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 چکیده
اقددام،قانونیالزامگونههیچبدونوداوطلبانههاشرکتچراکهاندپرداختهموضوعاینبررسیبهاندکیتجربییهاپژوهش

کارکنداناطالعاتافشایهایمحرککاوشحاضرپژوهشهدف.نمایندیمخودانسانیمنابعبهمربوطاطالعاتافشایبه
شددهاسدتفاده(5841)اولمننفعانیذتئورییبعدسهمدلازمهماینبهدستیابیبرایوبودههارکتشساالنهگزارشدر

قدرارموردبررسدی5981الدی5981هایسالطیتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکت501اساساینبر.است
نشدانپدژوهشنتدای .شدداستفادهترکیبیهایدادهویکردربامتغیرهچندرگرسیونروشازهافرضیهآزمونجهت.گرفتند
ومثبتیرتأثیفراوانوشاخصرویکردهردوبامحتویتحلیلاساسبرکارکناناطالعاتافشایبرنفعانیذقدرتدهد،می

اماداردمعناداریومثبتیرتأثشاخصرویکردبراساسکارکناناطالعاتافشایبراستراتژیکوضعیتینچنهم.داردمعنادار
دوهدراسداسبرکارکناناطالعاتافشایبرشرکتمالیعملکردنهایتدرونداردمعنادارییرتأثفراوانیرویکرداساسبر

 .نداردمعنادارییرتأثفراوانیوشاخصرویکرد
.استراتژیکوضعیتکارکنان،قدرتمالی،عملکردنفعان،ذیتئوریکارکنان،اطالعاتداوطلبانهافشای:کلیدی واژگان

 

 مقدمه
تصمیم ارکاناساسیپاسخگوییو اطالعاتشفافیکیاز وجود محسوبمیگیریامروزه افشایهایاقتصادیآگاهانه شود.

گذاران،اعتباردهندگانوسایرذینفعاناست)بلوروهایکیازمنابعمهموارزشمنداطالعاتیبرایسرمایهاطالعاتتوسطشرکت
رود.دلیلاصلیدرتأکیدبرهادربازارسرمایهبهشمارمیترینعواملرشدشرکتداوطلبانهیکیازمهمافشای(.5،1001کافمن

شوند.رویکردهایافشایافشایداوطلبانهوشفافیتایناستکهایندوزیربنایاصلیبرایحفظمنافعسهامدارانمحسوبمی

                                                           
1
 Bellver, A. and Kaufmann, D 
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 ها شرکت ساالنه گزارش در انسانی منابع اطالعات افشای محرک
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چنیندهد.همگذارانراافزایشمیتواندشرایطمطمئنیراپدیدآوردواطمینانازحمایتمنافعسرمایهکاملبههمراهشفافیتمی
تحقیقاتنشاندادهاستکهافشایداوطلبانهاثرمثبتیبرعملکردشرکتداردوبرحفظمنافعسهامدارانواشخاصذینفعاثرگذار

به عبارتاست. شفافیتاطالعاتو نبود شوددیگر، رفتارهایغیراخالقیمنجر بدگمانیو گزارشگریممکناستبه در ابهام
5)مدهانی ،1008 حقوقی،یذتئوری(. اخالقی، ایناقتصادنفعانیکتئوریمدیریتی، به شرکتاستو درباره اجتماعی یو

یکشرکتبراییم که یناپردازد موفقباشد برایهمگواقعاًکه تا عملکند باید ارزشنماید.چگونه ایجاد ینتئوری،اان
یازروابطامجموعهعنوانبهتواندیمداردکهشرکتیمدهدوبیانیممسئولاستتوسعههاآندرمقابلییراکهشرکتهاگروه
فتشرکتیشروپوروابط،درموقعیتهاگروهییکهسهمیدرفعالیتشرکتدارندتلقیشودوتوجهویژهبهاینهاگروهمیان

مهم همکاراناست)بسیار تولهورست1،1059دایسینگو پاولو 9؛ ندوشن،به1050، باقریو اخالقی(.5981نقلاز دیدگاه
هایافشایداوطلبانهاطالعاتبررسیدالیلومحرکوتحلیلاطالعاتمربوطبهکارکنانوایاستبرایتجزیهنفعانپایهذی

هاهایعنیسوددهی،مسئولیتشرکتتجوامعوتوجهبهحقوقبشر،افزونبرمسئولیتمتداولشرکتباپیشرفمربوطبهکارکنان.
ذی سهامداراندیگرتنها قبالجامعهومحیطنیزموردتوجهقرارگرفتهاست. مشتریان،در نفعانشرکتنیستندبلکهشهروندان،

هایزیادیدرسراسرجهان،بهاکنونشرکتشوند.هممحسوبمیشرکتنفعانذیهایآیندهنیزکارکنانودولتوحتینسل
مسئولیتاجتماعی،ابزاریبرایارزیابیمسئولیتیکنند.گزارشگراینمسئولیتخودواقفبودهودرجهتایفایآنتالشمی

یتزندگیآحادجامعهبهاطالعتواننداقداماتخودرادرجهتارتقایکیفهامیهاستوبااستفادهازآنشرکتاجتماعیشرکت
هایکیازابزارهایاختیاریاطالعاتتوسطشرکتافشای.(5988)خواجویوجوریابی،نفعبرسانندجامعهونهادهایذیکلیهافراد

اعتباردهندگانسایرافرادذیمنظورانتقالاطالعاتمربوطبهعملکردمالیبهسرمایهمهممدیرانبه ویکیازنفعهستگذاران،
ها،شرکت.(5981دالیلمهمتقاضابرایافشایاطالعات،مسائلنمایندگیوعدمتقارناطالعاتاست)بشیریمنشورحمانی،

ترینداراییشرکتهستنددرجاییکهشواهدیمبنیبرارزشمندکنندکهکارکنانباارزششاناعالممیهاسالیانهاغلبدرگزارش
.(1،1051بهنقلازکنتوزانکر8،5884دهند)موریستنوگازریرائهنمیبودناینداراییراا

بزرگبه کارکنان توانایی و استعداد شرکتعالوه اکثر شرکتترینهدفبرای سایر مزیترقابتبا مشارکتهاست، بدون ها،
امکان اکنوناینسؤالمطرحمیکارکنان، افشاءمیطورداوطهابهرودکهچراشرکتپذیرنیست. لبانه،اطالعاتکارکنانخودرا
2قوانینلزومیندارد،بهجزءاطالعاتضروریدرموردمزایایکارکنان.پژوهشصورتگرفتهتوسطاولمانبربناکهکنند،درحالی

هاددرطیگزارشطورداوطلبانه،بهافشایاطالعاتمربوطبهکارکنانخوهابهدهدکهچرابرخیشرکت(نشانمی5841درسال)
استراتژید1قدرتسهامداراند5استنفعانراارائهدادکهشاملسهبخشپردازند.اولماندراینرابطهنظریهذیساالنهمی
قدرتصاحبانسهاماستاولمانپیشنهادکردکهتسلطسهامداراندررابطهبخشازنظریهاولمان،اولیندعملکردمالی.9شرکت
کهاستبخشازاینمدل،وضعیتاستراتژیکدومین.هستکت،یکعملمؤثربرافشایاطالعاتمربوطبهکارکنانباشر
کهشدهاست.یکموقعیتاستراتژیکفعالوجودداردادغامیافشایاطالعاتاجتماعیاولمانعنوانعنصریاساسیبانظریهبه

کندوبهدنبالآناستکهرابطهخودراباسهامداراناصلیصلیخودنظارتمیطورمستقیمبرسهامدارانایکشرکتبهدرآن
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باگسترشبرنامه هایمسئولیتاجتماعیوبرایدستیابیبهسطحمطلوبووابستگیمتقابلبهباالترینسطحممکنبرساند.
هاییکهوضعیتاستراتژیککهشرکتیدرحالافشایاطالعاتموجود،قسمتیازاستراتژیفعالمدیریتسهامدارانفراهمگردید.

هاییکهدارایشرکتیجهکردند.درنتتالشیبراینمایشومدیریتروابطباصاحبانسهامنمییچنامشخصیداشتند،هونامعلوم
افشایاطالعاتشرکتمربوطبهکارکناندرطیگزارش بیشتربود.هایسالیانهبسیارمنظمووضعیتاستراتژیکفعالبودند،

شرکتسومین مالی عملکرد و چهارچوب به اولمان بخشنظریه میها مدلپردازد این دلیل دو به نظریهکه و باهمها ها
هادارایسودآوریپایینکهشرکتیهایاجتماعیدراولویتهستند،وقتهایاقتصادینسبتبهخواستهاند،اول:خواستهشدهادغام

هایهایداوطلبانهپرداختنبهخواستههایمالیشرکتبرایافشاگریدوم:عملکردمالییکشرکت،تواناییوبدهیباالباشند.
هایافشایداوطلبانهتوجهیدرخصوصمحرکازآنجاکهپژوهشقابل.(1051)کنتوزانکر،دهدمدارانراتحتتأثیرقرارمیسها

زیرسؤالپژوهشدرپیپاسخبهاینوعاساسکارپژوهشقرارگرفتهاست.کارکناندرداخلکشوربهانجامنرسیدهاینموض
گذارند؟میتأثیرکارکناناطالعاتداوطلبانهافشاءبر(عوامل)هاییمحرکچه است:

 

 مبانی نظری

 افشای اطالعات منابع انسانی
راشکالاطالعاتمرتبطباوضعیتوعملکردمالیاطالعاتاقتصادیاعمازمالیوغیرمالی،کمییاسایانتقالتعریفسادهافشا،

ازاینحسابدارانترینمفهومخودبهمعنایارائهاطالعاتاست.اصطالحافشادرگسترده(.5981شرکتاست)سعیدیوهمکاران،
هایمالی)معمولرشهاانتشاراطالعاتمالیمربوطبهیکشرکتدرگزاکنندومنظورآنصورتمحدودتریاستفادهمیعبارتبه

صورتجریانوجهنقداغلبتحتعنوانزیانواطالعاتدرترازنامه،صورتسودوانتشارهایساالنه(است.درقالبگزارش
اندازه میگیریشناختو قرار گیردمدنظر تحلیل؛ افشایاطالعاتشاملبحثو محدودترینمفهوم، هایمدیریت،بنابرایندر

