نیست تا هیچنیست تا هیچ
بعد راصتدادی، اجتماعی، بعد راصتدادی، اجتماعی،   44مو فه و مو فه و   1515شاخص از شاخص از   9090شود، بارهای عامیی تعداد شود، بارهای عامیی تعداد     مشاهده میمشاهده می

داده شوده اسوت. بنوابراین    داده شوده اسوت. بنوابراین    راهبری و محیطی  مربوع به گزارشگری شهروند شورکتی نشوان   راهبری و محیطی  مربوع به گزارشگری شهروند شورکتی نشوان   
  44شاخص به شورح جودول   شاخص به شورح جودول     9090ها با استفاده از ها با استفاده از     ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی در بان ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی در بان 

ها از نوع تحییل عامیی مرتبه اول اسوت و در سوطح   ها از نوع تحییل عامیی مرتبه اول اسوت و در سوطح       باشد. تحییل عامیی در سطح شاخصباشد. تحییل عامیی در سطح شاخص    میمی
 باشد.باشد.    ها و ابعاد به ترتیب از نوع تحییل عامیی مرتبه دو  و سو  میها و ابعاد به ترتیب از نوع تحییل عامیی مرتبه دو  و سو  می    مو فهمو فه
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 های مدل کیی گزارشگری شهروند شرکتی  ها و شاخص  : مقادیر بارهای عامیی ابعاد، مو فه4ل جدو
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63/0 

ی
داد

 اصت
ی و

ما 
رد 

ی 
عم

 

34/0 

هووای گذشووته و عمی وورد و   هووای گذشووته و عمی وورد و       توورین وصووایع سووال  توورین وصووایع سووال      مووروری بوور مهووم  مووروری بوور مهووم  
 دستاوردهای اصتدادی مهم بان دستاوردهای اصتدادی مهم بان 

40/0 

 55/0 بح  درباره اثرا  وضعیت اصتدادی بر عمی رد ما ی بان بح  درباره اثرا  وضعیت اصتدادی بر عمی رد ما ی بان 

صور  عمی رد موا ی و عمییواتی بانو  و تحییول تغییورا  در سواختار       صور  عمی رد موا ی و عمییواتی بانو  و تحییول تغییورا  در سواختار       
 سرمایهسرمایه

60/0 

 63/0 هاها    صور  عمی رد سپردهصور  عمی رد سپرده

وری تو یود و نیوروی کوار    وری تو یود و نیوروی کوار      های بهرههای بهرهصور  ارزش افزوده و تحییل شاخصصور  ارزش افزوده و تحییل شاخص
 بان بان 

52/0 

ما ی مربوع به عمی رد اجتماعی بوه تف یو  نووع و حووزه     ما ی مربوع به عمی رد اجتماعی بوه تف یو  نووع و حووزه     ارالعا  ارالعا  
 آنآن

40/0 

عمی رد ما ی و اصتدادی بور اسواس تحییول وضوعیت ما یوا  بور عمی ورد        عمی رد ما ی و اصتدادی بور اسواس تحییول وضوعیت ما یوا  بور عمی ورد        
 پرداختیپرداختی

50/0 

 71/0 هاها    عمی رد ما ی و اصتدادی بر اساس تحییل  نسبتعمی رد ما ی و اصتدادی بر اساس تحییل  نسبت

در 
ور 

ض
 ح
  و

سها
زار

با
 

73/0 

 53/0 شرح کیی از روند و جایگاه بان  در صنعتشرح کیی از روند و جایگاه بان  در صنعت

 74/0 روند تغییرا  صیمت سها  و تحییل آنروند تغییرا  صیمت سها  و تحییل آن

 66/0 ارزش دفتری و بازار سها  و حجم سها  معامیه شدهارزش دفتری و بازار سها  و حجم سها  معامیه شده

 66/0 روند سود تقسیمی هر سهم و تحییل آنروند سود تقسیمی هر سهم و تحییل آن

 75/0 ها و تسهیال ها و تسهیال     رشد یا تغییرا  سهم بازار از کل سپردهرشد یا تغییرا  سهم بازار از کل سپرده

 
ور

 ص
 

العا
ار

  
 ی

 ما
ی
ها

 

63/0 

هوا و موسسوا    هوا و موسسوا        های دیداری و بیند مد  نزد سایر بانو  های دیداری و بیند مد  نزد سایر بانو      تف ی  سپردهتف ی  سپرده
 اعتباریاعتباری

30/0 

 32/0 ها و موسسا  اعتباریها و موسسا  اعتباری    ها  از ربه  سایر بان ها  از ربه  سایر بان     تف ی  مطا با  ربدهیتف ی  مطا با  ربدهی

 79/0 تسهیال  اعطایی بر اساس نوع صرارداد، مشتری، سر رسید و نرخ سودتسهیال  اعطایی بر اساس نوع صرارداد، مشتری، سر رسید و نرخ سود

 31/0 گذاریگذاری    سرمایهسرمایهتف ی  اوراق بهادار معامالتی و اوراق بهادار تف ی  اوراق بهادار معامالتی و اوراق بهادار 

 77/0 های مشتریان بر اساس نوع سپرده ها و نوع مشتریانهای مشتریان بر اساس نوع سپرده ها و نوع مشتریان    تف ی  سپردهتف ی  سپرده

 66/0 گذاریگذاری    های سرمایههای سرمایه    سود سپردهسود سپرده

 65/0 گذاران و بان گذاران و بان     توزیع منابع و مدارپ مربوع به درآمد مشاع بین سپردهتوزیع منابع و مدارپ مربوع به درآمد مشاع بین سپرده

