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 چکيده

 يابيدست منظور به پردازد.شرکت مي اجتماعي مسئولیت افشای بر شرکتي حاکمیت و فرهنگ تأثیر بررسي به حاضر، پژوهش

در بورس اوراق بهادار  شده پذيرفته شرکت 1۹تعداد  ها، فرضیه اين آزمون جهت و شده تدوين فرضیه اصلي دو هدف، اين به
سازماني به عنوان  شرکتي و فرهنگ در اين تحقیق حاکمیت ه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ب 18-13طي سال های 

بازار و  ارزش به دفتری ارزش شرکت، نسبت وابسته و اندازه شرکت به عنوان متغیر اجتماعي مسئولیت مستقل و افشای متغیر
( پیمايشي) میداني حاضر پژوهش تحقیق روش رار گرفتند.دارايي و اهرم مالي به عنوان متغیرهای کنترلي مورد بررسي ق بازده

 گردآوری که طوری به است، مقطعي و کاربردی تحقیق يک زمان نظر از و باشد مي رويدادی پس علي نوع از روش نظر از و
 رگرسیون تحلیل از هافرضیه آزمون و اطالعات تحلیل و تجزيه است. برای گرفته انجام مدارک و اسناد از استفاده با ها داده
 بین همبستگي سپس و محاسبه آزمون انجام برای نیاز مورد اطالعات ابتدا که معنا بدان شده است، استفاده متغیره چند

 آزمون جهت داده آوری جمع از پس منظور اين به. گرفته است قرار بررسي مورد همبستگي ضريب از استفاده با را متغییرها
 سازماني گرديده است. نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکي از آن است که فرهنگ استفاده Eviews افزار نرم از ها فرضیه

 افشای شرکتي بر مالکیت دارد. همچنین حاکمیت شرکتي از بعد داری معني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر
 اجتماعي ندارند. مسئولیت دی تاثیری بر افشایدارد، اما ابعاد مالکیت مديريتي نها داریمعني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت

 اجتماعي. مسئولیت شرکتي، افشای حاکمیت سازماني، فرهنگ: واژه های کليدی

 

 مقدمه
 شود. زيرامي منجر ها شرکت به تداوم که ضروريیست عامل آن با مرتبط گرهای افشا و شرکتي اجتماعي پذيری مسئولیت

 فعالیت از جامعه آورد. مي فراهم درازمدت در را ها شرکت بقای جامعه امکان لذا .دارند جامعه با هايي ارتباط ها شرکت همه

  های که مسئولیت دارد داللت موضوع اين بر ها شرکت پذيری مسئولیت گسترش .گیرد مي ها بهره شرکت رفتار و ها
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 برابر در بايستي ها شرکت .است تهرف سهامداران فراتر برای پول کردن فراهم يعني بوده، گذشته در آنچه از ها رکتش
 باشند پاسخگو( جامعه و محیط گذاران، قانون ها، بانک کاال، عرضه کنندگان کارکنان، مشتريان، سهامداران،) ذينفعان
 .(2113)دنیس، 
 فرهنگ از. باشد مي خود خاص فرهنگ دارای سازماني هر و دارد قرار جامعه هر ملي فرهنگ تاثیر تحت سازماني فرهنگ
 معیار بر مشتمل ای مجموعه: دارند مشترکي ويژگي ها تعريف تمامي مجموع در اما است، شده گوناگوني های تعريف سازماني

 فرهنگ(. 1311 رابینز،) است مهم ها آن شناخت که سازمان يک اعضای بین در مشترک اعتقادات و ها نگرش ارزشها، ها،
 بر فرهنگ اثرات مطالعه .دارد قرار سازمان خارج و داخل عوامل تاثیر تحت بلکه آيد، نمي وجود به خود خودی به سازماني
 از .است حد چه تا کارکنان نگرش شیوه در فرهنگ نقش که دهد مي نشان ها گیری تصمیم و کارکنان رفتار ها، سازمان

 و اعتمادی) موثر باشد تواند مي سازمان های هدف به يابي دست جهت در اقدام و رقبا با رقابت در فرهنگ ديگر، سوی
 از ناپذير جدايي بخش يک اخالقي اصول .شود مي کارکنان شدن اجتماعي موجب سازمان، يک . فرهنگ(1388 ديگران،
 های عملکرد سازمان آن، با که بود خواهد گذار تاثیر روشي روی بر سازمان يک فرهنگ بنابراين، .باشد مي سازمان فرهنگ

 مطالعات اجتماعي پذيری مسئولیت بر سازماني فرهنگ تاثیر ی زمینه در .بخشد تحقق را اش اجتماعي پذيری مسئولیت
 .(2111است )جنسن و مکلینگ،  گرفته صورت فراواني

 

 اهميت و ضرورت تحقيق
 گسترش و توسعه دنیای امروز و افزايش رقابت باعث شده که سازمانها برای بقای خود فقط به سود و منافع خودشان بینديشند.
در حالي که هر تصمیم کوچکي به صورت مستقیم يا غیر مستقیم در ديگر بخش های جامعه تاثیر خود را نشان مي دهد. در 

شرکت ها ملزم شدند  اما به مرور زمان و با توسعه ی درک بشری، گذشته بین جامعه و شرکت ها رابطه ای مادی برقرار بود.
اين بعد جديد چیزی جز مسئولیت پذيری  مسئولیت های خود نیز پايبند باشند. که عالوه بر بعد اقتصادی به بعد جديدی از

بنابراين در عصر اطالعات و جهاني سازی، شرکت ها برای دستیابي به موفقیت، بايد به انتظارات  اجتماعي شرکت ها نیست.
ت را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق اجتماعي و احکام اخالقي واکنش مناسب نشان دهند و به بهترين شکل اين گونه انتظارا

نیز بیانگر ارزشهای اصلي،  و نوع حاکمیت شرکتي فرهنگ کنند تا دستیابي به اهداف باالتر و واالتر را امکان پذير سازند.
باعث ايجاد تمايز بین  و نوع حاکمیت شرکتيفرهنگ . تصورات، تعابیر و روندهايي است که يک سازمان را مشخص مي کند

عالوه بر . (1311 رابینز،) ازمان و بقیه سازمان ها مي شود و تعهداتي فراتر از عالقه های شخصي فرد را ايجاد مي کنديک س
بنابراين  اين مسئولیت پذيری اجتماعي بخشي از فرهنگ سازماني بوده و در محیط فرهنگي سازمان نوعي ارزش مي باشد.