نقلازستایشوهمکاران،به5،5881هایمکملاست)هندریکسنوونبرداحسابهایمالیوصورتراهصورتهایهمیادداشت
هایدرخصوصاقالممندرجدرصورتصورتفرآیندارائهاطالعاتتوانبههارامیافشایصورتگرفتهتوسطشرکت(.5989

وسایرابزارهایترسیمیتعریفنمود.هایمالی،جداولهایپیوستصورتمالیازطریقیادداشت نمودارها ،درگذشتهاضافی،
کهحال،اینرویهبهدلیلاینهایمالیمبتنیبراستانداردهایحسابداریمتمرکزبودهاست.بااینهابیشتربردادهافشاتوسطشرکت

یهروسازند،هارابرآوردهنمیبرخیازذینفعانشرکتکاریباالییبرخورداراستوهمچنین،نیازهایهایمالیازقابلیتدستداده
هایخوداقدامبهافزایشافشایعنوانبخشیازتالشاندوبههانیزبهوجوداینضعفپیبردهکافیومناسبینیست،شرکت

(.5989نقلازپورحیدریوهمکاران،به1،1002شاسترواوکانلاند)اختیاریاطالعاتنموده
شاملاطالعاتدرمورداستراتژیشرکت،مسائلرقابتی،فعالیتافشا هایبازاریابیوهایتولیدی،استراتژییداوطلبانهمعموالً

هابازهمبهفراهمکردناطالعاتداوطلبانهمسائلمربوطبهسرمایهانسانیاست.حتیباافزایشالزاماتافشایاجباری،شرکت
ب،انگیزهچنینرفتارهایی،توجهزیادیرابهسمتخودمعطوفساختهاستکهدرنتیجهباعثجذابشدنترتیایندهند.بهادامهمی

 باعثتحمیل5989موضوعافشایداوطلبانهشدهاست)ستایشوهمکاران، برداشتنمزایایتجاری، افشایداوطلبانهعالوه .)
کهفزونیمنافعافشابرکندکهمدیران،درصورتیشایداوطلبانهبیانمیشود.درهمینراستا،نظریهافهایینیزبرشرکتمیهزینه

                                                           
1
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افشاخواهندنمود)هیتزمنوهمکارانهزینه اطالعاتیرا 5هایآن، اطالعاتیکه5989بهنقلازستایشوهمکاران،1050، .)
می همگانقرار اختیار غیرمالیاستتوسطمدیراندر شاملاطالعاتمالیو مطرحگیرند، اخیراً مباحثیکه یکیاز از. و شده

هااست.رودکهنسبتبهافشایاطالعاتآناقدامنمایندمسئولیتاجتماعیشرکتهاانتظارمیشرکت
قدرتواختیارنیزهاتنهابایدبرانگیختهشوندبلکهبایدبهآندرعصرامروز،کارکناننههایمدیریتمنابعانسانیبراساسنظریه
بایدآن امروزهسهممنابعانسانیبهدلیلتولیددانشوداد. کنند. شکوفا را بتواننداستعدادهاینهفتهخود تا توانمندکرد را ها

افزودهوتولیدناخالصداخلیداشتهتواندنقشمهمیدرخلقارزشاطالعاتودرنتیجهتولیدثروتدراقتصادمبتنیبردانشمی
هایفکریوسرمایهانسانیقرارتواندتحتتأثیرداراییهامیلیلدرسطحبنگاهاقتصادینیزعملکردمالیشرکتهمیندبهباشد؛
جایسهامداراننفعانبهبهآناشارهدارد،موضوعذیترینموضوعیکهکمیسیوناروپا(.مهم5981الدینوهمکاران،معین)یردگ

نگراست،بدینمعناکهمبناینظریهایکنگاهکلیشودکهنگاهدنیایامروزیبهشرکتینموضوعازاینامرناشیمیااست.
اند،تأثیرشدههابسیاربزرگهامبتنیبرتئوریذینفعاناست.اساساینتئوریایناستکهشرکترویکردنویندرموردشرکت

بهآن باید جامعهچنانعمیقاستکه بر بهها سهامداران، خشبجز پاسخگو و کرده توجه جامعه بیشتریاز باشندهایبسیار
ترینداراییتوجهعنوانمهم(.درصنایعمالیوبانکداریبهمنابعانسانیبه5989نقلازپورعلیوحجامی،به1،1001سولمون)

برایافزایشتصورعمومیمطلوب،شرکتمی بیشترافشاهایخدماتمالیوبانکداریبایدمسائلمرشود. تبطبهکارمندانرا
(.بررسی5985نقلازطالبنیاوهمکاران،به9،1001جاو)یبازنشستگپاداشوپرداختهایتوسعهوآموزش،برنامهمثلکنند؛
بعهابرافشایمناشرکتیافتهغربیآشکارکرد،هادرکشورهایتوسعهمحیطیواجتماعیشرکتهایافشایاطالعاتزیستشیوه

تحتمالکیتکارمندانوآموزشکارکنانتأکیدبیشتریدارندودرسهامهایبرابر،انسانیشاملتعدادکارکنانوپاداش،فرصت
و8،1001کمالدارد)هاافشایکمیوجودهایاضافیوهزینههایواحدتجاری،پرداختجایزه،برنامهنواحیحساسمثلفعالیت

(.گسترشتحقیقاتدرموردمسئولیتاجتماعیوافشایاطالعاتکارکنان،5985البنیاوهمکاران،بهنقلازط1،1002گری
هایکارکنانبراینوآوری،هاوانگیزههایآنان،ارزشهاینامشهوددرقالبآموزشکارکنان،مهارتمهمیاستزیرادارایینکته
(.1051کنتوزانکر،ردد)گهایشرکتمییاینمواردباعثافزایشداراییهمه


 نفعان یذنظریه 
(که5848فریمن،)دارددستاوردهایشرکتقرارتأثرنفعانچنیناست:هرشخصییاگروهیکهتحتتأثیروتعریففریمنازذی

نفعانبیانریهذینظنفعانموردارجاعقرارگرفتهاست.نفعانمعروفاستودرتعاریفمختلفازذیبهتعریفگستردهپیرامونذی
حقوذینفعهستند.برایناساسمدیریتبایدسازمانرادرجهتذینفعاننسبتبهفعالیتیکسازماناقتصادیکندکهذیمی

محیطیواجتماعیدریکشرکتدارندتوجهزیادیبهموضوعاتزیستنفعانیذنفعانادارهکند.همهذیحداکثرکردنمنافع
ارزیابیعملکردکلیوبرآوردخطرهایزیستگذارانوتحلیلگرانمالیبهیهسرما(.5981اران،)دریائیوهمک محیطی،منظور

برایاجرایقوانینزیستدولت حفاظتازحقوقشانبهاطالعاتزیستمحیطیومشتریانبهها اجتماعینیازمنظور محیطیو
انتظاراتآنتکهبهگروهیزهمدیرازافشایایناطالعاتآناسانگدارند. کندهاعملمیهایذینفعنشاندهدکهسازمانبا
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هاهانیزبرشرکتهاهستندبلکهآننفعانتحتتأثیرشرکتتنهاذینه»نفعان،برطبقنظریهذی(.5989خانیومرانجوری،)علی
می شرکتآنگذارند،تأثیر در بهها هستندها دارایمنافع جایسهام، افشایاز(.5941)حساسیگانه، تئوریذینفعان، منظر

تحتتأثیرقرار اهدافوعملیاتشرکترا ذینفعانمختلف، اطالعاتتحتتأثیرقدرتذینفعانداخلیوخارجیشرکتاست.
کندوحمختلفمیدهندوشرکتدرراستایپاسخگوییبهنیازهایاطالعاتیذینفعاناقدامبهافشایاطالعاتدرابعادوسطمی

ازسهامدار(تنها5981الیحهقانونیهادرایران)شاملقانونتجارتوقوانینمربوطبهشرکتدر(.5989)رحمانیوبشیریمنش،
کهاینشود؛درحالیهایحقوقینیزاحساسمینفعانناشناختهماندهاستوحتیجایخالیآندرنوشتهبحثشدهومفهومذی

امروزههمشرکتمفهومدا برذیرایاهمیتبسیاریاستو ونفعانگذارندوهمذینفعاناثرمیها فراوانیبرعملکرد تأثیر
(.5981باقریوندوشن،دارند)سوددهیشرکت

ذی تعداد که شرکتیمیهرچند برایهر نیستو ذینفعانمحدود اما متفاوتباشد، کلیشامتواند دودسته لنفعاناصلیدر
ترینفعانکهدردایرهارتباطینزدیک(.برخیازذی5981نفعانبیرونیقراردارند)باقریوصادقیانندوشن،نفعاندرونیوذیذی

یهستنداشخاصانداز:دسهامداران:سهامدارانوبهعبارتیمالکان،پذیرندعبارتطورمستقیمازآناثرمیباشرکتقراردارندوبه
اند.دکارکنان:ازآندرفرایندهایممکن،سهامشرکترابهدستآوردهیاپساندووردنسرمایهءخودشرکتراتشکیلدادهکهباآ

هایاخیربههایکارگریهستندکهدرقرنباشدونمونهبارزآن،جنبشبیشترینحمایتمینفعانکارکناننیازمنددرمیانذی
اشخاصیهستندکهکاال،خدماتوتولیداتراهاتلفیدربارهآناندوقوانینمخوجودآمده دمشتریان: بهتصویبرسیدهاست.