ي
يط

ح
م

 

77/0 

ژی
انر

 

33/0 

 33/0 مستقیم به تف ی  منبع و میزان آنمستقیم به تف ی  منبع و میزان آنانرژی مدرفی مستقیم و غیر انرژی مدرفی مستقیم و غیر 

 35/0 جوئی شده به د یل بهبود عمییا  بان داریجوئی شده به د یل بهبود عمییا  بان داری    میزان انرژی صرفهمیزان انرژی صرفه

اصووداما  و ابت ووارا  بوورای ارائووه خوودماتی کووه مبتنووی بوور کوواهش  اصووداما  و ابت ووارا  بوورای ارائووه خوودماتی کووه مبتنووی بوور کوواهش  
 مدرپ انرژی استمدرپ انرژی است

31/0 

اصوووداما  صوووور  گرفتوووه بووورای مووودیریت مدووورپ انووورژی و   اصوووداما  صوووور  گرفتوووه بووورای مووودیریت مدووورپ انووورژی و   
 انرژیانرژیهای روند مدرپ های روند مدرپ     گزارشگزارش

33/0 

 72/0 هاها    های استفاده مطیوم از کاغذ و یا حذپ آن در فعا یتهای استفاده مطیوم از کاغذ و یا حذپ آن در فعا یت    رویهرویه
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34/0 

 31/0 جوایز دریافت شده در ارتباع با فعا یت های زیست محیطیجوایز دریافت شده در ارتباع با فعا یت های زیست محیطی

های سبز در جهت محافظت از محیا زیسوت و  های سبز در جهت محافظت از محیا زیسوت و      تامین سرمایه پروژهتامین سرمایه پروژه
 توسعه فضای سبزتوسعه فضای سبز

39/0 

 90/0 بان  برای تاثیر عمییا  بان داری بر منابع ربیعیبان  برای تاثیر عمییا  بان داری بر منابع ربیعی      استراتژیاستراتژی

 91/0 ها برای رعایت مسایل زیست محیطی از بعد مشتریانها برای رعایت مسایل زیست محیطی از بعد مشتریان    فعا یتفعا یت

دار محویا  دار محویا      رراحی ام انا  سازگار بوا محویا زیسوت و خودما  دوسوت     رراحی ام انا  سازگار بوا محویا زیسوت و خودما  دوسوت     
 زیستزیست

90/0 

 79/0 ایای    استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهاستقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه

ین
وان

ت ص
عای

ر
 

 33/0 

گزارش در خدووص جورائم و خسوارا  ناشوی از عود  تبعیوت از       گزارش در خدووص جورائم و خسوارا  ناشوی از عود  تبعیوت از       
   صوانین و مقررا  زیست محیطیصوانین و مقررا  زیست محیطی

34/0 

 39/0 افشای دعاوی حقوصی ناشی از مسائل زیست محیطیافشای دعاوی حقوصی ناشی از مسائل زیست محیطی

 31/0 های زیست محیطی و سالمتهای زیست محیطی و سالمت    گزارش تخیفا  و نقض آیین نامهگزارش تخیفا  و نقض آیین نامه

ي
اع

تم
ج

ا
 

70/0 

شر
ق ب

قو
ح

 
69/0 

آمار مربوع به استخدا  افرادی اون کارکنان زن، افراد معیول و 
 ای،ارگر

47/0 

آزادی بیان از رری  استقرار سیستم گزارش تخیفا ، انتقادا  و 
 نظا  پیشنهادا 

67/0 

های برابر یا عد  تبعیض در انتخام و گزینش   ایجاد فرصت
 کارکنان 

62/0 

 61/0 های اخالصی و یا تدوین منشور اخالصی  بیان اصول و ارزش

ان
کن
کار

 

72/0 

آمار کل کارکنان بر حسب نوع استخدا ، گروه سنی، شعب و 
 جنسیت 

52/0 

های جذم و استخدا ، حقوق و دستمزد و   ها و رویه  افشای سیاست
 پاداش کارکنان

72/0 

آموزش های آموزش و درصد کارکنان   تشریح ساعا  و هزینه
 دیده

77/0 

های رفاهی کارکنان و بازنشستگان از جمیه بیمه عمر،   فعا یت
 ورزش و سرگرمی

63/0 

ارالعاتی درباره سالمت و بهداشت و ایمنی کارکنان و گواهینامه 
 یا جوایز مربوع به آن

76/0 

ان
تری

مش
به 
  

دما
 خ
ائه
ار

 

 40/0 های مربوع به رضایت مشتریان   جوایز یا گواهینامه 

69/0 
مدیریت ارتباع با مشتریان و ارالعا  مربوع به مشتریان عمده و 

 ها  میزان وفاداری آن
73/0 

 

های تحقیقاتی در حال اجرا برای   ارالعا  کیی در خدوص پروژه
های نوآوری در   بهبود خدما  به مشتریان از جمیه  پروژه

 بان داری شرکتی

59/0 
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تسهیل در فرایند اخذ تقاضای مشتریان از جمیه تسهیال  اینترنتی 
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70/0 

