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 چکيده
گزارشگری )حسابداری(مسئولیت اجتماعی بر رضایت جامعه  بررسی تاثیر هدف از این پژوهش،

در راستای پاسخ به سواالت  .است در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پیرامونی

 جامعه خبرگان نفر از بین 011با استفاده از فرمول کوکران پژوهش، فرضیه هایی تدوین و 

دولتی به عنوان نمونه انتخاب و در سال  و ارگانهای شوراها بخشداری، فرمانداری، شامل آماری

و  اطالعات بدست آمده آزمون شده است. روش تحقیق حاضر  توزیع پرسشنامه بین آنها  0931

های لاز مد هافرضیه آزمون پیمایشی است و برای –از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی 

 ستا آن از حاکی تحقیق هایفرضیه بررسی از حاصل است. نتایج شده استفاده OLSرگرسیون

 و تقیممس ارتباط هاشرکت رضایت جامعه پیرامونی با بین ابعاد افشای مسئولیت اجتماعیکه 

بطور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افشای مسئولیت اجتماعی   دارد. وجود داریمعنی

 کند.می ایفا رضایت جامعه پیرامونی سازمان در را همیم نقش

افشای مسئولیت اجتماعی، افشای مسئولیت زیست محیطی، افشای  :يديکل واژگان

 .مسئولیت محیط کاری، رضایت جامعه پیرامونی
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   2 ، عبدالمجيد حياتی 1  بيژن عابدینی

 .دانشگاه هرمزگانعضو هیات علمی  0
 .دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات تهران)پردیس بین الملل قشم( 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 عبدالمجيد حياتی

گزارشگري )حسابداري( مسئوليت اجتماعی  تاثيربررسی 

 بر رضایت جامعه پيرامونی

 مطالعه موردي:)سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(
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 مقدمه
ها را به درگیر شدن در اجتماعی، شرکت هایها برای پذیرش مسئولیتشدن و تقاضای روزافزون ذی نفعان شرکتروند کنونی جهانی

هایی که مبتنی بر های روشن و شفاف کسب و کار، یعنی روشها یعنی رویه[. مسئولیت اجتماعی شرکت0کند]مسئولیت اجتماعی تشویق می

شود که برای ریزی مینامهها به این منظور برهای اخالقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست است. مسئولیت اجتماعی شرکتارزش

 داران حامل ارزش پایدار باشد. جامعه به طور کلی و برای سهام

[.  2ای در تحقیقات حسابداری بوده است]محیطی و اجتماعی شرکت دارای قلمرو گستردههای زیستطی دهه گذشته افشای مسئولیت

های افشای اطالعات( تئوری.)محققان فعلی تاکنون حفظ و تقویت شدشکل گرفت و توسط  0391در سال  0وسیله آنسوفتئوری ذی نفعان به

ه تأیید کند که بهای شرکت منعکس میی استراتژیهای اجتماعی را در چارچوب برنامه شرکت، تالش برای توسعهاین تئوری تشکیل مسئولیت

ای ی پاسخگویی شرکت به شدت تقاضاجتماعی را در واژهمحیطی و ی افشای زیستذی نفعان کلیدی سازمان برسد و همچنین یک توضیح بالقوه

محیطی و محیطی و اجتماعی و تبادل بین اهداف اجتماعی، زیستهای زیستگیری استراتژیک شرکت به سوی مسئولیتذی نفعان، جهت

نفعان نسبت  کند ذیخالقی بیان میشود. تئوری ا[.تئوری ذی نفعان به دو شاخه اخالقی و مدیریتی تقسیم می9کند]اقتصادی شرکت فراهم می

ی ذی نفعان اداره کند . طبق این رویکرد مدیریت باید حق هستند و مدیریت باید سازمان را در جهت حداکثر کردن منافع همهبه فعالیت ذی

ا تضاد وجود دارد سعی کند این همنافع سهامداران و منافع سایر ذی نفعان را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و زمانی که میان منافع آن

[. بر اساس شاخه اخالقی تئوری ذی نفعان، ذی نفعان شرکت حقوق ذاتی نظیر 4ها برقرار نماید]تضادها را کاهش داده و تعادلی مطلوب بین آن

 شرایط کاری مناسب، حقوق مناسب و ... را نسبت به شرکت داشته و این حقوق نباید نقض شوند.