شودکهاینمعنااستوبهشخصیاطالقمییکتعریفابتداییازمشتریاستوامروزهمشتریفراترازینانمایند.خریداریمی
می منتفع تولیدات و خدمات )از 5آکمنگردد ن1050، به ندوشن، و باقری از عرضه5981قل د کلیه(. به قانون کنندگان:

صورتکلییاجزئی،طورمستقیموغیرمستقیموبهکنندگانخدماتو...کهبهکاالوارائهتولیدکنندگان،واردکنندگان،فروشندگان
بهمصرف دتأکنندهاطالقمینمایندعرضهکنندگانارائهمیکاالیاخدمتیرا تأمینمینشود. کنندگانمالینظیرکنندگانمالی:

واسطهنقشگذاریکنندوبهتواننددرمقیاسبزرگیسرمایهازسرمایهکالنیبرخوردارندلذامیاصوالًهاومؤسساتبیمه،بانک
تواندبههیچشرکتینمیاندکهاندوبیانداشتهنفعاناصلیمحسوبنمودههاراجزءذیدهیاقتصاددارندآنحیاتیکهدرشکل

بهنقلاز1،1001کالرکووجسیکدهد)کههموارهحامیانمالیخودرادروضعیتبهتریقرارحیاتخویشادامهدهدمگراین
 ندوشن، طلبکارشخصیاستکهمی5981باقریو طلبکاران: یکرابطه(. اینرابطه، و شود اجرا مقابلاو بایستتعهدیدر

 (.5981بهنقلازباقریوندوشن،5989کیتاست)عبدیپورفردوجعفریخسروآبادی،مستقیممال

گروهذی بررویآنهاییهستندکهعملیاتوفعالیتشرکتنفعانبیرونی، تأثیرمینهایتاً کهتأثیربهجهتایناماگذارد،ها
طورذاتیداراهستندممکناستکهحقوقیکهایشانبهباشندوورایصورتبالواسطهنیستلذاکمتردرمعرضتوجهمیبه

کندیکیایکهشرکتدرآنفعالیتمیکمباافتسوددهیمواجهگردد.دجوامع:جامعههاکمشرکت،درنتیجهعدمتوجهبهآن
ازاینجوامعباعنوانجوامعمحلییادمینفعانقلمدادمیازذی هایشاملهمسایگان،سازمانکنند.جوامعراگرددومعموالً

سازمان افزودهاندوبرخیاتحادیههایتوسعهمحلیدانستهنهادوگروههایمردممحیطی، همبهاینموارد را رناوتواند)ها
تاجاییکهحتیگاهیاوقاتواردروند(.حکومت:حکومتدارایقدرتاست5981نقلازباقریوندوشن،به9،1051همکاران
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درحالزیست:(.محیط5981بهنقلازباقریوندوشن،5،1059شین)یدنماگیریمدیرانشدهودراینامرمشارکتمیتصمیم
محیط،ازفشارهایعمومیوقدرتمطرحگردیدهاست.هاومردمعنوانچالشاصلیوجهانیشرکتبهحاضر،محیططبیعی

بهنقلازباقریو5988هاحقمشروعیداشتهباشد)صادقی،نسبتبهشرکتشودکهمحیطآیدوموجبمیمقرراتبرمی
 گروه5981ندوشن، باهمدنبالآنهایمنافعویژه)اجتماعی(:(. هاگروهیازاشخاصهستندکهیکمنفعتعمومیویژهرا

روندهای از و مسائلویژهسیاسینموده در میبرایباالبردنموقعیتخود تواناییجلبینگروهاکنند.ایاستفاده توجهها
هاییکهتواناییمدیراندرپاسخگوییبهایشان،خصوصاًدرموقعیتلذاهاودرنتیجه،افزایشمزایارابرایشرکتدارند؛رسانه

اینگروه حیاتیحضور موفقیتشرکتتأثیر ثمربخشاستدر )ها دارد 5848فریمن، ندوشن، باقریو از نقل (.5981به
یکیازذیها:رسانه کرد)نفعانمعرفیفریمننخستینکسیبودکهرسانهرا درنوشتهبعدیخودازاگرچه(؛5848فریمن،

بهب(.5844نفعیادنکرد)اونوفریمن،عنوانذیرسانهبه رسانهرا زیرانفعمیعنوانذییشترنویسندگاناینحوزه، شناسند؛
(.5981(.)بهنقلازباقریوندوشن،1،1001وتواناییآسیبرساندنبهآنرانیزدارد)پیرینگذاردمیطورعمدهبرشرکتاثربه

وهموارهبرشرکتتأثیرگذارهستند.اهمیترقباومباحثپیرامونآنبرکسیپوشیدهنیسترقبا:

 

 پژوهشپیشینه 
هایگزارشدراطالعاتداوطلبانهافشایبررامالکیتتارساخوشرکتیحاکمیتتأثیرپژوهشیطی(1058)همکارانوآمر

بدازاربدربدالقوهطدوربهساالنههایگزارشدراطالعاتافشایکهدادنشانمقالهایندرنهایت.قراردادندموردبررسیساالنه
مکوانگ.کنندمیشاافکوچکهایشرکتبهنسبترابیشتریاطالعاتتربزرگهایشرکتاینکهوگذاردمیاثرسرمایه

ومالکیدتسداختاررابطهمقالهایندرهاآندادند،انجامداوطلبانهافشایوشرکتیحاکمیتعنوانتحتراپژوهشی(1009)
افشدایبدرمدیرههیئتترکیبومالکیتساختارتأثیرازحاکینتای کند،میبررسیداوطلبانهافشایبارامدیرههیئتترکیب
در،(1055)بدویابیمدو.انددداشدتهبیشتریافشایترپایینهایبدهیباهاییشرکتبزرگهایشرکتاینکهوبودهداوطلبان
گدزارشدررااجتمداعیومحیطدیزیسدتحسدابداریاطالعداتدهنددمدیترجیحاینیجریههایشرکتکهیافتپژوهشی
داد،نشداننتدای همچندین.کننددافشاکوتاهکیفیاطالعاتشکلبههمراههاییادداشتومدیرعاملگزارشمدیره،هیئت
انسدانی،مندابع.کردنددافشداسداالنههدایگدزارشدررااجتمداعیحسدابداریاطالعاتنمونه،هایشرکتدرصد49حدود
بدهودخدپدژوهشدر(5881)رابدرتوروبین.دادنداختصاصخودبهراافشابیشترینمحیطیزیستواجتماعیهایفعالیت
وضدعیتنفعدان،ذیقددرتگیدریانددازهکدهرسدیدندنتیجدهاینبههاآنپرداختند(5841)اولماننفعانذیتئوریبررسی

اولماننقدترینمهماینکهودارد؛ارتباطهاشرکتسازمانیافشایسطحباتوجهیقابلطوربهاقتصادیعملکردواستراتژیک
.دبواجتماعیجامعمسئولیتفقدان
پژوهشایندر.پرداختندنهادیمالکیتمالیعملکرداجتماعی،مسئولیتگزارشگریبررسیبه(5981)قبادیوحسینیامیر
بداهداشرکتاجتماعیمسئولیترابطهسپسوقرارگرفتهموردبررسیمالیعملکردباهاشرکتاجتماعیمسئولیترابطهابتدا

بدرمدالیعملکردایواسطهمتغیرتأثیرازحاکینتای .گردیدبررسیمالیعملکردانجیمیمتغیرهایتأثیربانهادی،مالکیت
میدزانبدرشرکتیحاکمیتسازوکارهایتأثیر(5989)نقدیوباغومیان.استنهادیمالکیتواجتماعیمسئولیتبینرابطه
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هددف.قراردادنددموردپژوهشراتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتساالنهگزارشگریدراختیاریفشایا
شدرکت159سداالنههدایگدزارشدراطالعاتاختیاریافشایمیزانبرشرکتیحاکمیتسازوکارهایبررسیپژوهشاین

کهاستآنبیانگرپژوهشاینازحاصلنتای است5948تا5944زمانیدورهطیتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته
سدطحبدامعنداداریومثبدترابطدهنهادیمالکیتتنهااختیاریافشایحوزهدرشرکتیحاکمیتنظامسازوکارهایمیاناز

مددیرعامل،مسئولیتدوگانگیغیرموظف،اعضایمدیره،هیئتاندازه)شرکتیحاکمیتمتغیرهایدیگر.دارداختیاریافشای
منجدرکهاستعاملینهادیمالکیتدرواقع.ندارنداختیاریافشایمیزانابمعناداریرابطه(عمدهمالکیتومدیرانمالکیت

وهداشدرکتاجتمداعیمسدئولیت(5988)جوریدابیاعتمادیوخواجوی.شودمیاطالعاتافشایبرایهاشرکتترغیببه

مسدئولیتٔ درزمیندهموجدودایهنظریهازاستفادهبااستشدهسعیمقالهایندر.انددادهقرارموردبررسیراآنگزارشگری
گزارشگریمعایبازبرخیهمچنینشودبیانآنگزارشگریواجراسویبهگرایشمنافعوهاانگیزهعلل،هاشرکتاجتماعی

رسددمدینظربهالگوهابرخیبررسیوحوزهایندرشدهانجامهایپژوهشاساسبرمطرحمالیحسابداریٔ درزمینهسنتی
.شودارائهوتدوینگزارشنوعاینکردنعملجهتدراجتماعیمسئولیتگزارشگریبرایالزمهایمحرکوالزاماتباید

واخالقینظارتمحیطی،واجتماعیگوییپاسخبشر،حقوقشمردنمحترمبهملزمراخودامروزجهانیاقتصاددرهاشرکت
نیازمندجهانیاقتصاددرهاشرکتاجتماعیمسئولیتایفای.اننددمیروابطومحصوالتکاری،فرآیندخدمات،کیفیتبهبود
تدرنزدیکبسیاربایدجامعهوشرکتدولت.استنفعانذیمحیطیواقتصادیاجتماعی،انتظاراتباهاآنهایفعالیتتنظیم
بدهاسدتنادبداتواننددمدیهداشرکت.بخشندبهبودرا(اجتماعیابعاد)بشرحقوقبهنسبتگوییپاسخبتوانندتاکنندکارباهم

عنوانتحتراپژوهشی(5989)منشبشیریورحمانی.یابنددستاجتماعیگوییپاسخوسودبیشینهبهاجتماعیمسئولیت
وسدطحگیدریاندازهحوزه،سهدراطالعاتافشایپیرامونمطالعات.انددادهانجامایراندراطالعاتافشاءادبیاتبرمروری
مروربهمقالهاین.شوندمیبندیطبقهسرمایهبازاربرایآنپیامدهایواطالعاتافشایهایمحرکاطالعات،افشاییتکیف