 50/0  های ما ی به موسسا  خیریه و موصوفه  کم 

 62/0 عضویت در نهادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی

 65/0 های هنری  آموزشی، سمینارها و نمایشگاههای حامی همایش

های مربوع به سالمت و بهداشت جامعه و کم  و   حامی پروژه
 حمایت از تحقیقا  پزش ی

56/0 

 73/0 های ما ی برای ایجاد موسسا  آموزشی، درمانی و تفریحی  کم 

 67/0 غیرهارائه کم  به صربانیان بالیای ربیعی شامل سیل، ز ز ه و 

 35/0 توجه به شرایا رفاهی و ایمنی معیو ین

ها و مراکز   حمایت از دانشجویان و نخبگان و ارتباع با دانشگاه
 پژوهش

31/0 

حمایت از توسعه صنایع کوا  و کارآفرین به ویژه افراد بومی و 
 محیی 

32/0 

از جمیه  ایجاد زیرساخت برای عمو  در جامعه و منطقه بومی
 احداث پل، جاده و غیره

76/0 
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70/0 

ها به منظور مبارزه با رشوه، فساد و رفتار ضد   مشی و رویه  خا
 اخالق کسب و کار

43/0 

تشریح اصداما  انجا  شده برای جیوگیری و مقابیه با فساد، 
 شوئیخواری و پول   رشوه

34/0 

شویی و استعال  احراز   های کشف تقیب، مبارزه با پول  اعال  سامانه
 هویت مشتریان

90/0 

 33/0 های مرتبا با فساد  شناسایی ریس 

های ضد فساد در   ها و رویه  مشی  آموزش کارکنان در مورد خا
 بان 

70/0 

 69/0 پیامدها و نتایج آنموارد حقوصی مرتبا با فساد در بان  و 

شویی بر اساس   تاکید بر رعایت کامل مفاد صانون مبارزه با پول
 های اجرایی  نامه  آئین

69/0 

عی
شر

ل 
سائ

م
 

51/0 

های صرض ا حسنه  و   بیان مسئو یت بان  بابت زکا ، صدصه، وا 
 سایر وجوها  شرعی

30/0 

های بدون بهره و ارائه   وا منابع، کاربرد و منافع زکا ، خیریه و 
 های مربوره  گزارش

37/0 

 91/0 های هیا  نظار  بر شریعت    ارالعاتی در خدوص نقش و مسئو یت

 35/0 تعهدا  نسبت به کسب بازده و عمی رد مطاب  با اصول شریعت

 32/0 های ما ی اسالمی منطب  با شریعت  ارائه شاخص
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 ب عد
بار 

 عاملي
 مولفه

بار 
 عاملي

 شاخص
بار 

 عاملي

های اصیی   کمی از ریس  شریعت و روشتعریف و تحییل 
 مدیریت کردن آن

32/0 

ي
بر

اه
ر

 

69/0 
ان
دار

هام
 س
وق

حق
 و 

ها 
 س
ت

 ی
ما 

 

55/0 

 76/0 ارالعا  مربوع به سهامداران اصیی و ترکیب سهامدارانارالعا  مربوع به سهامداران اصیی و ترکیب سهامداران

 74/0 ساختار ما  یت شامل فهرست سهامداران باالی ی  درصدساختار ما  یت شامل فهرست سهامداران باالی ی  درصد

 77/0 ما  یت سهامداران نهادیما  یت سهامداران نهادی

 76/0 درصد ما  یت دو تدرصد ما  یت دو ت

میزان سها  مدیران اجرایی، اعضای هیوا  مودیره و مودیرعامل یوا     میزان سها  مدیران اجرایی، اعضای هیوا  مودیره و مودیرعامل یوا     
 هیا  عاملهیا  عامل

66/0 

 66/0 نظار  سهامداران اصییتنظار  سهامداران اصییت

دهی و حقوق مربووع  دهی و حقوق مربووع      های رایهای رای    حقوق سهامداران در ارتباع با رویهحقوق سهامداران در ارتباع با رویه
 به سود تقسیمیبه سود تقسیمی

67/0 

تی
العا

 ار
ت

افی
شف

 
39/0 

انتخووام ریووا تغییوور  حسووابرس مسووتقل و بووازرس انتخووام ریووا تغییوور  حسووابرس مسووتقل و بووازرس ارالعوواتی دربوواره ارالعوواتی دربوواره 
 صانونیصانونی

32/0 

 30/0 توضیحاتی درباره  سیستم کنترل داخیی و واحد حسابرسیتوضیحاتی درباره  سیستم کنترل داخیی و واحد حسابرسی

فهرستی از اعضای کمیته حسابرسوی، شورحی از نقوش و مسوئو یت     فهرستی از اعضای کمیته حسابرسوی، شورحی از نقوش و مسوئو یت     
 ها و تعداد جیسا ها و تعداد جیسا     آنآن

36/0 

 35/0 های تخددیهای تخددی    شرحی از نقش و مسئو یت کمیتهشرحی از نقش و مسئو یت کمیته

نقوش و مسوئو یت کمیتوه مودیریت ریسو  و محاسوبه و       نقوش و مسوئو یت کمیتوه مودیریت ریسو  و محاسوبه و         شرحی ازشرحی از
 های مهمهای مهم    تحییل ریس تحییل ریس 

36/0 

 79/0 افشای معامال  با اشخاص وابستهافشای معامال  با اشخاص وابسته

ره
دی
  م

هیا
 

91/0 

ساختار، ترکیب و فهرست هیا  مدیره  و بیوان سوواب  آموزشوی و    ساختار، ترکیب و فهرست هیا  مدیره  و بیوان سوواب  آموزشوی و    
 ای آنهاای آنها    حرفهحرفه

30/0 

و مودیر  و مودیر    ا زحموه اعضوای هیوا  مودیره    ا زحموه اعضوای هیوا  مودیره        پاداش، حقوق، مزایا و حو  پاداش، حقوق، مزایا و حو  
 عامل یا هیا  عاملعامل یا هیا  عامل