مسئولیت پذيری اجتماعي و بررسي چگونگي تاثیر ابعاد فرهنگ  و شرکتي تحاکمی نوع ،شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازماني
بر مسئولیت پذيری اجتماعي سازمان نه تنها الزم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح  شرکتي حاکمیت نوع وسازماني 

 .ضروری مي باشد
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 پيشينه تحقيق
 تحقیقات داخلي

 شرکتي پرداختند. پژوهش راهبری و اجتماعي های مسئولیت رسي افشای( در پژوهش ديگری به بر1311) جوری و علي خاني
 يعني شرکتي؛ راهبری سازوکار دو با اجتماعي و محیطي زيست اطالعات افشای سطح بین رابطه بررسي به حاضر

 عاتاطال افشای سطح گیری اندازه برای. پردازد مي ايراني های شرکت در موظف غیر مديران و نهادی گذاران سرمايه
 بورس در شده پذيرفته های شرکت را پژوهش اين آماری جامعۀ. شد استفاده محتوا تحلیل روش از اجتماعي و محیطي زيست
 برای. است 1311تا  1381 های سال طي مختلف صنايع در فعال شرکت ۹۹ شامل و است داده شکل تهران بهادار اوراق

 سطح با شرکت اندازۀ بین که است آن بیانگر ها يافته. است شده استفاده چندگانه رگرسیون روش از پژوهش های فرضیه آزمون
 و محیطي زيست اطالعات افشای سطح بین اما دارد، وجود مثبتي دار معني رابطۀ اجتماعي و محیطي زيست اطالعات افشای

 .نشد مشاهده داری معني رابطۀ موظف غیر مديران و نهادی گذاران سرمايه و اجتماعي
. پرداختندشرکتها  ياجتماع تیبر افشاء مسئول يشرکت یراهبر یزمهایاز مکان يرابطه برخ يبررس ( به131۹) اکرميآراني و 

 أتیه نسبت ،یشامل مالکان نهاد ،يشرکت تیحاکم زمیسه مکان نیمابیرابطه معنادار ف انگریپژوهش، ب نيحاصل از ا جينتا
اندازه حسابرس و سطح  نیب ن،ی. همچنباشدیم ياجتماع تیمسئول یبا سطح افشا رهيمد أتیموظف و اندازه ه ریغ رهيمد

 کيبه عنوان  ياجتماع تیمسئول یو دستاورد: توجه به گزارشگر تنشد اصال افتي یرابطه معنادار ياجتماع تیمسئول یافشا
مشارکت در و  يطیمح ستيز یتهایآنها در فعال ندهيو حضور فزا یتجار یواحدها ينقش اجتماع شيجهت افزا يپروکس
 .   باشد ينوشتار م نيدستاورد ا نيبه عنوان مهمتر ،یو اقتصاد يتوسعه اجتماع یها برنامه

 سايپا پرداختند. سازمان شرکت خودروسازی در اجتماعي مسئولیت بر سازماني فرهنگ تأثیر ( به بررسي1313) دارايي و پارسا
 اجتماعي پذيری مسئولیت جامعه، در ها آن توسعۀ نقش و رشد دلیل به و اند امروزی جامعۀ پیکرۀ بنیادين و مهم اجزای از ها

 ابعاد بر دنیسون سازماني فرهنگ های مؤلفه تأثیر میزان بررسي پژوهش از اين هدف. است يافته افزوني روز اهمیت ها شرکت
 که شد آوری شنامه جمعپرس 123 پژوهش فرايند در.  سايپاست خودروسازی شرکت در ها سازمان مسئولیت اجتماعي مختلف
 نتايج تحلیل در. شد تأيید 13/1 کرونباخ با آلفای آن پايايي و( نخبگان و خبرگان) نظران صاحب پانل طريق از آن روايي

 از استفاده با سايپا شرکت سازماني t تحلیل آزمون از استفاده با نهايت در و سنجیده فرهنگ وضعیت ا ابتد ها، داده از حاصل
 و سايپا شرکت خودروسازی متوسط حد از باالتر سازماني فرهنگ بیانگر نتايج. شد بررسي تحقیق های فرضیه ،آزمون مسیر

 شود مي پیشنهاد خصوص اين در. است اين شرکت اجتماعي مسئولیت بر آن سازماني فرهنگ بسزای تأثیر میزان برآورد
 اخالقي و قانوني تخلفات از دور به و بیشتر درآمد کسب یبرا سالم رقابتي ايجاد محیط جهت ها سازمان مديران و مسئوالن

 .بپردازند خود سازمان درون در فرهنگ مختلف ارتقای ابعاد به
 تحقیقات خارجي

 تیابعاد چهارگانه مسئول نیبر رابطه بي اجتماع تیمسئول تیاهم ریّمتغ یگر لينقش تعد يبه بررس( 211۹مترسون و ديگران )
ها با استفاده از مدل  پردازش حاصل از داده پرداخته اند. يراجتماعیغ وي اجتماع نفعانيدولت و ذ ان،يرکارکنان، مشت (ياجتماع
 تیابعاد چهارگانه مسئول نیمطالعه بر رابطه ب مورد ریّمتغ یلگرياز آن است که نقش تعد يحاک يسلسله مرتب ونیرگرس

بر  دیبدان معناست که تاک افتهي نياست، ا ديیمورد تا (يراجتماعیو غ ياجتماع نفعانيذ دولت و ان،يکارکنان، مشتر) ياجتماع
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برخوردار باشد به  سازمانها مثبت بر عملکرد یاز کارکرد تواندیسازمانها م یآن از سو تيو رعا ياجتماع تیمسئول تیاهم
 .دهدیقرار م خود ریکارکنان را تحت تاث يتعهد سازمان یکه به طور معنادار ینحو

 تیمسئول يبه بررس يعملکرد مال و شرکت ها و ياجتماع تیمسئول يبا عنوان بررس یدر مطالعه ا (2118ان )ديگرو  ونوياو
و استهالک و سود  اتیپژوهش سود قبل از بهره و مال ني. در اپرداختنديي ايشرکت مالز 11 يشرکتها و عملکرد مال ياجتماع