چهدارچوبموردبررسدیعوامدلومتغیرهداموضدوعات،بررسدیباوپرداختهایراندراطالعاتافشایحوزهتحقیقاتجامع،
نشدانموجدودادبیداتبررسی.دهدمیارائههاشرکتتوسطاطالعاتشایافحوزهتحقیقاتازمنسجمیومناسبتحقیقاتی

بهبودبهتواندمیغیرخطیهایمدلازاستفادهمانندتحقیقهایروشتوسعهواختیاریافشایمختلفابعادبهتوجهدهدمی
وکمیدتارزیدابی»عندوانابدپژوهشیدر(5985)همکارانونیاطالب.کندبسزاییکمکاطالعاتافشایادبیاتگسترش
حسابداریاطالعاتافشایماهیتوکمیتارزیابیبه«یرانادراجتماعیومحیطیزیستحسابداریاطالعاتافشایماهیت
ترجیحایرانیهایشرکتدهد،مینشانپژوهشهاییافته.پردازدمیتهرانبهاداراوراقبهابازاردراجتماعیومحیطیزیست
درافشدابیشترین.کنندافشااخباریاطالعاتشکلبهمدیرههیئتگزارشدررااجتماعیومحیطیزیستعاتاطالدهندمی

اخبداردارنددتمایدلهداشدرکتکهیافتیمهمچنینما.استبودهخدماتومحصوالتبخشدرسپسوانسانیمنابعبخش
بررسدیعندوانتحدتراپژوهشی(5989)همکارانوپورکاشانی.کنندافشابداخبارازبیشترراخوباخبارسپسطرفانهبی

سداختاربدینارتباطبررسیپژوهشاینهدف.دادندانجاماختیاریافشایباشرکتمالکیتومدیرههیئتساختاربینارتباط
پژوهشهاییافته.ستاتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتاختیاریافشایباشرکتمالکیتومدیرههیئت
بدین.داردوجدوداختیداریافشایباشرکتیمالکیتوغیرموظفاعضاینسبتبینمثبتیدارومعنیرابطهکهدهدمینشان
طالتپهعلیزادهومهدوی.نشدیافتداریمعنیرابطهاختیاریافشایبانهادیمالکیتومدیریتیمالکیتمدیره،هیئتاندازه

درشددهپذیرفتدههدایشرکتدرداوطلبانهافشایسطحوشرکتیحاکمیتبینیرابطهبررسی»عنوانباارپژوهش(5988)
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یداوطلبانهافشایسطحوشرکتیحاکمیتبینیرابطهبررسیپژوهش،اینازهدف.دادندانجام«تهرانبهاداراوراقبورس
مددیرانتعددادافدزایشبداکدهاستاینبیانگرپژوهشهاییافته.بودتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت

ومددیرههیئدترئدیسیکسدانیچندینهدمویابددمیافزایشهاشرکتیداوطلبانهافشایسطحمدیره،هیئتدرغیرموظف
یباندهداوطلافشدایسدطحونهدادیمالکیدتبدیناماشود؛میهاشرکتدرداوطلبانهافشایسطحکاهشباعثمدیرعامل
بداپژوهشدیدر(5981)آزادیوندوروزی.نشددیافتمعناداریرابطهتهران،بهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت
بدازیسدتمحدیطوتولیدداجتمداعی،مشدارکتکارکندان،روابدطبدهمربوطاطالعاتافشایمیزانبینرابطهبررسیعنوان
افشدایمیدزانبدینرابطدهبررسدیراآنهدفتهران،بهاداراوراقبورسدردهشپذیرفتههایشرکتدرسیاسیهایهزینه

شددهپذیرفتههایشرکتدرسیاسیهایهزینهبازیستمحیطوتولیداجتماعی،مشارکتکارکنان،روابطبهمربوطاطالعات
سیاسدیهدایهزیندهواجتمداعیمسدئولیتافشدایبدینکدهدادنشداننتدای .گرفتندنظردرتهرانبهاداراوراقبورسدر

.داردوجودمعناداررابطهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت


 پژوهش های یهفرض
.داردوجودمثبتارتباطشرکتکارکنانبهمربوطاطالعاتداوطلبانهافشایوشرکتکارکنانقدرتبین:5فرضیه
.داردوجودمثبتارتباطشرکتکارکنانبهمربوطاطالعاتداوطلبانهافشایوکارکناناستراتژیکوضعیتبین:1فرضیه
.داردوجودمثبتارتباطشرکتکارکنانبهمربوطاطالعاتداوطلبانهافشایشرکتمالیعملکردبین:9فرضیه



 روش پژوهش
زمرهدرپژوهشاینابراینبناستجامعهیکدراطالعاتازگروهیبینمعناداریرابطهیافتنپیدرپژوهشاین

مبنایبریعنیاسترویدادیپسوآرشیوینوعازحاضرپژوهشدیگرطرفیاز.داردقرارتوصیفیوهمبستگیهایپژوهش
تهرانبهاداراوراقبورسهایگزارشوهاشرکتساالنهگزارش)گذشتهاطالعاتوتحلیلتجزیه گیردمیانجام( جامعه.
5981لغایت5981هایسالآنزمانیدورهوتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتلیهکپژوهشاینآماری
انتخابتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتازدستهآنمیانازحذفیروشبهنیزپژوهشنمونه.باشدمی
:باشندداشتهرازیرشرایطکهشد

.باشدفعالبورسدر5981سالپایانتاوشدهپذیرفتهبورسدر5981سالازقبلشرکتد5
تفاوتوگذاریسرمایهومالیمؤسساتها،بانکلیزینگ،بیمه،هلدینگ،هایشرکتفعالیتخاصماهیتدلیلبهد1
.نباشدیادشدههایشرکتجزانتخابیشرکتبازرگانی،وتولیدیهایشرکتباهاآنمالحظهقابل
.باشدنداشتهمالیسالتغییرتحقیقزمانیبازهطیوباشداسفند18بهمنتهیشرکتمالیسالد9
نباشدماه2ازبیشمعامالتیوقفهدارایموردمطالعهزمانیبازهطیشرکتد8
.باشددسترسدرهاشرکتمالیاطالعاتد1

.شدندانتخابهشپژونمونهعنوانبهشرکت501تعدادشده،گفتهشرایطاعمالبا
 .کنیممیاستفادهمتغیرهچندرگرسیونیمدلدوازمتغیرهابینرابطهبررسیبرایحاضرپژوهشدر
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 ها آن یریگ اندازهمتغیرهای پژوهش و نحوه 

برایاندازه:متغیر وابسته ما اینپژوهشافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکناناست. وابستهدر گیریاینمتغیر

کنیم.متغیرازدوروشاستفادهمی

 روش اول: استفاده از رویکرد شاخص غیر وزنی
هایساالنهشرکتروددرگزارشمنظورساختشاخصافشادرمرحلهاولفهرستافشایاطالعاتکارکنانکهانتظارمیبه

است:کنیمکهشاملاقالمزیرافشاشودشناساییمی

 عات: عوامل افشای اطال(9)جدول 

 خدماترفاهی 1 مشخصاتکارکنان 9

 پاداشکارکنان 2 بیمهوبازنشستگیکارکنان 6

 زنانهایخاصیااستخداماقلیت 1 سالمتوایمنی 3

 رشدترقیکارکنانآموزشو 4


کنندهوهاستفادههیچاولویتیبهگرکنندگاناهمیتمساویداردوشدهاستبرایاستفادهاقالماطالعاتیکهدرشاخصمطرح
عنوانیکمتغیرمجازیدرنظرفردبهدراینشاخصافشاءاقالممنحصربه(.5988شود)مهدویوهمکاران،خاصیدادهنمی

بررسیاینکهیکشرکتیکگرفتهمی با درگزارششود. اشافشاءکردهیاهایساالنهقلماطالعاتمربوطبهکارکنانرا
کهممکناستجمله،قلمازاطالعاتمربوطبهکارکنانراافشاءکند)بدونتوجهبهتعدادونوعآنیکشرکتیکخیر.اگر

سپسبهتوجهبهرابطهزیرنمرهافشاشود.دادهمیاگرافشانکردبهآنامتیازصفرآنامتیازیکو(بهتصویر،یانمودارباشد
محاسبهشدهاست

∑=نمرهافشایکارکنان
کنانکار  اقالم افشا شده مربوط به 

 تعداد کل اقالم قابل افشای کارکنان
 

 روش دوم: استفاده از رویکرد تحلیل محتوا
ایدرطورگستردهشدهکهبههایمختلفباتوجهبهمعیارهایازقبلتعریفتحلیلمحتوایکروشکدگذاریمتنبهگروه

افشایاطالعاتزیستپژوهش یکرویکردزرود؛طیواجتماعیبهکارمیمحیهایمرتبطبا اینروشبرایمحققان، یرا
تحلیلدادهسیستماتیکبه )ساختاریبزرگفراهممیهایغیرمنظور دیگان،کند و مرانجوریوبه1004اسالم نقلاز

دراین.کنیمرامحاسبهمیهاشوندوفراوانیآنوتحلیلانتخابمیعنوانواحدهایتجزیهینجمالتبها(.5989همکاران،
است،قرارگرفتهدربارهکارکنانافشاءشده،موردشمارشهاشرکتهایساالنهراستاتعدادجمالتیکهدرگزارش

 

 متغیر مستقل

اینپژوهشبرایمحاسبهتمرکز:سنجش متغیر تمرکز کارکنان بهدر قدرتکارکنانراعنوانکارکنانیکنماینده

شود.ازمتغیرلگاریتمتعدادکارکناناستفادهمیمنظورسنجشقدرتکارکناندادهوبهقرارموردبررسی
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کیفیتحاکمیتشرکتیبهترینروشبرایسنجشوضعیتاستراتژیک:وضعیت استراتژیک کارکنان سنجش متغیر

هاییابیبههدفییاستکهموجبدستهاهاوسیستمفرهنگیندها،فرا،ساختارها،مقرراتباشد.حاکمیتشرکتیقوانین،می
رعایتحقوقذیپاسخ عدالتو شفافیت، نفعانمیگویی، )حساسیگانه، یرمتغ1برایسنجشحاکمیتشرکتی(.5941شود