75/0 

تعوداد جیسووا  سوواالنه هیووا  مودیره و مبووا ب پرداختووی بابووت حوو    تعوداد جیسووا  سوواالنه هیووا  مودیره و مبووا ب پرداختووی بابووت حوو    
 حضور در جیسا حضور در جیسا 

73/0 

 34/0 موظف یا غیر موظف بودن اعضای هیا  مدیرهموظف یا غیر موظف بودن اعضای هیا  مدیره

 77/0 وجود دوگانگی نقش بین رئیس هیا  مدیره و مدیر عاملوجود دوگانگی نقش بین رئیس هیا  مدیره و مدیر عامل

 77/0 هاها    فعا یت آنفعا یت آنهای تخددی هیا  مدیره و شرح های تخددی هیا  مدیره و شرح     کمیتهکمیته

 79/0 ارائه ارالعاتی درباره مشاوران حرفه ای و تخددی هیا  مدیرهارائه ارالعاتی درباره مشاوران حرفه ای و تخددی هیا  مدیره

 

، بعد اصتدادی با سه مو فوه عمی ورد موا ی و    ، بعد اصتدادی با سه مو فوه عمی ورد موا ی و    شودشود  مشاهده میمشاهده می  44گونه که در جدول گونه که در جدول   همانهمان
هوای موا ی   هوای موا ی     شاخص  و ارالعوا  صوور   شاخص  و ارالعوا  صوور     55شاخص ، سها  و حضور در بازار رشاخص ، سها  و حضور در بازار ر  33اصتدادی راصتدادی ر

شاخص در صا ب پنج مو فه به شاخص در صا ب پنج مو فه به   3636شاخص است. بعد اجتماعی دارای شاخص است. بعد اجتماعی دارای   2020شاخص  دارای شاخص  دارای   77رر



 65 ...سازی گزارشگری از رری  شاخص ها: ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان 

  44یان ریان رشاخص ، ارائه خدما  به مشترشاخص ، ارائه خدما  به مشتر  55شاخص ، کارکنان رشاخص ، کارکنان ر  44شرح زیر است: حقوق بشر رشرح زیر است: حقوق بشر ر
شواخص  و مسوائل   شواخص  و مسوائل     77شاخص ، مبارزه با فسواد ر شاخص ، مبارزه با فسواد ر   1010شاخص ، مشارکت و توسعه اجتماعی رشاخص ، مشارکت و توسعه اجتماعی ر

شاخص ، ارائه خودما  و اثورا  آن   شاخص ، ارائه خودما  و اثورا  آن     55شاخص . بعد محیطی با سه مو فه انرژی رشاخص . بعد محیطی با سه مو فه انرژی ر  66شرعی رشرعی ر
شواخص اسوت. بعود    شواخص اسوت. بعود      1414شواخص  دارای  شواخص  دارای    33شاخص  و رعایوت صووانین ر  شاخص  و رعایوت صووانین ر    66بر محیا زیست ربر محیا زیست ر
  77ب سوه مو فوه ما  یوت سوها  و حقووق سوهامداران ر      ب سوه مو فوه ما  یوت سوها  و حقووق سوهامداران ر      شاخص در صا و شاخص در صا و   2020راهبری نیز دارای راهبری نیز دارای 

 شاخص  است.شاخص  است.  77شاخص  و هیا  مدیره رشاخص  و هیا  مدیره ر  66شاخص ، شفافیت ارالعاتی رشاخص ، شفافیت ارالعاتی ر
 

 گيريگيري  بحث و نتيجهبحث و نتيجه
هوا از رریو    هوا از رریو      ما ی بانو  ما ی بانو    در این پژوهش، به معرفی ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیردر این پژوهش، به معرفی ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیر

هوا و  هوا و      ابعاد، مو فوه ابعاد، مو فوه   سازی گزارشگری شهروند شرکتی پرداخته شد. بدین منظور ابتداسازی گزارشگری شهروند شرکتی پرداخته شد. بدین منظور ابتدا  شاخصشاخص
ای و نظر خبرگان استخرا  شد و سپس با اسوتفاده  ای و نظر خبرگان استخرا  شد و سپس با اسوتفاده      ها با استفاده از مطا عا  کتابخانهها با استفاده از مطا عا  کتابخانه    شاخصشاخص

ها با اسوتفاده از تحییول   ها با اسوتفاده از تحییول     نامه در اختیار جامعه آماری پژوهش صرار گرفت. دادهنامه در اختیار جامعه آماری پژوهش صرار گرفت. داده  از ابزار پرسشاز ابزار پرسش
دهود کوه   دهود کوه       شوان موی  شوان موی  عامیی تاییدی رمرتبه اول، دو  و سو   مورد بررسی صرار گرفت. نتوایج ن عامیی تاییدی رمرتبه اول، دو  و سو   مورد بررسی صرار گرفت. نتوایج ن 

توانند از ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان نوعی گزارش کوه شوامل   توانند از ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان نوعی گزارش کوه شوامل       ها میها می    بان بان 
شواخص در صا وب   شواخص در صا وب     9090افشاء ارالعا  ما ی و غیرما ی اسوت، اسوتفاده کننود. بودین منظوور،      افشاء ارالعا  ما ی و غیرما ی اسوت، اسوتفاده کننود. بودین منظوور،      

پانزده مو فه و اهار بعد اصتدادی، اجتماعی، محیطی و راهبری تودوین شود. نتوایج بورآورد     پانزده مو فه و اهار بعد اصتدادی، اجتماعی، محیطی و راهبری تودوین شود. نتوایج بورآورد     
تورین سوهم را در انع واس    تورین سوهم را در انع واس      درصود، بویش  درصود، بویش    7777دهد که بعد محیطی با بار عامیی دهد که بعد محیطی با بار عامیی     ان میان میمدل نشمدل نش