. استانجام شده  211۹ -2111 یسال ها يشد. پژوهش آن ها طدر نظر گرفته  يعملکرد مال یها ریّهرسهم به عنوان متغ
وجود  يشرکت ها و عملکرد مال ياجتماع تیمسئول نیب يفیضع باًيآن ها نشان داد که که رابطه مثبت و تقر لیو تحل هيتجز

 .گردديم يشرکت ها باعث بهبود عملکرد مال ياجتماع یها تیفعال آن ها ادعا کردند که گزارش نيدارد. بنابرا
 

  اهداف تحقيق
  شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر شرکتي حاکمیت و فرهنگ هدف اصلي: تأثیر

 اهداف فرعي
 شرکت اجتماعي مسئولیت افشای تعیین تاثیر فرهنگ سازماني بر

  شرکت اجتماعي مسئولیت افشای تعیین تاثیر حاکمیت شرکتي بر

  یاهداف کاربرد
 مورد استفاده واقع شود. ليذ یتواند توسط گروهها يمطالعه با توجه به هدف آن م نيا جيا، نتبشرح فوق يبر هدف علم عالوه

 سازمان بورس اواراق بهادار  (الف
شده در  رفتهيپذ یشرکتها تیبر فعال يسازمان بورس اواراق بهادار بعنوان مرجع نظارت یتواند برا يپژوهش م نيا یها افتهي

شده در  رفتهيناشران پذ ينظارت یکننده دستورالعمل ها نيو تدو هيبازار سرما يبعنوان متول زیبهادار تهران و ن اوراق بورس
 واقع شود. دیمف رانيتهران و فرابورس ا بهادار بورس اوراق

 گذاران و اعتبار دهندگان هي، سرماسهامداران (ب
از جمله سهامداران و  هيبازار سرما نفعانيذ هیتواند جهت کل يم قیتحق نيا جي، احتماالً نتانفعانيذ یدر نظر گرفتن تئور با

 .رساند یاري یریگ میدر امر تصم شانيتواند به ا يواقع شود و م دهيفا دیمف گذاران هيسرما
  يگران مال لیتحل (ج
 مسئولیت با افشایدر رابطه  یریگ میشده در بورس را جهت تصم رفتهيپذ یشرکتها رانيمد تواندیم قیتحق نيا جينتا

 .رساندياری  شرکت ياجتماع
 يدانشگاهها و موسسات پژوهش (د

 يآگاه باشند. آنها م يعلم یها افتهي نياز آخر يستيکنندگان علم همواره با دیبه عنوان تول يو موسسات پژوهش دانشگاهها
. نديبنما ديلم جدع دیتول قيطر نيگرفته و از ا شیرا پ یديجد قاتیرا به کار بسته و تحق گرانيد قاتیتحق یها افتهي توانند

 دیمطالعه مف نيمرتبط با موضوع ا ینظر يدر جهت بسط مبان انيدر جهت کمک به محققان و دانشجو تواندي م قیتحق نيا
 واقع شود. 
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  فرضيات تحقيق
 شرکت تاثیر دارد. اجتماعي مسئولیت افشای بر سازماني فرهنگ

 رد.تاثیر دا شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر شرکتي حاکمیت

 

  قلمرو تحقيق
 قلمرو موضوعي:

 یبر افشا يشرکت تیفرهنگ و حاکم ریتأثبه طور کلي قلمرو موضوعي اين پژوهش در حوزه حاکمیت است و به طور خاص 
دهد. را مورد بررسي قرار مي شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهيپذ یشرکتها ، مطالعه ای درشرکت ياجتماع تیمسئول

 قلمرو مکاني:
 دهد.تشکیل ميشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهيپذ یشرکتهاقلمرو مکاني اين پژوهش را کلیه 

 قلمرو زماني: 
 باشد.مي 1318تا  1313قلمرو زماني انجام اين پژوهش داده های مربوط به سالهای بین 

 

 ها  مدل پنج بعدی مسئوليت اجتماعی شرکت

های تعالي  باشد و به راحتي قابل تطبیق با مدل های مربوط به خود مي بعد دارای شاخصگانه که هر 1براساس اين مدل ابعاد 
رساني و تعامل با ذينفعان و چگونگي  باشد مورد بررسي قرار مي گیرد. در اين خصوص توجه به چگونگي اطالع سازماني مي

 .(2111)دوود،  باشد ارتباطات ذينفعان با شرکت از اهمیت زيادی برخوردار مي

 
 (0222، دوود) : مدل مسئوليت اجتماعی کارول(9شکل شماره )

 در جامعه و کشور

 در محیط زيست

 در محیط بازار و صنعت

مسئولیت اجتماعي در 
 محیط کار

مسئولیت اجتماعي در 
رهبری و فرآيندهای 

 دورن سازماني
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ها شامل:  باشند که آن دسته مسئولیت اجتماعي کلي مي 1ها دارای  مرحله است و معتقد است که سازمان 1اين مدل نیز شامل 
 باشند. ها مي ساير مسئولیت -1اخالقي،  -3حقوقي،  -2مسئولیت اقتصادی،  -1
 

 کامرون و رقابتی کوین های ارزش چارچوب  انی بر اساس نظریهانواع فرهنگ سازم
( 211۹) کامرون و کوين توسط شده ارائه( CVF) رقابتي های ارزش چارچوب ی مختلف، نظريه های مدل و ها نظريه میان در
 از يکي عموالًم ها سازمان که است اين CVF اساسي فرض. شود مي استفاده سازماني فرهنگ های پژوهش در گسترده طور به

 : (211۹)لیزاماريو،  هستند دارا را آنها از ترکیبي يا زير سازماني فرهنگ چهارنوع
 ( همکاری يا ای طايفه، ای قبیله) گرا تیم فرهنگ    -1
 ( ساالر ويژه) گرا توسعه فرهنگ    -2
 ( بازار بر مبتني) گرا نتیجه فرهنگ    -3
 (گرا مرتبه) مراتبي سلسله فرهنگ    -1