درنهایتبرایارائهنمرهکلیشرکتازروششاخصترکیبیدهیمووتحلیلقرارمیطورجداگانهموردتجزیهحاکمیتشرکتیرابه
کیفیدریکمطالعهباهدفکسبیکتصویرهایکمیویکادغامسیستماتیکازروشکنیم)روشتحقیقترکیبیاستفادهمی

متغیرهایموردبررسیبرایحاکمیتشرکتیشاملمواردزیراست:باشد(.فهمعمیقازیکپدیدهمیکاملو

مدیرامدیره: الف( استقالل هیئت تئورینمایندگیحضور نظارتیآنغنطبق عملکرد بهیرموظفو افرادیها عنوان

نقلازباغومیانوبه5812شود)جنسنومکلینگ،هامیمدیرانشرکتمستقلموجبکاهشتضادمنافعمیانسهامدارانو
 (.5989نقدی، اعضای سنجش هیئتغبرای یرموظف اعضای نسبت هیئتغمدیره بهیرموظف اعضایمدیره تعداد کل
شود.مدیرهمحاسبهمیهیئت

میب( دوگانگی مسئولیت مدیرعامل:  رخ زمانی مدیرعامل مسئولیت بهدوگانگی شرکت مدیرعامل که طوردهد

نائبزمانهم ژیانگو،هیئترئیسیمسئولیتریاستیا )هوفانگو باشد. داشته عهده بر شرکترا نقلازبه1001مدیره
و باغومیان نشان5989نقدی، افشایدادن( تمایلکمتریبه باشد، داشته عهده بر هردویاینوظایفرا شخصیکه د

استفاده داشت.اطالعاتمطلوببرای خواهد ساختگیبراکنندگان یکمتغیر از مسئولیتمدیرعامل یسنجشدوگانگی
)باارزش 0های می5و استفاده درصورتی( نائبرییسهیئتکنیم رییسیا مدیرعامل نکه نحویدومدیره به یا باشد یز

 مسئولیتداشتهباشدامتیازصفرودرغیراینصورتامتیازیکتعلقمیگیرد.
سازمانحسابرسی(چنانچهدهیمیکبهآنامتیازمی)بااستفادهازمتغیرساختگیصفروج( اندازه موسسه حسابرسی: 

 گیرد.صورتصفرمیدرغیراینشرکتراحسابرسیکردهباشدبهآنامتیازیکو
کنندنمرهیکراکسبکردهرادرطولسالبرگزارمیجلسه59هاییکهبیشازشرکتمدیره:  د( تعداد جلسات هیئت

کهشرکتدرحالی میجلسه59هاییکه طولسالبرگزار در را کمتر آنیا نمره بود.کنند خواهد صفر ها جلسه59تعداد
.مدیرهشرکتاستهتعدادجلساتدرسالبرایگروههیئتشدهباتوجهبهمیانانتخاب

هیئتمدیره:  هـ( اندازه هیئت اندازه موظفو مدیراناعماز تعداد عبارتاستاز مدیرهیرموظفکهعضوهیئتغمدیره

نباافزایشتعدادیهمچنهادارد.هایراهبردیشرکتمدیرهنقشحیاتیدراتخاذتصمیمیشتربودنتعداداعضایهیئتبهستند.
مدیرهپن نفریابیشتررود.اگرتعداداعضایهیئتمدیرهنیزباالمییابدوتجربههیئتاعضااحتمالکنترلمدیریتافزایشمی

 .دهیمساختگیبهآنامتیازیکواگرتعداداعضاازپن نفرکمترباشدبهآنامتیازصفرمیباشدبااستفادهازشاخص

شاملسنجشمیزان:غیر عملکرد مالیسنجش مت کارمند هر کارکنانبرایشرکتحیاتیاستبنابراینسود وجود

بود. خواهد اقتصادیاو کارمندیکفرایندخوببرایبازگشتداراییمعملکرد هر است.یزانسود هرسودهاینامشهود
وریوتحلیلبهرههرکارمندتجزیهسودآنکارمند.تمرکزرویافشایمربوطبهکارمنددرواقعفرصتیاستبرایتحقیقو

یرمتغبرتعدادکارکنان.دهدونحوهمحاسبهآنعبارتاستازسودخالصبعدازپرداختمالیاتتقسیمکاریاورانشانمی
بهسودهرکارمندکهمنفیاستعددیکراابتداکنیم.گرددبنابراینآنرابهپن قسمتتقسیممیطورمعمولتوزیعنمیبه

کنیم:چارکبندیمیبهشکلزیردهیمسپسمابقیسودهارااختصاصمی
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 5=سودمنفی
 1=صفرتاچارکاول

 9=چارکاولتاچارکدوم

 8=چارکدومتاچارکسوم
 1=بیشترازچارکسوم

 

 متغیرهای کنترلی

 یادرصدبیشتریسهامهستند.درصد1تاستازسهامدارانیکهدارایتمرکزسهامدارانعبار:تمرکز سهامداران

استفادهکنندهمنعکسکهدهدیمیمالیرانشانعملکردهایکمعیاردربازارمطرحاستوعنوانبهکه :نسبت کیو توبین

ازیکتربزرگراییکشرکتبشدهمحاسبهتوبینQاگرشاخصپتانسیلرشددرآیندهخواهدبود.موجودویهاییدارااز
دهدیمنشاننیداردهمچنورشدیگذارهیسرماباشدشرکتانگیزهزیادیبرای یبرخیازکنندهمنعکسکهارزشبازار

آناستکهشرکتدهندهنشانازیکباشدترکوچکینتوبQدرشرکتاست،اگرنسبتنشدهثبتینامشخصوهاییدارا
ینعبارتاستازارزشبازارشرکتتوبQفرمولمحاسبهیدرآنمتوقفخواهدشد.گذارهیسرماووضعیتمطلوبیندارد

 یشرکت.هاییدارابرارزشدفتریکلیمتقس(هایبده)ارزشبازارحقوقصاحبانسهام+ارزشدفتری
هاطالعاتکارکناندرارتباطباافشایداوطلبانرودیمماهیتصنعتفاکتوریاستکهانتظار: تمرکز کارکنان در صنعت

برایکهارتباطیمثبتمابینصنعتوافشایاطالعاتاجتماعیوجوددارد.دهدیمیازتحقیقاتتجربینشانشمارباشد.
(بهششگروهتقسیمکرده:5985ی)ابتداصنایعرامطابقمقالهنمازیورضایسنجشمتغیر

 : گروه بندی صنایع (6) جدول

 صنایع زیرمجموعه نعتگروه ص ردیف

5
خودروو

آالتماشین
وساختقطعاتخودروهایبرقی،آالتودستگاهوتجهیزات،ماشینآالتماشین

خدماتوابستهوزراعتشکر،جزقندومحصوالتغذاییوآشامیدنیبهصنایعغذایی1

ساختمحصوالتفلزی،فلزاتاساسیصنایعفلزی9

8
صنایعکانیو

یمعدن
هایفلزی،سایرمحصوالتکانیغیرفلزی،سیمان،آهکسایرمعادن،استخراجکانهاستخراجسرامیک،کاشیو

گچو

ایهاینفتی،ککوسوختهستهپالستیک،فرآوردهومحصوالتدارویی،الستیکوموادمحصوالتشیمیایی،صنایعشیمیایی1

هایوابستهبهآنتکثیر،محصوالتچوبی،رایانهوفعالیتچاپوار،منسوجات،محصوالتکاغذی،انتشسایرصنایع2


جداگانهمحاسبهکردهوبرایسنجشتمرکزکارکناندرصنعتاگرطوربههرسالسپسمیانهتعدادکارکنانهرگروهرادر

.میدهیمعددصفربهآنغیراینصورتودربیشتربودبهآنعددیکشدهمحاسبهتعدادکارکنانازمیانه

برایتعیینریسک شاخصیعنوانبهازایننسبت.شودیمتعریفهاییکلدارابهاهرممالینسبتکلبدهی :اهرم مالی

.شودیممالیاستفاده
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های پژوهش یافته

 پایایی متغیرها

(پایا0درسطحمقادیرآنیعنی)تماممتغیرهایپژوهش01/0دهدکهدرسطحمعناداریآزمونریشهواحدنشانمینتایج 

هایرگرسیونیبرایآزمونپژوهشبااستفادهازمتغیرهایمذکور،خالیازکندکهبرآوردمدلهستند.اینموضوعتأییدمی
شود.اشکالبودهوبهنتای کاذبمنجرنمی



 آمار توصیفی
هایمرکزیوپراکندگیبهتوصیفشاخصارتوصیفینظیرهایآمدرتحلیلتوصیفی،پژوهشگربااستفادهازجداولوشاخص

شدهاست.ارائه9جدولهابرایکلنمونهدرپردازد.نتای حاصلازتحلیلتوصیفیدادهشدهتحقیقمیآوریهایجمعداده
 : آمار توصیفی متغیرها(3)جدول 

 تعدادمشاهداتنماد ماکزیمم مینیمم انحرافمعیار میانگین متغیر

 000/1EDIND 218 215/8845/500/0 شاخصرویکردبرحسبکارکنانفشایا

 EDSENT 189 112/58289/50000/500/82افشایکارکنانبرحسبتحلیلمحتوا

 EMPOWER 208 851/4 550/2509/5250/9قدرتکارکنان

 COGOVERN 148 00/8 181/1441/000/5حاکمیتشرکتی

 PR/EMPLOYEE 251 00/1 545/9991/500/5سودکارکنان

 SHCONSENT 198 818/0 118/0580/0980/0تمرکزسهامداران

 QTOBIN 189 00/4 401/1111/5110/0نسبتکیوتوبین

 IEC 259 00/5 151/0100/000/0کارکناندرصنعتتمرکز

 LEV 181 815/0 202/0511/0100/0اهرممالی

 

 لنتایج آزمون فرضیات مدل او
گیرد.شاخصموردآزمونقرارمیرویکردبرحسبکارکنانمدلزیرافشایبااستفادهاز
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 نتایج آزمون فرضیات برحسب رویکرد شاخص :(5) جدول