هوای بعود   هوای بعود       هوا دارد. در میوان مو فوه   هوا دارد. در میوان مو فوه       دهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان دهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان   ابعاد تش یلابعاد تش یل
اصتدادی، مو فه عمی رد ما ی و اصتدادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هور سوه مو فوه    اصتدادی، مو فه عمی رد ما ی و اصتدادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هور سوه مو فوه    

سانی در معرفی این بعد دارند. در بعد راهبری نیز بیشوترین سوهم   سانی در معرفی این بعد دارند. در بعد راهبری نیز بیشوترین سوهم   بعد محیطی، تقریبا سهم ی بعد محیطی، تقریبا سهم ی 
باشد.در بعد اجتماعی، کمترین سهم متعی  بوه مو فوه مسوائل    باشد.در بعد اجتماعی، کمترین سهم متعی  بوه مو فوه مسوائل        متعی  به مو فه هیا  مدیره میمتعی  به مو فه هیا  مدیره می

کوه در ایوران   کوه در ایوران       گونه بیان کرد که با توجه به اینگونه بیان کرد که با توجه به این  توان اینتوان این    شرعی است. د یل این موضوع را میشرعی است. د یل این موضوع را می
هوای بان وداری   هوای بان وداری     اسبی در اجرای اح وا  مورتبا بوا فعا یوت    اسبی در اجرای اح وا  مورتبا بوا فعا یوت    کمیته فقهی یا شرعی عمی رد منکمیته فقهی یا شرعی عمی رد من

هوای مربووع بوه    هوای مربووع بوه        های این کمیته به خوبی انع اس نیافته است؛ شاخصهای این کمیته به خوبی انع اس نیافته است؛ شاخص    اند و یا گزارشاند و یا گزارش  نداشتهنداشته
تورین سوهم   تورین سوهم         در مدل گزارشگری شهروند شورکتی از کوم    در مدل گزارشگری شهروند شورکتی از کوم  00//5151مسائل شرعی ربا بار عامیی مسائل شرعی ربا بار عامیی 

هوای  هوای      سا ی ری سالسا ی ری سال  هوایی و خش هوایی و خش   انین، تغییرا  آم وانین، تغییرا  آم و  ها برخوردار است. همها برخوردار است. هم    بین شاخصبین شاخص
دهندگان نسبت به افشاء ارالعا  موا ی و غیرموا ی در صا وب    دهندگان نسبت به افشاء ارالعا  موا ی و غیرموا ی در صا وب      اخیر، باع  شده تا توجه پاسخاخیر، باع  شده تا توجه پاسخ
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تورین بعود گزارشوگری    تورین بعود گزارشوگری        ها جیب شود و از این  حاظ به عنوان مهمها جیب شود و از این  حاظ به عنوان مهم    بعد محیطی، توسا بان بعد محیطی، توسا بان 
ای مربووع  ای مربووع  هو هو     شهروند شرکتی تیقی شده است. ی ی از موارد مورد توجه در افشواء شواخص  شهروند شرکتی تیقی شده است. ی ی از موارد مورد توجه در افشواء شواخص  

به مو فه مشارکت و توسعه اجتماعی در بعد اجتماعی، مسا ه بی اری است. به همین منظوور،  به مو فه مشارکت و توسعه اجتماعی در بعد اجتماعی، مسا ه بی اری است. به همین منظوور،  
ها در خدوص حمایت از توسعه صنایع کوا  و کارآفرین به ویژه ها در خدوص حمایت از توسعه صنایع کوا  و کارآفرین به ویژه     ارالعا  بان ارالعا  بان   ییافشاافشا

های مود نظور در گزارشوگری    های مود نظور در گزارشوگری        ترین شاخصترین شاخص     ، از مهم ، از مهم00//3232افراد بومی و محیی ربا بار عامیی افراد بومی و محیی ربا بار عامیی 
 ها است.  ها است.      کتی بان کتی بان شهروند شرشهروند شر

  و عموران و هم واران     و عموران و هم واران   20162016توسا آ سواالوی ر توسا آ سواالوی ر انجا  شده انجا  شده های های     نتایج این پژوهش با پژوهشنتایج این پژوهش با پژوهش
تورین سوهم   تورین سوهم     های فووق، بویش  های فووق، بویش       ، سازگار است. به عنوان م،ال، در این پژوهش مانند پژوهش ، سازگار است. به عنوان م،ال، در این پژوهش مانند پژوهش20172017رر

ز ایون  ز ایون  تورین پیشونهاد کواربردی حاصول ا    تورین پیشونهاد کواربردی حاصول ا        از بعد اجتماعی مربوع بوه مو فوه کارکنوان اسوت. مهوم     از بعد اجتماعی مربوع بوه مو فوه کارکنوان اسوت. مهوم     
هوا و  هوا و      ن است که بان  مرکوزی جمهووری اسوالمی ایوران بوه عنووان نهواد نواظر بانو          ن است که بان  مرکوزی جمهووری اسوالمی ایوران بوه عنووان نهواد نواظر بانو          آآپژوهش پژوهش 