 از بیش در امروزه که کردند طراحي( OCAI) سازماني فرهنگ ارزيابي مدل نام به ابزاری CVF با ارتباط در کوئین و کامرون
 . است سازماني عملکرد سنجش و بیني پیش آن هدف و شده استفاده سازمان 1111

 شناسايي دانشي های دارايي کارگیری به و خلق مقابل در موانع ترين مهم از يکي عنوان به را سازماني فرهنگ، رهبران اکثر
 هستند دانش گذاری اشتراک به مشوق که سازماني های فرهنگ از دسته آن معتقدند محققان برخي حال اين با. اند کرده
 سازمان در دانش مديريت گسترش و بهبود به فناوری و تعهد بر مبتني مناسب، رهبری انگیزش های نظام طريق از توانند مي
 .نمايند کمک خود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ليزاماریو) کامرون و کوین رقابتی های ارزش چارچوب  نظریه اساس بر سازمانی فرهنگ :  انواع(0)شکل شماره 

0222) 

 ويژگي: مشارکت، کار تیمي

 سبک رهبری: تسهیل گر، مربیگری و پدرانه

یارهای موفقیت: توسعه و بهبود منابع انساني، تعهد سازماني و مع

 توجه به ديگران

 

 ويژگي: خالقیت و کارافريني

 سبک رهبری: کارافرين و نوآور و ريسک پذير

 معیارهای موفقیت: تولید محصوالت منحصر به فرد

 

 

 فرهنگ توسعه گرا فرهنگ تیم گرا

 

 

تويژگي: نظم و حاکمیت قانون و مقررا  

 سبک رهبری: هماهنگ کننده، سازمان دهنده

 معیارهای موفقیت: کاهش و مهندسي هزينه، تحت کنترل بودن

 فرهنگ مراتب گرا
 

 

 ويژگي: رقابت، کارايي و اثربخشي

 سبک رهبری: قاطع و توجه به تولید و توفیق گرا

 معیارهای موفقیت: دسترسي به اهداف، رقابت پذيری

 فرهنگ نتیجه گرا
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 چارچوب نظری تحقيق
 ، سرنوشتزود يا وار، دير سلسله روند يک طي تواند مي مدير يک تصمیم هر که چرا. اند نامیده مديريت عصر را حاضر عصر
 از بسیاری توجه اخیر های سال طي که اجتماعي مشکالت و مسائل از يکي لذا. نمايد تغییر دستخوش را جامعه نهادهای تمام

 وظايف به مديران و ها سازمان بندی پای و توجه است، عدم کرده جلب خود به را مختلف جوامع اندرکاران دست و نظران صاحب
. دارد گذشته های فعالیت از تر وسیع مفهومي( CSR) شرکت اجتماعي مسئولیت امروزه .است شان اجتماعي های مسئولیت و

 هايي فعالیت مجموعه اعم، به طور به اجتماعي مسئولیت. است غربي صنعتي اجتماعي، کشورهای های مسئولیت بحث خاستگاه
 جامعه، انجام در مفید و مؤثر عضو يک عنوان هداوطلبانه، ب صورت به اقتصادی های بنگاه و سرمايه صاحبان که شود مي گفته
 واحدی تعريف اجتماعي های پديده خصوص در علم اين دانشمندان که است اين اجتماعي علوم خصوصیات از يکي .دهند مي
تر  هنیست، در اين ارتباط، تعاريف گسترد مستثني امر اين از نیز سازمان اجتماعي های مسئولیت بحث. کنند نمي ارائه خود از

(، 1181) گر تری نسبت به سهامداران و ديگر ذينفعان تأکید دارند. تعاريف تری حاکمیت شرکتي بر سطح پاسخگويي وسیع
( که به گروه بیشتری از ذينفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد 1111) ( و رابرت مانکز و مینو1111) مگینسون

 های آينده و منابع طبیعي ها در برابر کل جامعه، نسل دهند که شرکت تر نشان مي نظران برخوردار است. تعاريف گسترده صاحب
سازماني و  درون  های تعادل )محیط زسیت( مسئولیت دارند. در اين ديدگاه، سیستم حاکمیت شرکتي در حقیقت موانع و اهرم

چنین، استدالل منطقي در اين ديدگاه آن ها مسئوالنه عمل کنند. هم کند آن ها است که تضمین مي سازماني برای شرکت برون
هايي که در برابر تمام  توان با در نظر گرفتن منافع ذينفعان برآورده کرد، چون شرکت است که منافع سهامداران را فقط مي

افزايش آفريني خود را در درازمدت  توانند ارزش ها مي تر هستند. شرکت باشند در درازمدت موفق و با رونق ذينفعان مسئول مي
سازی سیستم حاکمیت خود مي کنند. اين ديدگاه  دهند و اين کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذينفعان و با بهینه 

ها با اعمال  ( مؤيد اين ديدگاه است که عملکرد مالي شرکت2111سالمون ) مورد تأکید اکثر متون علمي است. تحقیقات تجربي
شوند و به ذينفعان خود توجه  ابطه مثبتي دارد و مديران بهتر، موجب حاکمیت شرکتي بهتری ميها ر حق حاکمیت شرکتي آن

)چن و الکنیش،  کنند کنند و بازده مالي بیشتری را تولید مي ها را مؤثرتر کنترل مي کنند. همچنین مديران بهتر شرکت مي
211۹.) 

شناسي  شناسي، انسان های فرعي انسان شود و يکي از رشته از ميشناسي آغ يکي از مباني اساسي علوم رفتاری با رشتۀ انسان
شناسي فرهنگي با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها  فرهنگي است که با مطالعه رفتار سازماني ارتباط نزديک دارد. انسان

توان  یق ارزشهای فرهنگي جامعه نميگیرد و نیز با فرهنگ متأثر از اين رفتار سر و کار دارد. درواقع بدون فهم عم تأثیر مي
 (. 1311زاده،  ممي) رفتار سازماني را به درستي فهمید

ترين مفاهیمي است که در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاکنون  کند، يکي از مهم نقشي که فرهنگ در رفتار انسان ايفا مي
کند. در  گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین مي نسان ياد ميطور کامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که ا به

های طبیعي و نیروهای  ای است که با توجه به خواسته آيد، بايد گفت که فرهنگ پديده مورد اينکه فرهنگ چگونه به وجود مي
ن مردم، دين و مذهب، گیرد. جغرافیای منطقه، تاريخ و رويدادهای قوم، زبان و ادبیات رايج در میا اجتماعي سرچشمه مي