نمادناممتغیر
نتای آزمون

Coeff Z Prob. VIF 

EMPOWER 594/024/1001/0158/5قدرتکارکنان

COGOVERN 082/054/1018/0098/5حاکمیتشرکتی

PR/EMPLOYEE 018/0594/0480/0919/5سودکارکنان

SHCONSENT 089/011/0412/0542/5تمرکزسهامداران

QTOBIN 511/010/1000/0580/5نسبتکیوتوبین

819/0198/5د11/0دIEC 048/0تمرکزکارکناندرصنعت

LEV 529/018/0148/0189/5اهرممالی

دC 005/921/1000/0مقدارثابت

(000/0)دارییمعنسطح 142/28آزمونناهمسانیواریانس

(000/0)دارییمعنسطح181/21بستگیولدری آزمونخودهم

(000/0)دارییمعنسطح90/20آمارهوالد

(000/0)دارییمعنسطح49/11لیمر)چاو(Fآزمون

(000/0)دارییمعنسطح40/111آزمونهاسمن

Rضریبتعیین)
2)429/0

درآزمونناهمسانیواریانسی نتاشدهاست،ارائه8جدولدرکهشاخصرویکردبرحسباتتحقیقباتوجهبهنتای آزمونفرضی
الزمبهذکر.باشدیکهمدلدارایناهمسانیواریانسمدهدینشانم(142/28)5آمارهوالددرصد،براساس1دارییسطحمعن

ازحشونتای آنارائهنشدهاست.اجتناببهخاطراستکهآمدهدستبهشدهنیزهمیننتای یطراحاستکهبراساسسایرکدهای
.هایمدلمشکلخودهمبستگیسریالیوجودداردبینباقیماندهدهدینشانمددرص1دارییآزمونولدری درسطحمعنی نتا

توانگفتمیروینازاباشدمی1یرهاکمترازمتغ)معیارعاملتورمواریانس(برایتمامیVIFکهمقدارآمارهییازآنجاعالوهبراین
یخودهمبستگبنابرایندراینمرحلهازبرآوردمدلپسازرفعناهمسانیواریانسو؛یرهادرمدلوجودنداردمتغیمیانهمخط

بودنبیشتربهتوجهباویخودهمبستگوواریانسناهمسانیمشکلهمزمانرفعشود.براییمسریالیدرمدلرگرسیونیاستفاده
روشهاسالازهاکراستعداد اصالحاستانداردخطای)ینستنوپرایساز استفادهمدلتخمینجهتشده( نتای شده است.
ووجودمدلاثرثابتبرایمدلاست.برایانتخاببینمدلاثرثابتو0H،بیانگرردفرضیه1ازآزمونچاودرنگارهآمدهدستبه

بهمعنایوجودمدلاثرتصادفیاستورد0Hشود.طبقآزمونهاسمنفرضیهمونهاسمناستفادهمیمدلاثرتصادفیازآز
است،شدهارائه1هاکهدرنگارهبهمعنایوجودمدلاثرثابتوردمدلاثرتصادفیاست.پسطبقنتای اینآزمون0Hفرضیۀ
می0Hفرضیه اثراتثابتمیرا مدلیبا توانردکردومدلنهایی، ازسطحخطای000/0)والدداریآمارهسطحمعنیباشد. )
وکنترلیکهمتغیرهایمستقلدهدینیزنشانمضریبتعییناست.داریدرصد(بودهوکلمدلرگرسیونیمعن1)یرشموردپذ

                                                           
.
 (5112-5112) یکی از کدهای طراحی شده توسط المسیح 1
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تبیینمیدرصداز9/42حدودواردشده درصدنشان1نتای آزمونفرضیهاولدرسطحمعناداریند.کنتغییراتمتغیروابستهرا
استبنابراین594/0دهدکهضریبمتغیرقدرتکارکنان)می معنادار یمثبتورابطه،کارکنانافشایقدرتکارکنانبابین(

درصدنشان1نتای آزمونفرضیهدومدرسطحمعناداریگیرد.قرارمییجهفرضیهاولتحقیقموردتأییددرنتداردوجودمعناداری
(معناداراستبنابراینبینحاکمیتشرکتی)کهمعیاریبرایسنجشوضعیت082/0دهدکهضریبمتغیرحاکمیتشرکتی)می

رضیهدومتحقیقنیزموردتأییدقراریجهفدرنتداردوجودمعنادارییمثبتورابطهکارکنان،افشایبا(کارکناناستاستراتژیک
نیست018/0)دهدضریبمتغیرسودکارکناندرصدنشانمی1نتای آزمونفرضیهسومدرسطحمعناداریگیرد.می معنادار )

بابنابراینبینسودکارکنان)کهمعیاریبرایسنجشعملکردمالیاست ارتباطمعنادارییافتنشدکارکنانافشای( جهدرنتی؛
(،511/0)دهدضریبمتغیرکنترلیمدلیعنینسبتکیوتوبیننتای تحقیقنشانمیگیرد.فرضیهسومتحقیقموردتأییدقرارنمی

یابیارزمثبت استکه سطحازلحاظشده 1آماریدر معنادار رابطهاستدرصد بدینمعنیکه بیننسبت. معنادار ایمثبتو
واهرم(د048/0)درصنعتتمرکزکارکنان(،089/0)سهامدارانیرهایتمرکزمتغرقراراستوضرایببکارکنانافشایکیوتوبینو

باشد.درصدمعنادارنمی1آماریدرسطحازلحاظ(529/0مالی)


 آزمون فرضیات مدل دوم نتایج
موردآزمونقرارمیتحلیلبرحسبکارکنانمدلزیرافشایبااستفادهاز اتکاقابلتحلیلحساسیتومنظوربه.گیردمحتوا

است.شدهاستفادهبودننتای ،عالوهبررویکرداولازاینرویکردنیز
                             

                                                     
                                                              
                                                      

 نتایج آزمون فرضیات برحسب رویکرد تحلیل محتوا :(5)جدول 

نمادناممتغیر
نتای آزمون

Coeff Z Prob. VIF 

EMPOWER 980/005/1088/0158/5قدرتکارکنان

COGOVERN 128/012/5558/0098/5حاکمیتشرکتی

PR/EMPLOYEE 098/0599/012/0919/5سودکارکنان

555/0542/5د18/5دSHCONSENT 019/1رکزسهامدارانتم

QTOBIN 922/111/19000/0580/5نسبتکیوتوبین

224/0198/5د89/0دIEC 581/0درصنعتکارکنانتمرکز

885/0189/5د05/0دLEV 055/0اهرممالی

د198/0د58/5دC 828/5مقدارثابت

(000/0)دارییمعنسطح 58/140آزمونناهمسانیواریانس

(000/0)دارییمعنسطح122/51آزمونخودهمبستگیولدری 

(000/0)دارییمعنسطح88/9585آمارهوالد
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(000/0)دارییمعنسطح92/55لیمر)چاو(Fآزمون

(528/0)دارییمعنسطح91/50آزمونهاسمن

Rضریبتعیین)
2)858/0

 

درآزمونناهمسانیواریانسی نتاشدهاست،ارائه1درجدولکهمحتواتحلیلبرحسباتتحقیقونفرضیباتوجهبهنتای آزم
براساس1دارییسطحمعن باشدیکهمدلدارایناهمسانیواریانسمدهدینشانم(58/140آمارهوالد)درصد، الزمبهذکر.

اجتنابازحشونتای آنارائهنشدهاست.بهخاطراستکهآمدهدستبه شدهنیزهمیننتاییطراحاستکهبراساسسایرکدهای
.هایمدلمشکلخودهمبستگیسریالیوجودداردبینباقیماندهدهدینشانمددرص1دارییآزمونولدری درسطحمعنی نتا

توانگفترومیینازاباشدمی1یرهاکمترازمتغ)معیارعاملتورمواریانس(برایتمامیVIFکهمقدارآمارهییازآنجاعالوهبراین
یخودهمبستگبنابرایندراینمرحلهازبرآوردمدلپسازرفعناهمسانیواریانسو؛یرهادرمدلوجودنداردمتغیمیانهمخط

بودنبیشتربهتوجهباویخودهمبستگوواریانسناهمسانیمشکلهمزمانرفعشود.براییمسریالیدرمدلرگرسیونیاستفاده
کراستعداد روشهاسالازها اصالحاستانداردخطای)ینستنوپرایساز استفادهمدلتخمینجهتشده( نتای شده است.
مدلاثرثابتوووجودمدلاثرثابتبرایمدلاست.برایانتخاببین0H،بیانگرردفرضیه9ازآزمونچاودرنگارهآمدهدستبه

بهمعنایوجودمدلاثرتصادفیاستورد0Hشود.طبقآزمونهاسمنفرضیهمدلاثرتصادفیازآزمونهاسمناستفادهمی
است،شدهارائه9گارههاکهدرنبهمعنایوجودمدلاثرثابتوردمدلاثرتصادفیاست.پسطبقنتای اینآزمون0Hفرضیۀ
(ازسطحخطای000/0)والدداریآمارهسطحمعنیباشد.توانقبولکردومدلنهایی،مدلیبااثراتتصادفیمیرامی0Hفرضیه
وکنترلیتقلکهمتغیرهایمسدهدینیزنشانمضریبتعییناست.داریدرصد(بودهوکلمدلرگرسیونیمعن1)یرشموردپذ

تبیینمی8/85حدودواردشده درصدنشان1نتای آزمونفرضیهاولدرسطحمعناداری. ندکندرصدازتغییراتمتغیروابستهرا

استبنابراین980/0دهدکهضریبمتغیرقدرتکارکنان)می معنادار یمثبتورابطه،کارکنانافشایقدرتکارکنانبابین(
درصدنشان1نتای آزمونفرضیهدومدرسطحمعناداریگیرد.یجهفرضیهاولتحقیقموردتأییدقرارمیدرنتارددوجودمعناداری

(معنادارنیستبنابراینبینحاکمیتشرکتی)کهمعیاریبرایسنجشوضعیت128/0دهدکهضریبمتغیرحاکمیتشرکتی)می
یجهفرضیهدومتحقیقنیزموردتأییدقراردرنتنداردوجودمعنادارییمثبتوهرابطکارکنان،افشایبا(کارکناناستاستراتژیک

(معنادارنیست098/0)دهدضریبمتغیرسودکارکناندرصدنشانمی1نتای آزمونفرضیهسومدرسطحمعناداریگیرد.نمی
بابنابراینبینسودکارکنان)کهمعیاریبرایسنجشعملکردمالیاست ارتباطمعنادارییافتنشدکارکنانیافشا( درنتیجه؛

و(922/1دهدضریبمتغیرکنترلیمدلیعنینسبتکیوتوبین)نتای تحقیقنشانمیگیرد.فرضیهسومتحقیقموردتأییدقرارنمی
بدینمعنیکهرابطهدرصدمعنادارمی1آماریدرسطحازلحاظشدهاستکهیابیارزمثبت ومعناداربیننسبتایمثبتباشد.