انین سازمان حسابرسی و سوازمان بوورس و اوراق بهوادار تهوران بوه عنووان       انین سازمان حسابرسی و سوازمان بوورس و اوراق بهوادار تهوران بوه عنووان           موسسا  ما ی و همموسسا  ما ی و هم
موا ی، بسوتر الز  را جهوت    موا ی، بسوتر الز  را جهوت      کننده مقررا  گزارشگری موا ی و غیور  کننده مقررا  گزارشگری موا ی و غیور    کننده رهنمودها و تدوینکننده رهنمودها و تدوین  ارائهارائه
شود توا از ا گووی   شود توا از ا گووی       ها فراهم سازند. بدین منظور، پیشنهاد میها فراهم سازند. بدین منظور، پیشنهاد می    ارالعا  ما ی و غیرما ی بان ارالعا  ما ی و غیرما ی بان   ییافشاافشا

انین بوه  حواظ نظوری    انین بوه  حواظ نظوری        شده در این پژوهش استفاده شود. همشده در این پژوهش استفاده شود. هم  گزارشگری شهروند شرکتی تدوینگزارشگری شهروند شرکتی تدوین
های گزارشگری شهروند شورکتی  های گزارشگری شهروند شورکتی      ها و شاخصها و شاخص    گران ابعاد، مو فهگران ابعاد، مو فه    شود تا سایر پژوهششود تا سایر پژوهش    پیشنهاد میپیشنهاد می

های ما ی و غیرموا ی کوه در   های ما ی و غیرموا ی کوه در     در سایر صنایع مورد بررسی صرار دهند و به مقایسه آن  با گزارشدر سایر صنایع مورد بررسی صرار دهند و به مقایسه آن  با گزارشرا  را  
هوا ارائوه   هوا ارائوه     صا ب گزارشگری اجتمواعی و یوا شوهروند شورکتی در سوایر کشوورها توسوا شورکت        صا ب گزارشگری اجتمواعی و یوا شوهروند شورکتی در سوایر کشوورها توسوا شورکت        

ارالعوا  موا ی و   ارالعوا  موا ی و     ییشوند، بپردازند و از این رری  به تجزیه و تحییول وضوعیت موجوود افشوا    شوند، بپردازند و از این رری  به تجزیه و تحییول وضوعیت موجوود افشوا        میمی
 های ایرانی بپردازند.های ایرانی بپردازند.    غیرما ی شرکتغیرما ی شرکت

 

 هاها    يادداشتيادداشت
2. Valor 1. Haniffa and Hudaib 
4. Hodder and Hopkins 3. Matten, Crane and Chapple 
6. Dane 5. Biddle and Hilary 
8. Windsor 7. Anastasiadis  
10. Wood 9. Carroll 
12. Maignan and Ferrell 11. Geva 
14. Rego, Leal, Cunha, Faria and Pinho 13. Filizoz and Fisne 
16. Scholtens 15. Rezaee 
18. Farook, Kabir Hassan and Lanis 17. Menassa 



 67 ...سازی گزارشگری از رری  شاخص ها: ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان 

20. Tuhin 19. Kamla and Rammal 
22. Alsahlawi 21. Ullah and Rahman 
24. Lawshe 23. Amran 
26. Kaiser- Meyer- Olkin 25. Cronbach Alpha 
 27. Bartlett 

 منابع

ها و ارتبواع آن بوا   ها و ارتبواع آن بوا       مسئو یت اجتماعی شرکتمسئو یت اجتماعی شرکت  یی ، مد ی برای افشا ، مد ی برای افشا13921392ا ه، را ه، ر  برزگر، صدر برزگر، صدر 

 عمی رد ما ی ررسا ه دکتری، دانشگاه عالمه رباربایی، تهران .عمی رد ما ی ررسا ه دکتری، دانشگاه عالمه رباربایی، تهران .

. اوا  اهوار ،   . اوا  اهوار ،   ای بور روش تحقیو  در عیوو  انسوانی    ای بور روش تحقیو  در عیوو  انسوانی        مقدمهمقدمه ،  ، 13331333نیا، محمدرضا، رنیا، محمدرضا، ر    حافظحافظ

 ها رسمت .ها رسمت .    تدوین کتب عیو  انسانی دانشگاهتدوین کتب عیو  انسانی دانشگاهتهران، سازمان مطا عه و تهران، سازمان مطا عه و 

، ، پوژوهش حسوابداری  پوژوهش حسوابداری   ، به سوی شوهروند شورکتی.    ، به سوی شوهروند شورکتی.   13931393حجازی، رضوان؛ ابوحمزه، مینا، رحجازی، رضوان؛ ابوحمزه، مینا، ر

 ..11-2020، صص، صص22، شماره ، شماره 1313دوره دوره 

 ، جهوان شوهروند شورکتی: از مفواهیم توا اصوداما .        ، جهوان شوهروند شورکتی: از مفواهیم توا اصوداما .       13961396حجازی، رضوان؛ حیاتی، نها ه، رحجازی، رضوان؛ حیاتی، نها ه، ر

 ..1717-3434، صص، صص11، شماره ، شماره 2424، دوره ، دوره پژوهش حسابداریپژوهش حسابداری

 ، مفواهیم شوهروند شورکتی و مسوئو یت      ، مفواهیم شوهروند شورکتی و مسوئو یت     13931393ندویری، سوپیده، ر  ندویری، سوپیده، ر    حجازی، رضوان؛ سوادا  حجازی، رضوان؛ سوادا  

 ..133133-163163، صص، صص33، شماره ، شماره 1515، دوره ، دوره پژوهش حسابداریپژوهش حسابداریها. ها.     اجتماعی شرکتاجتماعی شرکت

. اوا  اول،  . اوا  اول،  روش تحقی  ساختارهای اند بعدیروش تحقی  ساختارهای اند بعدی ،  ، 13921392زاده، پیا ؛ رحمانی، آرزو، رزاده، پیا ؛ رحمانی، آرزو، ر  حنفیحنفی

 تهران، انتشارا  ترمه.تهران، انتشارا  ترمه.