ای از ارزشها و باورهای  اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدايش فرهنگ اثر گذاشته و در ترکیبي سازگار با يکديگر، مجموعه
 . (2111)گرينبرگ و بارون،  سازد گذارد و ارتباط میان مردم را آسان مي آورند که بر رفتار انساني تأثیر مي چیره را پديد مي
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 ش تحقيقرو نوع
ها، کشف  روش تحقیق را مي توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام يافته برای برای بررسي واقعیت

های مختلفي از روش تحقیق صورت گرفته بندی مجهوالت و دستیابي به راه حل مشکالت دانست. در علوم انساني تقسیم
توسعه دانش کاربردی  کاربردی تحقیقات هدفکاربردی يا علمي باشد.  نیادی،تواند ب است. بر اساس هدف، روش تحقیق مي

روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و نتايج  .(1382، خاکي) باشد و کاربرد عملي آن  مي در يک زمینه خاص
ران، اعتباردهندگان، محققان و گذا حاصل از آن مي تواند برای طیف گسترده ای شامل مديران شرکت ها، سهامداران، سرمايه

 تدوين کنندگان استانداردها مفید باشد. 
های گردآوری شده در رابطه با  هبه طور کلي چنانچه داداز لحاظ بعد زماني تحقیقات مي توانند گذشته نگر يا آينده نگر باشند. 

از اين رو پژوهش حاضر يک  لقي کرد.توان گذشته نگر ت رويدادهايي باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را مي
 آيد. تحقیق گذشته نگر به شمار مي

تحقیق توصیفي بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات مي توانند تاريخي، توصیفي، همبستگي، تجربي يا علّي باشند. 
تحقیقات همبستگي  شامل مجموعه روش هايي است که هدف آن توصیف کردن شرايط يا پديده های مورد بررسي است.

شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تبیین  شامل پژوهش هايي است که در آنها سعي مي
)سرمد و  باشد گردد. در تحقیقات همبستگي هدف اصلي مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو يا چند متغیر مي

باشد و از لحاظ هدف از نوع  تقسیم بندی فوق، اين تحقیق از نوع توصیفي و همبستگي ميتوجه به . با (1311همکاران، 
 تحقیقات کاربردی است.

 

 روش گردآوری اطالعات
 باشد: يشرح م نياين پژوهش بد قیاطال عات درتحق یگردآور یروشها نيمهمتر

موضوع از  اتیو ادب ینظر يمبان نيتدو یاطالعات برا یقسمت جهت گردآور ني: در ایمطالعات کتابخانه ا -1
 استفاده  شده است.  ي و داده های الزم از بورس اوراق بهادار تهراننترنتيا های تيکتب، مقاالت و سا

 بر سازماني از پرسش نامه فرهنگ و اطالعات ها داده آوری قسمت به منظور جمع نيدر ا :يدانیم قاتیتحق -2
 گردد. فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده ميرابینز و داده های شرکت های  مدل اساس

 

 ابزار گردآوری اطالعات
منتشر شده توسط شرکتها  و صورتهای مالي رابینز مدل اساس بر سازماني فرهنگ نامه پرسشبا استفاده از  ازیمورد ن داده های

 . خواهد شدپرداز استخراج  ریو تدب نياز نرم افزار های ره آورد نو نیدر سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچن

 

 آزمون فرضياتروش تجزیه و تحليل و 
بندی شدند، اکنون نوبت آن است که با آوری و دستههای مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مناسب جمعپس از اينکه داده

ها فرايندی چند تجزيه و تحلیل داده آوری شده را تجزيه و تحلیل نمائیم.های جمعاستفاده از تکنیک آماری مناسب داده
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-)جامعه( آماری فراهم آمده آوری اطالعات از نمونههايي که از طريق بکارگیری ابزارهای جمعای است که طي آن دادهمرحله

-اين داده های بینها و ارتباطشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلاند. خالصه، کدبندی و دسته بندی... و در نهايت پردازش مي

ها هم از لحاظ مفهومي و هم از ها و پاسخ به سواالت مطرح شده فراهم آيد. در اين فرايند دادهها به منظور آزمون فرضیه
 (.1312، دالور) ها بعهده دارندهای گوناگون آماری نقش بسزايي در استنتاج و تعمیمشوند و تکنیکجنبه تجربي پااليش مي

 اطالعات ابتدا که معنا بدان مي شود استفاده متغیره چند رگرسیون تحلیل از فرضیه ها آزمون و عاتاطال تحلیل و تجزيه برای
مي  قرار بررسي مورد همبستگي ضريب از استفاده با را متغیرها بین همبستگي سپس و محاسبه آزمون انجام برای نیاز مورد
 انتخاب برای هاسمن آزمون از تحقیق اين در باشد مي پانل داده های روش تحقیق اين در استفاده مورد آماری روش. دهیم

 واريانس ناهمساني سپس و F آزمون از مدل معني داری بررسي برای و مي شود استفاده( تصادفي و ثابت اثرات) آزمون نوع
 افزار نرم از ها فرضیه آزمون جهت Excel در آنها کردن ومرتب داده آوری جمع از پس منظور اين به. خواهد گرفت انجام

spss18 و Eviews شده است. استفاده 
 

  آمار توصيفی
در مورد  .شده است زير ارائه جدول در کنند، مي ارائه پژوهش های داده وضعیت از کلي شمايي که پژوهش توصیفي های آماره

 رار گرفته است. شرکت مورد بررسي ق 1۹بررسي شده که برای هر سال  18تا سال  13ها دوره پژوهش  از سال  فرضیه
 ها متغيرهای پژوهش در سطح کل شرکتهای توصيفی  آماره (:9) جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 1.81121 %۹۹.1۹ %11.21 1 13۹ مالکیت مديريتي

 1.۹18311 %۹2.11 %11.11 1 13۹ مالکیت نهادی

 1.112111 %31.12 %12.31 1 13۹ مالکیت شرکتي

 11 133.1211 218.1112 18.2111 13۹ نگ سازمانيفره

 1.32111 1.111 1.112 1.11 13۹  اجتماعي مسئولیت افشای

 1.12112 11.12111 11.31211 11.1211 13۹ شرکت اندازه

 1.321 18 18 ۹ 13۹ شرکت سن

 1.32231 1.۹13112 1.31۹28 1.1123 13۹ مالي اهرم

 1.111238 1.22111 1.۹3121 -1.1138 13۹ دارايي ها بازده

 
 