و(د581/0،تمرکزکارکناندرصنعت)(د019/1)سهامدارانیرهایتمرکزمتغبرقراراستوضرایبکارکنانافشایکیوتوبینو
 باشد.درصدمعنادارنمی1آماریدرسطح(ازلحاظد055/0)اهرممالی

 

 گیری نتیجه
شناسند؛اماتوجهبهچگونگیپیدایششخصیتحقوقیشرکتوماهیتمیهایایرانصرفاًسهامداررابهرسمیتحقوقشرکت

ثالثدارد. آمیختگیاینماهیتبا نشاناز حقوقشرکتااجتماعیآن، در بهگرفتهنفعاننامذی»هاینوینینثالثان، که اند
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تأثیرپذیر شرکتیا بر تأثیرگذار اطالقمیاشخاصی آن خاز یکشرکتاصوالً در وگردد. مشتریان کارکنان، سهامداران، ود
(.تمرکزاینپژوهشبرکارکنان5981باقریوندوشن،)یندآحسابمینفعانبههایثابتذیعنوانگروهکنندگانمالیبهتأمین
محرکاست. بررسی پژوهشبه این تئوریذیدر مبنای بر شرکت گزارشساالنه در کارکنان اطالعات افشای نفعانهای
نتای حاصلازفرضیهاولمؤیدارتباطداشتنقدرتکارکنانباافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانشدهاست.اختهپرد

تواناذعانداشتافشایاطالعاتمربوطبهکارکناندرباشد.پسمیمیشرکتبراساسهردورویکردشاخصوتحلیلمحتوا
بشرکت بیشتر، میهاییباقدرتکارکنان قدرتیشتر باشند شرکتحضورداشته کارکنانیبیشتریدر تعداد بنابراینهرچه باشد

ایننتای بانتای کنتوزانکریابد.الزمبهذکراستکهکارکنانافزایشوافشایاطالعاتمربوطبهکارکنانهمافزایشمی
یکهسهمبیشتریازکارکناندرشرکتحضورداشتهمانزراهااغلباطالعاتمربوطبهکارکنانخوددارد.شرکت(مطابقت1051)

(.1051کنند)بهنقلازکنتوزانکر،باشنددرگزارشساالنهافشامی
درصدمعنادار1یرحاکمیتشرکتیدرسطحمتغکهضریبمثبتینانتای آزمونفرضیهدومبراساسرویکردشاخصباتوجهبه

ووضعیتاستراتژیککارکنان)حاکمیتشرکتیحاکیازآناستکهبیناست افشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنان(
یکیازراهکارهاییکهبتوانافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانراافزایشبنابراین؛یمعناداریوجودداردشرکترابطه

ک،حاکمیتشرکتیراموردسنجشوبررسیقراردادیمومتغیربرایسنجشوضعیتاستراتژیداد،افزایشحاکمیتشرکتیاست.
اندازهموسسهحسابرسی،تعدادجلساتاساسمعیارهایاستقاللهیئتحاکمیتشرکتیبر مدیره،دوگانگیمسئولیتمدیرعامل،

هیئتهیئت اندازه و اندازهمدیره نتای پژمدیره ایننتای با الزمبهذکراستکه است. زانکر)گیریشده (1051وهشکنتو
پژوهشروبینومطابقت همچنینبا که5881رابرت)دارد. بررسیتأثیر( افشایسازمانیشرکتتئوریذیبه ونفعانبر ها

( نقدی و که5989باغومیان ساالنه( گزارشگری در اختیاری افشای میزان بر حاکمیتشرکتی سازوکارهای تأثیر بررسی به
(کهبهبررسیافشایمسئولیتاجتماعیو5989خانی)شدهدربورساوراقبهادارتهرانومرانجوریوعلیهایپذیرفتهشرکت

صورتجامعتأثیراندمطابقتداردبااینتفاوتکهدراینسهپژوهشافشایاطالعاتکارکنانبررسینشدهوبهراهبریپرداخته
نتای آزمونفرضیهدومبراساسرویکردتحلیلمحتواباتوجهبهاند.یقراردادهحاکمیتشرکتیرابرافشایاطالعاتموردبررس

وضعیت)باشد،حاکیازآناستکهبینحاکمیتشرکتیباالترمیدرصد1اینکهضریبمثبتمتغیرحاکمیتشرکتیازسطح
گردد.اداریوجودنداردواینفرضیهتأییدنمیاستراتژیککارکنان(باافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانرابطهمعن

ارتباطمعناداریبیندرصد1سرانجامدرفرضیهسومبهدلیلباالبودنسطحمعناداریضریبمتغیرسودکارکنانازسطحمعناداری
تحلیلمحتوایافتنشد.مربوطبهکارکنانشرکتبراساسهردورویکردشاخصوعملکردمالیشرکتباافشایداوطلبانهاطالعات

اینپژوهشبرایسنجشعملکردمالیسودهرکارمندرابررسیکردیمبنابرایننتای حاکیازآناستکهباافزایشسودهردر
(1051تجربیپیشینکهتوسطکنتوزانکر)مطالعاتیابد.کارمند،افشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانشرکتافزایشنمی

باشدونمیوجودداردکهبانتای حاصلازاینپژوهشهمسوکندکهارتباطمعنادارومثبتیبینمتغیرهایمزبوربیانمیشدهجامان
می را آن کرد.دلیل لحاظ تهران بهادار بورساوراق ضعیف کارایی در میتوان پژوهشمییافتهشود؛پیشنهاد این تواندهای

بهارائهکنندگاناطالعاتتهیه سوویخودازیکترجهتپاسخگوییمناسببهنیازهایجامعهیاطالعاتباکیفیتحسابداریرا
ازدیگرسودرمورداهمیتافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانتأملکنندگاناطالعاتحسابداریبهتوجهوتشویقاستفاده
اطالعاتاختیاریگذاریخودبهافشایگذارانبرایسبدسرمایهشودسرمایهها،توصیهمیتوجهبهنتیجهآزمونفرضیهترغیبنماید.با

همچنینموضوعهابیشتراست.گذاریکنندکهافشایاطالعاتاختیاریآنهاییسرمایهمربوطبهکارکنانتوجهکردهودرشرکت
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هاییببرندوسویشرکتگذاریخودرابیشتربهسمتدادهوسرمایهحاکمیتشرکتی،قدرتکارکنانوعملکردمالیراموردتوجهقرار
شودسازمانبورساوراقبهادارسمینارهاوکهحاکمیتشرکتی،قدرتکارکنانوعملکردمالیباالتریدارند.افزونبراینپیشنهادمی

عواملمؤثربرافشایاختیاریاطالعاتاجتماعیوگذارانباافشایاختیاریاطالعاتومنظورآشناییسرمایههایآموزشیبهکالس
هایشاندرجهتتدوینتوانندازنتای اینتحقیقدرارزیابیگذارانمیواستانداردهابرگزارنمایندشرکتمربوطبهکارکناناطالعات

شودتادررساوراقبهادارتهرانپیشنهادمیاین،بهمدیرانومسئوالنسازمانبواستانداردهایحسابداریآتیاستفادهکنند.عالوهبر
هایاجتماعیوراستایافزایشافشایاطالعاتمربوطبهکارکنانراهکارهاییعملیاتخاذنمایندونظارتبیشتریبرکیفیتگزارش

ایتعدیلیواثرگذاربرافشایهایآتی،اثرسایرمتغیرهدرپژوهششودمندپیشنهادمیمدیرهداشتهباشند.بهپژوهشگرانعالقههیئت
موردبررسیقراردهندهمچنین افشایداوطلبانههایتأثیرسایرآیتمداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنانرا بر حاکمیتشرکتی،

درمقایسهباهایزیاندهبررسیقرارگیردوافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکنان،درشرکتاطالعاتمربوطبهکارکنانمورد
هایایرانیگیردهمچنینبررسیتطبیقیافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکناندرشرکتموردبررسیقراردههایسودشرکت

.توسعهدرحالهایکشورهایباشرکت
 کمعیارجامعبرایعدموجودیهمچنینمحدودیتهایکهدراینپژوهشباآنمواجهبودیمرومیتواناینگونهبیانکرد،

ازسویسازمانبورساوراقبهادارتهران.باهاشرکتیریافشایداوطلبانهاطالعاتمربوطبهکارکناندرگزارشساالنهگاندازه
هاینمونهشدهاستوشرکتشدهدربورساوراقبهادارتهرانانتخابهایپذیرفتهتوجهبهاینکهنمونهپژوهشازبینشرکت

نیستند،ازلحاظ کشور در فعال اقتصادی واحدهای تمام معرف لزوماً محصوالت، نوع مالکیت، ساختار صنعت، ینبنابرااندازه،
افزارهایدردسترسدربازاروهمچنینهایاطالعاتیونرمهابایدبااحتیاطانجامگیرد.باتوجهبهضعفموجوددرپایگاهیافتهتعمیم

دسترسنبودنبرخیازصورتمعدمامکاندسترسیبهتما بهدلیلدر برخیمواردمحققتنها سایتبورسدر هایمالیدر
وکنترلمجبوربهحذفشرکتازنمونهگردیدهاست.وابستهاطالعاتمرتبطبامتغیرهایمستقل،