فدوینامه  فدوینامه  ها، ها،     های ما ی بان های ما ی بان      ، بررسی شفافیت صور  ، بررسی شفافیت صور 13911391حسینی، سمیه، رحسینی، سمیه، ررحمانی، عیی؛ رحمانی، عیی؛ 

 . . 3232-7373، صص ، صص 11، شماره ، شماره 135135، دوره ، دوره های اصتدادهای اصتداد    تازهتازه

کمرئوی،  کمرئوی،  ؛ ؛ فورد، محمودتقی  فورد، محمودتقی    تقویتقوی؛ ؛ حقیقی کفاش، مهدیحقیقی کفاش، مهدی؛ ؛ رودساز، حبیبرودساز، حبیب؛ ؛ منش، بهروزمنش، بهروز  رضائیرضائی

 ، ارزیووابی عمی وورد دانووش محووور نظووا  مووا ی بان ووداری در اوواراوم   ، ارزیووابی عمی وورد دانووش محووور نظووا  مووا ی بان ووداری در اوواراوم  13931393،ر،رعبوواسعبوواس

صوص  صوص    ،،11، شوماره ، شوماره 3333، دوره ، دوره دانوش موا ی تحییول اوراق بهوادار    دانوش موا ی تحییول اوراق بهوادار    روی رد منوابع سوازمانی.   روی رد منوابع سوازمانی.   

119119-132132.. 

 ، مود ی بورای ارزیوابی تووان      ، مود ی بورای ارزیوابی تووان     13961396زاده، پیا ؛ جعفری، ابوا فضل، رزاده، پیا ؛ جعفری، ابوا فضل، ر    جواد؛ حنفیجواد؛ حنفی  سییمی، محمدسییمی، محمد

 ..101101-133133، صص، صص22، شماره ، شماره 1717، دوره ، دوره راهبرد مدیریت ما یراهبرد مدیریت ما یهای ایرانی. های ایرانی.     ما ی بان ما ی بان 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/503331/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d9%86%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/237095/%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8_%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/149124/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c_%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/399177/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%aa%d9%82%db%8c_%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/503308/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/503308/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/503308/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c


 12های کاربردی در گزارشگری ما ی، شماره  پژوهش  63

 ، اثر مقررا  بان ی بر رصابت در صنعت بان وداری   ، اثر مقررا  بان ی بر رصابت در صنعت بان وداری  13911391پور، حمید، رپور، حمید، ر     و، رضا؛ بهمن و، رضا؛ بهمن  را برا ب

 ..4040-1313، صص ، صص 22، شماره ، شماره 1414، دوره ، دوره دانش ما ی تحییل اوراق بهاداردانش ما ی تحییل اوراق بهادار. . ایرانایران

هوای هور کودا  از    هوای هور کودا  از      بررسوی ویژگوی  بررسوی ویژگوی   ،  ، 13931393عس ری فیروزجانی، احسان؛ سیمانی، کامران، رعس ری فیروزجانی، احسان؛ سیمانی، کامران، ر
، بوورس اوراق  ، بوورس اوراق  کارهای مناسوب بورای توامین موا ی    کارهای مناسوب بورای توامین موا ی      صنایع موجود در بورس و ارائه راهصنایع موجود در بورس و ارائه راه

 تهران، ویراست اول.تهران، ویراست اول.بهادار، مدیریت تحقی  و توسعه، بورس اوراق بهادار بهادار، مدیریت تحقی  و توسعه، بورس اوراق بهادار 

بنودی  بنودی     ، شناسوایی و رتبوه   ، شناسوایی و رتبوه  13961396کریم؛ کردستانی، غالمرضا؛ حقیقت، حمید، رکریم؛ کردستانی، غالمرضا؛ حقیقت، حمید، ر  صادرزاده، سیدصادرزاده، سید

کواوی،  کواوی،    هوا بوا روی ورد داده   هوا بوا روی ورد داده     مسوئو یت اجتمواعی شورکت   مسوئو یت اجتمواعی شورکت     ییعوامل موثر بر سطح افشوا عوامل موثر بر سطح افشوا 

 ..4646-77، صص ، صص 1111، سال ششم، شماره ، سال ششم، شماره های کاربردی در گزارشگری ما یهای کاربردی در گزارشگری ما ی  پژوهشپژوهش

کننده آن در کننده آن در    ، سطح افشا و عوامل تعیین ، سطح افشا و عوامل تعیین13941394فریده صدیقی. رفریده صدیقی. رکرمی، غالمرضا؛ خوید ، کرمی، غالمرضا؛ خوید ، 

تحقیقوا   تحقیقوا   ها با تاکید بور سوازوکارهای راهبوری شورکتی و محوریوت اسوالمی.       ها با تاکید بور سوازوکارهای راهبوری شورکتی و محوریوت اسوالمی.           بان بان 
 ..357357-376376، صص ، صص 22، شماره ، شماره 1717، دوره ، دوره ما یما ی

هوای  هوای       ، ارزیوابی شواخص   ، ارزیوابی شواخص  13931393کرمی، غالمرضا؛ صیوومی، زهوره؛ ابراهیموی کرد ور، عیوی، ر     کرمی، غالمرضا؛ صیوومی، زهوره؛ ابراهیموی کرد ور، عیوی، ر     