 ها های پژوهش و آزمون فرضيه تایج برآورد مدلن
 نتايج آزمون فرضیه اول پژوهش

پژوهش،  اول یهفرض برای آزموندارد و  تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر سازماني اين فرضیه بیان مي دارد: فرهنگ
 : برآورد شده استتابلويي با اثرات ثابت  با رويکرد داده های زير مدلاز 
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CSRit =b0 + b1CULit + b2SIZE it +b3LEVit+b4AGEit +b5ROAit + ei 

 ارائه شده است: 1نتايج برآورد در جدول شماره 
 

 نتایج برآورد فرضيه اول پژوهش(: 9)جدول شماره 

 اجتماعي مسئولیت متغیر وابسته: افشای

 VIFآماره  سطح معني داری t آماره ضرايب نام متغیر

 - 1.1111 1.۹82121 1.311121 مقدار ثابت

 2.12 1.1113 8.113312 1.113۹13 فرهنگ سازماني

 2.11 1.3113 1.12131۹ 1.111311 شرکت اندازه

 1.1۹ 1.112۹ -1.111211 -۹.131۹ شرکت سن

 1.1۹ 1.1111 -11.111۹1 -1.321111 مالي اهرم

 1.11 1.1111 11.18123 1.۹11311 ها دارايي بازده

  R Squar 1.11 ضريب تعیین

  Adjusted R Square 1.11 ضريب تعیین تعديل شده

  Dorbin-Watson 1.88 دوربین واتسون

  F 33.31 1.1111 sig آماره

  sig 1.1111 1.11 ناهمساني واريانس

 
و يک سری از  سازماني قابل مشاهده است، ارتباط فرهنگ 1همانطور که در جدول شماره  1نتايج برآورد مدل برای فرضیه 

 دهد، که عرض از مبدا نشان مي اجتماعي را مسئولیت های کنترلي که مطابق تحقیقات گذشته جهت کنترل افشایمتغیر
 % خطا معنا دارند. معناداری آماره فیشر1( در سطح ۹1/1( و بازده دارايي )113/1سازماني ) ( و ضرايب فرهنگ311/1)
دهد که متغیر مستقل  % خطا است. ضريب تعیین تعديل شده نیز نشان مي1ي مدل در سطح ( حاکي از معناداری کل31/33)

(  88/1باشد. مقدار آماره دوربین واتسون ) درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مي کند که توانايي تبیین خوب مي 31مدل، 
به معني اين است که امکان استفاده از رگرسیون وجود  دهد و )باقیمانده های مدل( را نشان مينیز عدم همبستگي بین خطاها 

بود که نشان از عدم وجود هم  11برای همه متغیرها کمتر از  VIFخطي بین اجزای اخالل، آماره  دارد. در نتايج آزمون هم
 خطي بین اجزای اخالل مدل دارد.
 افشای بر سازماني هش مبني بر اينکه فرهنگدهد که فرضیه اول پژو سازماني نشان مي معنادار بودن ضريب متغیر فرهنگ

شود. همینطور برازش مدل رگرسیوني پژوهش منجر به  % تايید مي1دارد، در سطح خطای  تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت
دهد با افزايش  محاسبه ضريب منفي برای متغیر اهرم مالي با سطح مناسبي از معناداری از نظر آماری گرديده که نشان مي

 يابد و بالعکس. ، اين متغیر کاهش مياجتماعي مسئولیت ن افشایمیزا
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 نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش
پژوهش،  دوم یهفرض برای آزموندارد و  تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر شرکتي اين فرضیه بیان مي دارد: حاکمیت

 : است برآورد شدهتابلويي با اثرات تصادفي  با رويکرد داده های زير مدل
CSRit = b0 + b1MOit + b2IOit + b3COit + b4SIZE it +b5LEVit+b6AGEit +b7ROAit + εi 

 ارائه شده است: 2نتايج برآورد در جدول شماره 
 

 پژوهش دوم فرضيه برآورد : نتایج(0)جدول شماره 

 اجتماعي مسئولیت متغیر وابسته: افشای

 VIFاره آم سطح معني داری t آماره ضرايب نام متغیر

 - 1.1111 1.311۹88 1.213111 مقدار ثابت

 1.38 1.1118 -1.181113 -1.131111 مالکیت مديريتي

 1.11 1.1118 2.11831۹ 1.111111 مالکیت نهادی

 2.11 1.113۹ 11.111111 1.13121۹ مالکیت شرکتي

 1.28 1.1321 1.1138۹1 1.113381 شرکت اندازه

 2.11 1.1۹11 -1.131111 -1.111111 شرکت سن

 1.81 1.1111 -11.23333 -1.311131 مالي اهرم

 2.11 1.1111 12.11311 1.۹1۹113 ها دارايي بازده

  R Squar 1.13 ضريب تعیین

  Adjusted R Square 1.12 ضريب تعیین تعديل شده

  Dorbin-Watson 1.۹3 دوربین واتسون

  F ۹2.23 1.1111 sig آماره

  sig 1.1111 1.11 ناهمساني واريانس

 
همانطور که در جدول شماره قابل مشاهده است، ارتباط مولفه های حاکمیت شرکتي و يک  2نتايج برآورد مدل برای فرضیه 

دهد، که عرض از  نشان مي اجتماعي را مسئولیت های کنترلي که مطابق تحقیقات گذشته جهت کنترل افشایسری از متغیر
ها  دارايي ( و بازده131/1) شرکتي (، مالکیت11/1) نهادی (، مالکیت-131/1) مديريتي ت( و ضرايب مالکی213/1مبداء )

% خطا است. 1( حاکي از معناداری کلي مدل در سطح 23/۹2) % خطا معنا دارند. معناداری آماره فیشر1( در سطح ۹1/1)
ت متغیر وابسته را تبیین مي کند که درصد از تغییرا 12، دهد که متغیر مستقل مدل ضريب تعیین تعديل شده نیز نشان مي