 منابع
 ،علمیفصلنامه،نهادیمالکیتومالیعملکرداجتماعی،مسئولیتگزارشگری،(5981)،معصومهقبادی،،زهراامیرحسینی

.22-11،صص14شمارهنهم،سالمدیریت،حسابداریپژوهشی
 ،حسابداری،تجربیهایپژوهش،شرکتیحاکمیتدراجتماعیهایشبکهنقش،(5988)،مژگانزواره،بهشتی،سوسنباستانی

 .91-59،صص51،شماره1دوره

 ،ساالنهگریگزارشدراختیاریافشایمیزانبرشرکتیحاکمیتسازوکارهایتأثیر،(5989)،سجادنقدی،،رافیکباغومیان
.592-558صص،52شمارهپنجم،سالحسابداری،دانشمجله،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت

 ،41شمارهقضاوت،مهفصلنا،هاشرکتحقوقدرنفعانذیتئوری،(5981)،مهردادندوشن،صادقیان،محمودباقری.
 حسابداریدانش،مدیریتحسابداریبرایابزاری:اختیاریافشایالگویتدوین،(5981)،علیرحمانی،،نازنینمنش،بشیری

.82-11،صص58شمارهپنجم،سالمدیریت،حسابرسیو
 ،اوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتدراختیاریافشایوقیمتتغییراترابطه،(5989)،رحیمآبادی،عرب،امیدپورحیدری

.12-98صص،5شماره،15دورهحسابرسی،وحسابداریهایبررسی،تهرانبهادار
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 ،هایشرکتدرنهادیمالکیتواجتماعیمسئولیتافشایبینرابطهبررسی،(5989)،محدثهحجامی،،محمدرضاپورعلی
.510-591،صصدهمشمارهسوم،سالمدیریت،حسابرسیوحسابداریدانش،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته

 سمتانتشاراتانسانی،علومدرتحقیقروشبرایمقدمه،(5941)محمدرضا،نیا،حافظ.
 هشتمسال،91شمارهحسابرس،تحلیلیفصلنامه،ایراندرشرکتیحاکمیت،(5941)،یحیییگانه،حساس.
 حسابداریحرفهدرآنپارادایموشرکتهااجتماعیمسئولیتنظریمبانی،(5989)،الهقدرتبرزگر،،یحیییگانه،حساس،

.599-508،صص11شمارههفتم،سالمدیریت،حسابداری
 ،بازتابانتشارات،مدیریتدرتحقیقروش،(5941)غالمرضا،خاکی.
 ،نسبتمیانرابطه(.5985)،محمدتقیبیگدلی،ضیائی،محمدرضاختائیQهایشرکتعملکردبابازارافزودهارزشوتوبین

،59،شماره8دورهحسابرسی،ومالیحسابداریپژوهشنامه،ارزیابینسبتومودیلیانیهایشاخصاساسبرگذاریسرمایه
.589-559صص

 هاآنبینیرابطهبربازاررقابتتأثیروافشاکیفیتبرمؤثرحاکمیتیعواملبررسی،(5981)،یونسبرزایی،،احمدپور،خدامی،
.85-11صص،10شمارهمالی،حسابداریفصلنامه

 ،حسابداریفصلنامه،آنگزارشگریوهاشرکتاجتماعیمسئولیت،(5988)،مصطفیجوریابی،اعتمادی،شکرالهخواجوی
.519-508صص،(51)پیاپیشمارهدوم،شمارهچهارم،سالسالمت،

 ،هایشرکتاطالعاتیتقارنعدمبرداوطلبانهافشایسطحاثراتبررسی،(5989)،وحیدطالتپه،علیزاده،شکرالهخواجوی
.551-48صص،81شمارهیازدهم،سالمالی،حسابداریتجربیمطالعاتفصلنامه،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته

 ،پذیریمسئولیتوسودمدیریتبینیرابطهبررسی،(5980)،دسعیکنگرلویی،جبارزاده،انوربایزیدی،شکراله،خواجوی
،5،شماره9دورهشیراز،دانشگاهحسابداریهایپیشرفتمجله،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتاجتماعی
.18-18صص

 ،پذیریمسئولیتوسبزبازاریابیوسابداریحپیامدپایدارتوسعه،(5981)،محمدسید،مشعشی،عبدالهپاکدل،،عباسعلیدریائی
.99-14صص،91شمارهحسابداری،پژوهشودانشمجله،شرکتیراهبریبرتأکیدبااجتماعی

 ،ویرایشنشرششم،وبیستچاپ،تربیتیعلوموروانشناسیدرتحقیقروش،(5915)،علیدالور.
 ،شیرازدانشگاهانتشاراتاول،چاپتصادسنجیاقهایروشبرایمقدمه،(5918)سیدحسین،ذوالنور.
 ،درمدیرههیئتاستقاللوسودباکیفیتمستقلحسابرسیهزینهرابطه،(5988)،کیوانشعبانی،،محمودقربانی،،اهللروحرجبی

.18شمارهپانزدهم،سالحسابداری،دانشمجله،تهرانبهاداراوراقبورسبازار
 ،8دورهحسابداری،پژوهشفصلنامه،ایراندراطالعاتافشاءادبیاتبرمروری،(5989)،نازنینمنش،بشیری،علیرحمانی،

.24-91،صص51شماره
 ،هایبررسیمجله،مالیگزارشگریکیفیتبرحسابرسیکمیتههایویژگیاثر،(5981)،معصومهقاسمی،،علیرضازارعی

.28-89صص،51شماره،9دورهحسابداری،
 هایشرکتعملکردوداوطلبانهافشایبینارتباطبررسی،(5989)،وحیدعلیزاده،،منوچهرروستا،،محمدحسین،ستایش

.520-519صص،59شمارهچهارم،سالحسابداری،تجربیهایپژوهش،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته
 ،آگاهانتشاراترفتاری،علومدرقتحقیروش،(5948)،الههحجازی،.عباسبازرگان،،زهرهسرمد.
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 ،همادنظری،،مسعودسعیدی افشاءسطحبرشرکتیدرونیعواملتغییراتبررسی،(5981)،اهللکرامترستمی،حیدری،
.512-501صص،8شمارهمدیریت،مالیاندازچشم،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتداوطلبانه

 ارومیهدانشگاه:ارومیهاول،چاپ،انسانیعلومدرپژوهشعملیهایروش،(5942)،محمدمیر،زادهعباسسید.
 حسابداریاطالعاتافشایماهیتوکمیتارزیابی،(5985)،مهدیجوری،مران،راضیهخانی،علی،اهللقدرتنیا،طالب

.20-89صص،9شماره،58دورهحسابرسی،وحسابداریهایبررسی،ایراندراجتماعیومحیطیزیست
 ،برمالیوغیرمالیاستراتژیک،اطالعاتافشایتأثیر،(5982)،زهرامحمدیلر،،الدینجاللسیدغنچه،حسینی،بهزادقربانی

.80-19صص،91شمارهنهم،سالحسابرسی،ومالیحسابداریهایپژوهش،سودمدیریت
 افشایباشرکتومالکیتمدیرههیأتساختاربینارتباطبررسی،(5989)،اهللولیکریمی،،حسنکریمی،،محمدپور،کاشانی

.542-521صص،58شمارهچهارم،سالحسابداری،تجربیهایپژوهش،اختیاری
 ،واحدمدیریت،دانشکدهآزاد،دانشگاهحسابرساظهارنظرباشرکتیحاکمیتوسودمدیریترابطهبررسی،(5980)،علیکهندل

.راکا
 شرکتیراهبریواجتماعیهایمسئولیتافشای،(5989)،رضیهخانی،علی،مهدیجوری،مران وحسابداریهایبررسی،

.984-918صص،9شماره،15دورهحسابرسی،
 مالی،لکردعموانسانیمنابعحسابداریاطالعاتبینرابطهبررسی،(5981)،شهناززاده،نایب،حسینوفائی،،محمودالدین،معین

.گذاریسرمایهومالیمدیریتحسابداری،ملیکنفرانسدومین،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتاقتصادی
 ،عبدالکریممقدم هایتصمیمبرشرکتراهبرینظامهایویژگیبرخیتأثیربررسی،(5985)،ابوالفضلیانسری،مؤمنی،

-519صص،1شماره،58دورهحسابداری،هایبررسی،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهفتهپذیرهایشرکتسرمایهساختار
592.

 ،نوعشرکت،اندازهبینرابطهبررسی،(5988)،مهدیجوری،مران،رضیهخانی،علی،عباسعلیدریائی،،غالمحسینمهدوی
شماره8دورهحسابداری،تجربیهایپژوهش،اجتماعیومحیطیزیستحسابداریاطالعاتافشایباسودآوریوصنعت ،
.508-41،صص51

 ،دانشمجله،بومیرویکردباسودکیفیتوشرکتیحاکمیتبینارتباطتبیین،(5980)،محمدحسینصفرزاده،،کاوهمهرانی
.84-28صص،1شمارهدوم،سالحسابداری،

 ،فصلنامه،ریسکافشایبرشرکتیراهبریسازوکارهایتأثیربررسی،(5981)،مهدیمیمند،ابراهیمی،محمدنمازی
.98-5صص،90شمارههشتم،سالمالی،حسابداری

 ،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتسودکیفیتبرتورمنرختأثیر،(5985)،حمیدرضارضایی،محمد؛نمازی،
.85-21صص،1شمارهدوم،سالحسابداری،تجربیهایپژوهش

 اجتماعی،مشارکتکارکنان،روابطبهمربوطاطالعاتافشایمیزانبینرابطهبررسی،(5981)،بهنامآزادی،،زهرهروزی،نو
المللیبینکنفرانساولین،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتدرسیاسیهایهزینهبازیستمحیطوتولید

.اندیشهبارانپژوهشیعلمیشرکتساری،عمل،واقداممقاومتی؛قتصاداوتربیتیعلومحسابداری،مدیریت،
 اطالعاتارزشبودنمربوطبراختیاریافشایسطحتأثیربررسی،(5989)،رضااحمدی،،الهقدرتنیا،طالب،هاشمپور،ولی

.45-15صص،15،شماره1دورهمدیریت،حسابداری،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتدرحسابداری
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