ی اجتمواعی و بررسوی ارتبواع ایون شواخص بوا عمی ورد موا ی         ی اجتمواعی و بررسوی ارتبواع ایون شواخص بوا عمی ورد موا ی         پوذیر پوذیر     مسوئو یت مسوئو یت ی ی افشاافشا

 ..131131-149149، صص ، صص 22، شماره ، شماره 2222، دوره ، دوره مدیریت اسالمیمدیریت اسالمیها در ایران. ها در ایران.     بان بان 

 ، تودوین مودل    ، تودوین مودل   13931393امیوری، غالمرضوا، ر  امیوری، غالمرضوا، ر    اصل، فرزانوه؛ مالنظوری، مهنواز؛ سوییمانی    اصل، فرزانوه؛ مالنظوری، مهنواز؛ سوییمانی        یوسفییوسفی

  ،،44، شووماره ، شووماره 1414، دوره ، دوره هوای تجربووی حسوابداری  هوای تجربووی حسوابداری    پوژوهش پوژوهش شوفافیت گزارشوگری مووا ی.   شوفافیت گزارشوگری مووا ی.   

 ..3333-11صص صص 
Alsahlawi, R. (2016). CSR disclosure of banking sector in Saudi Arabia. 

Accountancy Business and the Public Interest, 15(1), 138-157. 

Amran, A; Amran, A; Fauzi, H; Fauzi, H; Purwanto, Y; Purwanto, Y. 

... and Zain, M. M. (2017). Social responsibility disclosure in 

Islamic banks: A comparative study of Indonesia and Malaysia. 

Journal of Financial Reporting and Accounting, 15(1), 99-115. 

Anastasiadis, S. (2014). Toward a view of citizenship and lobbying: 

corporate engagement in the Political Process. Business & Society, 

53(2), 260-299. 

Biddle, G. C., and Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-

level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982. 



 69 ...سازی گزارشگری از رری  شاخص ها: ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان 

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional model of corporate social 

performance. Academy of Management Review, 4 (1), 497-505.  

Carroll, A. B. (1998). The four faces of corporate citizenship. 

Business and Society Review, 100 (1), 1-7. 

Carroll, A. B. (2016). Carroll’s Pyramid of CSR: Taking another look. 

International journal of corporate social responsibility, 1(1), 1-8. 

Dane, M. Ch. (2016). Corporate accountability reporting and high – 

profile misconduct. The Accounting Review, 91(2), 377-399. 

Farook, S; Kabir Hassan, M; and Lanis, R. (2011). Determinants of 

corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic 

Banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 

2(2), 114-141. 

Filizoz, B; and Fişne, M. (2011). Corporate social responsibility: A study of 

striking corporate social responsibility practices in sport management. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1405-1417. 

Geva, A. (2008). Three models of corporate social responsibility: 

interrelationships between theory, research, and Practice. Business 

and Society Review 113(1), 1-41. 

Haniffa, R; and Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of 

Islamic Banks via communication in annual reports. Journal of 

Business Ethics, 76(1), 97-116. 

Hodder, L. D; and Hopkins, P. E. (2014). Agency problems, 

accounting slack, and banks’ response to proposed reporting of 

loan fair values. Accounting, Organizations and Society, 39(2), 

117-133. 

Kamla, R; and G. Rammal, H. (2013). Social reporting by islamic 

banks: Does social Justice matter? Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, 26(6), 911-945. 

LAWSHE, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. 

personnel psychology, 28(4), 563-575. 

Maignan, I; and Ferrell, O. C. (2001). Antecedents and benefits of 

corporate citizenship: An investigation of French businesses. 

Journal of Business Research, 51(1), 37-51. 

Matten, D; and Crane, A. (2005). Corporate citizenship: toward an 

extended theoretical conceptualization. Academy of Management 

Review, 30(1), 166-179. 

Matten, D; Crane, A; and Chapple, W. (2003). Behind the mask: 

revealing the true face of corporate citizenship. Journal of 



 12های کاربردی در گزارشگری ما ی، شماره  پژوهش  70

Business Ethics, 45, 109-120. 

Menassa, E. (2010). Corporate social responsibility: An exploratory 

study of the quality and extent of social disclosures by Lebanese 

Commercial Banks. Journal of Applied Accounting Research, 

11(1), 4-23. 

Rego, A; Leal, S; Cunha, M. P; Faria, J; and Pinho, C. (2010). How 

the perceptions of five dimensions of corporate citizenship and 

their inter-inconsistencies predict affective commitment. Journal 

of Business Ethics, 94(1), 107-127. 

Rezaee, Z. (2016). Business sustainability research: A theoretical and 

integrated perspective. Journal of Accounting Literature, 36, 48-64. 

Scholtens, B. (2009). Corporate social responsibility in the 

international banking industry. Journal of Business Ethics, 86(2), 

159-175. 

Tuhin, M. H. (2014). Does corporate social responsibility expenditure 

affect financial performance of islamic banks in Bangladesh? 

Middle East Journal of Business, 9(2), 44-50. 

Ullah, M. H; and Rahman, M. A. (2015). Corporate social 

responsibility reporting practices in banking companies in 

Bangladesh: Impact of Regulatory Change. Journal of Financial 

Reporting and Accounting, 13(2), 200-225. 

Valor, C. (2005). Corporate social responsibility and corporate 

citizenship: Towards corporate accountability. Business and 

Society Review, 110(2), 191–212. 

Windsor, D. (2001). The future of corporate social responsibility. The 

International Journal of Organizational Analysis, 9(3), 225-256. 

Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy 

of Management Review, 16, 691-718. 

 

 



 
 