(  نیز عدم همبستگي بین خطاها )باقیمانده های مدل( را ۹3/1باشد. مقدار آماره دوربین واتسون ) توانايي تبیین متوسط مي
اره خطي بین اجزای اخالل، آم دهد و به معني اين است که امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد. در نتايج آزمون هم نشان مي

VIF  بود که نشان از عدم وجود هم خطي بین اجزای اخالل مدل دارد. 11برای همه متغیرها کمتر از 
 مسئولیت افشای شرکتي بر مالکیت دهد که فرضیه دوم پژوهش از بعد شرکتي نشان مي معنادار بودن ضريب متغیر مالکیت

اجتماعي ندارند. همینطور برازش مدل  مسئولیت تاثیری بر افشای ، نهادیدارد، اما ابعاد مالکیت مديريتي تاثیر شرکت اجتماعي
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رگرسیوني پژوهش منجر به محاسبه ضريب منفي برای متغیر اهرم مالي با سطح مناسبي از معناداری از نظر آماری گرديده که 
 يابد و بالعکس. اجتماعي، اين متغیر کاهش مي مسئولیت دهد با افزايش میزان افشای نشان مي

 

 ها صه آزمون فرضيهخال
 های پژوهش در جدول زير ارايه شده است. خالصه نتايج آزمون فرضیه

 نتایج آزمون فرضيه ها (3) جدول

ره 
ما

ش

یه
ض

فر
 

 رگرسیون شرح

 نوع رابطه تايید/ رد

 مستقیم پذيرش .دارد تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر سازماني فرهنگ 1

 - عدم پذيرش مالکیت مديريتي .دارد تاثیر شرکت اجتماعي تمسئولی افشای بر شرکتي حاکمیت 2

 - عدم پذيرش مالکیت نهادی

 مستقیم پذيرش مالکیت شرکتي

  

  اول فرضيه نتایج
 از حاصل نتايج .دارد داری معني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر سازماني رهنگف ،بود شده ادعا که اين به توجه با

 فرهنگ اينکه بر مبني پژوهش اول فرضیه که دهد مي نشان سازماني فرهنگ متغیر ضريب بودن معنادار ون،رگرسی آزمون
 مدل برازش همینطور. شود مي تايید% 1 خطای سطح در دارد، داری معني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر سازماني

 که گرديده آماری نظر از معناداری از مناسبي سطح با مالي اهرم متغیر برای منفي ضريب محاسبه به منجر پژوهش رگرسیوني
 .بالعکس و يابد مي کاهش متغیر اين ،اجتماعي مسئولیت افشای میزان افزايش با دهد مي نشان

 باشد.(  مي2112) (، دی فرانکو1311) نتايج حاصل از اين فرضیه با يافته های نبات دوست و محمد زاده سالطه

 

  دوم فرضيه نتایج
 از حاصل نتايج .دارد داری معني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت افشای بر شرکتي حاکمیت ،بود شده ادعا که اين به توجه با

دهد که فرضیه  شرکتي نشان مي مي توان به نتايج برآورد مدل اتکا کرد. معنادار بودن ضريب متغیر مالکیت رگرسیون آزمون
دارد، اما ابعاد مالکیت مديريتي   داریمعني تاثیر شرکت اجتماعي مسئولیت یافشا شرکتي بر مالکیت دوم پژوهش از بعد

اجتماعي ندارند. همینطور برازش مدل رگرسیوني پژوهش منجر به محاسبه ضريب منفي  مسئولیت نهادی تاثیری بر افشای
 مسئولیت با افزايش میزان افشای دهد برای متغیر اهرم مالي با سطح مناسبي از معناداری از نظر آماری گرديده که نشان مي

 يابد و بالعکس. اجتماعي، اين متغیر کاهش مي
 همسو  (2112) فرانکو دی ،(1311) سالطه زادهمحمد و دوست های نباتنتايج حاصل از اين فرضیه با يافته

 مي باشد.
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 گيری نتيجه و بحث
 های تئوری جمله از) مختلف های تئوری در. دهند مي ارانتش گان کننده استفاده برای را اطالعات ها شرکت چرا اينکه دلیل

 در بحث مختلف های تئوری های جنبه در تفاوت از نظر صرف. است متفاوت( مشروعیت تئوری و ذينفعان تئوری نمايندگي،
 اعتبار امداران،سه قبیل؛ از) سنتي کنندگان استفاده برای عموما را اطالعات ها شرکت اينکه در ها تئوری اين همه افشا، زمینه

 خواهند، مي ،(گذاری سرمايه های تصمیم در مفید اطالعات به دستیابي برای …مالي مشاوران و مالي گران تحلیل و دهندگان
 دست( سهامداران) مالکان و مديران بین تضاد کاهش برای ها شرکت گفت توان مي نمايندگي تئوری اساس بر. دارند نظر اتفاق

 افشا کلي، طور به. دهند مي افزايش را آن ارزش شرکت، در اطالعات افشای افزايش با ها شرکت و زنند مي اطالعات افشای به
 زيادی ابزارهای چه اگر. شود مي انجام مالي های صورت همراه های يادداشت و ها بیانیه طريق از شرکت ساالنه های گزارش در

 اما شود، مي ارائه شرکت توسط … و کارمند گزارش و سهامداران به نامه موقت، های گزارش مانند اطالعات، افشای برای
 شود. مي گرفته نظر در مختلف های گروه گان کننده استفاده برای اطالعات اصلي منبع عنوان به ساالنه گزارش
 روف ،(2112) مانسال ،(2113) الکساندر ،(2111) همنويسان و يور مانند؛) اند پرداخته افشا زمینه در بحث به محققان از بسیاری

 و هنیف ،(2112) گری و چو ،(2111) ونگ و هو ،(2118) وآنینانچي لي هونگشي ،(2111) همنويسان و الدين و اختر ،(2111)
 از محدودی قشر به محدود تنها اطالعات مسئولیت های اجتماعي افشای موضوع((. 2113) مارک و انگ ،(2112) کوک

 اعتبار ای، حرفه مجامع جمله از جامعه افراد از وسیعي طیف ی برگیرنده در موضوع اين بلکه ،شود نمي مالي گان کننده استفاده
 بهادار اوراق بورس گرفتن رونق به توجه با همچنین. است مالي گیرندگان تصمیم ساير و گذاران سرمايه دولت، دهندگان،

 کنندگان تدوين ای، حرفه مجامع توجه کانون در اخیر های سال طي اجتماعي های مسئولیت اطالعات افشا، موضوع تهران،
 خاصي ازاهمیت اجتماعي های مسئولیت اطالعات میان اين است. در بوده ايران حسابداری  رشته نظران صاحب و استانداردها

 بازار در رتغیی قبیل؛ از عامل چندين به پاسخ اجتماعي های مسئولیت اطالعات افشای گفت توان مي که چرا باشد مي برخوردار
 باشد. مي فشارهای عمومي و دولت هاشدن و  ها، جهاني شرکت محیطي شرايط در تغییر سرمايه،

 آرمان تاثیر به مربوط آزمون فرضیه اول نشان داد که فرهنگ سازماني بر افشای مسئولیت اجتماعي تاثیر دارد. بررسي نتايج
 تعیین کننده عامل کارکنان مشترک آرمان که است اين واقعیت دهندهنشان ها سازمان اجتماعي مسئولیت بر مشترک کارکنان

 .باشدمي بین کارکنان سازماني اجتماعي مسئولیت ايجاد در ای
 امر اين دلیل ندارد، وجود رابطه اجتماعي مسئولیت افشای با مديريتي مالکیت نتايج ديگر اين تحقیق نشان داد که بین

 يا خانواده يک دراختیار ها شرکت اين عمده مالکیت يعني هستند، خانوادگي های شرکت، ديريتيم مالکیت که باشد اين تواند مي
 به دست احتماال و کنند مي خودداری سازمان برون افراد به واقعي و صحیح نتايج ارائه از درنتیجه، .باشد مي فامیلي گروه يک

 . (1383 کرماني،و  نمازی) زنند مي اطالعات هموارسازی
 وجود که چرا نباشد، نهادی مالکان دست در مالکیت بهتراست که شده استدالل طور اين( 1383) کرماني و نمازی پژوهش در

 کافي های انگیزه از نهادی گذاران سرمايه که شده بیان گونه اين به امر اين دلیل. شود مي شرکت عملکرد کاهش به منجر آنها
 کسب نهادی گذاران سرمايه هدف مواقع اکثر در که چرا. نیستند برخوردار سود، کسب و ردعملک بهبود منظور به تالش برای

 جامعه در امنیت و نظم برقراری خارجي، تجاوز برابر در جامعه حمايت گذاران سرمايه اين هدف بلکه نیست، باال سود و منفعت
 معني رابطه اجتماعي مسئولیت افشای با نهادی لکیتما نیز پژوهش دراين. است زيربنايي تسهیالت و عمومي خدمات ارائه و
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 که چرا شوند، اجتماعي مسئولیت افشای به منجر توانند نمي نهادی مالکان که گفت توان مي استدالل اين پايه بر ندارد، داری
 .ندارند را کار اين برای انگیزه

 و سهامداران از گروه اين. دارد وجود مثبتي و ارد معني رابطه اجتماعي مسئولیت افشای و شرکتي مالکیت بین نهايت در و
 مالکان موثر حضور. آيند مي شمار به بنگاه عملکرد و استراتژی بر سازماني برون اثرگذاری منبع بالقوه صورت به مالکان
 و سود الدنب به گذاران سرمايه از نوع اين چون. بخشد مي بهبود را ها شرکت عملکرد ها، شرکت مالکیت ساختار در شرکتي
 کاهش باعث اجتماعي مسئولیت افشای که آنجا از گفت، توان مي رو اين از. (1383 کرماني،و  نمازی) هستند بهتر عملکرد

 افشای به تمايل شرکتي گذاران سرمايه نتیجه؛ در و عملکرد افزايش به منجر هزينه کاهش و شود مي نمايندگي هزينه
 مسئولیت افشای و مالکیت شرکتي بین پیرسون همبستگي آزمون نتیجه نیز پژوهش اين در که. دارند اجتماعي مسئولیت
   .باشد مي مطلب اين گويای شرکت اجتماعي

 

 پژوهش پيشنهادات
 نظرات به توجه بدون و سازماني تعیین شده پیش از مقررات و قواعد دادن قرار جای به مديران شرکتها پیشنهاد مي گردد به

گذاری  سیاست مرحله در بايد سازمان مديران و استفاده کرد کارکنان مشارکت از قواعد، اين وضع در دخالت آنها و کارکنان
 نهادينه و جهت ببرند پي محوله، وظايف و محیط جامعه، افراد سالمتي کارکنان، به نسبت مسئوالنه توجه اهمیت به سازماني

 .دهند آموزش نیز کارکنان هب را همین امر سازماني، فرهنگ در مورد اين شدن

 داشته توجه در شرکت گذاری سرمايه از پیش نوع حاکمیت شرکتي و مولفه های آن به شود مي توصیه گذاران سرمايه به

  باشند.

 اوراق بورس شرکتهای عملکرد بر نظارت و کنترل برای که مي شود پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس سازمان به ادامه در

 فقدان زيرا شود؛ استفاده مناسب نظارتي مکانیزم های و و جلوگیری از تضعیف حقوق سرمايه گذاران از ساختارها رانته بهادار

 مي فراهم را مديران از برخي توسط استفاده سوء امکان ايران سرمايه بازار در اثر بخش و کارا مقرراتي و نظارتي سیستمهای

 .سازد

 حاکمیت شرکتي از معیارهای شرکتها، افشا اطالعات مسئولیت های اجتماعي ارزيابي رد تهران بهادار اوراق بورس سازمان
 از با الگوگیری نیز گذاران سرمايه تا کارگمارد به معیارها ساير کنار در را پژوهش اين در شده گرفته کار به جمله معیارهای

 .دهند مدنظر قرار سهام انتخاب در را معیار اين بورس،

گردد.  مي پیشنهاد به مديران شرکتها لذا باشد، مي شرکتها کیفي عوامل از يکي فرهنگ سازماني که اين به جهتو همچنین با
 نمايند. خود کارکنان دانش و فرهنگ سازماني در میان سطح ارتقاء به اقدام آموزشي کالسهای منظم برگذاری با
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