کند و بر نیاز به کنترل کردن ذی نفعان، کسانی که محیطی و اجتماعی میوجه بیشتری به مباحث گزارش زیستدیدگاه مدیریتی ت

محیطی و اجتماعی ایفای تعهدات [ . نکته اصلی گسترش افشای زیست1کند]تمرکز می -پندارند تأثیر مستقیم و مهمی بر شرکت دارندمی

شرکت، در ابتدا به دلیل پاسخگویی به ذی نفعان با نفوذ و بسیار قدرتمند  ست. حمایت از افشایپذیری شرکت احساب دهی و مسئولیتنسبت به

[. شاخه مدیریتی تئوری ذی نفعان در تالش است تا توضیح دهد که مدیریت شرکت به انتظارات ذی نفعان توجه دارد. در این شاخه از 9است]

 گذاران کافی نیست.ایهتئوری ذی نفعان، حداکثر کردن سود برای منافع سرم

با توجه به موارد فوق هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر افشای مسئولیت های اجتماعی )حسابداری مسئولیت های اجتماعی(بر رضایت 

 های اساسی زیر هستیم:باشد و ما در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالجامعه پیرامونی می

 داری وجود دارد؟محیطی با رضایت جامعه پیرامونی رابطه معنیتهای زیسآیا بین افشای مسئولیت

 داری وجود دارد؟های محیط کاری، با رضایت جامعه پیرامونی رابطه معنیآیا بین افشای مسئولیت

 .داری وجود دارد؟های شرکت نسبت به جامعه با رضایت جامعه پیرامونی رابطه معنیآیا بین افشای مسئولیت

 

 مبانی نظري
 مسئوليت اجتماعی  1-1

 و پاسخگوی توقعات کنندیمخود به آن عمل  وکارکسبدر فضای  هاسازمانکه  پردازدیم ییهاروشبه ارائه  هاشرکتمسئولیت اجتماعی 

 یطیمحستیز بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و یهاتیمسئول هاسازماناجتماعی آنان هستند.  یاخالق وجامعه، انتظارات تجاری، قانونی 

، هاگروهدارند. بدون شک، چنان چه افراد،  عهده برنفعان خود  و تمامی ذی کنندگاننیتأمدر مقابل کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، 

ت و مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولی یهابحرانو مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و  هاسازمان

خواهد آمد.  وجود بهسالم و آرام  یاجامعهو  شودیمفوق تالش نمایند بسیاری از مشکالت کاسته  یهابحرانحیطه کاری خویش در حل 

باید به کارهایی دست بزنند که  هاسازمانبنابراین  گذارد؛یمسازمان به هر نحوی که عمل کند عملکردش بر روی جامعه تأثیر  گریدعبارتبه

که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهد بود. به  ییهاسازمانآن باشد.  یهاارزشقبول جامعه و منطبق با مورد 

شان یتو موفق هاآنبقای  یادامهبرای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث  هاسازمانتعبیر بهتر 

 .[9]قائل شوند یاژهیودر کار شود، الزم است برای مسئولیت اجتماعی اهمیت 

 در هاشرکتاجتماعی  یهاتیمسئولصورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران موانع به کارگیری گزارش گری  یهایبررسبا توجه به 

 ایران به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 برای این گزارشگری به آن احتیاج دارند هاشرکتترونیکی که الک یهارساختیزمحدود بودن  -0

                                                           
1 - Ansoff 
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 اجتماعی یهاتیمسئولنبود الزامات قانونی برای گزارشگری  -2

 عدم احساس نیاز جامعه به این نیازها  -9

 [.7]عدم اطمینان مدیران نسبت به منافع حاصل از این گزارشگری -4

 تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی 0-0-0

 2تماعیاز تعهد اج اندعبارتآن را درک کنیم. این مفاهیم  میتوانیممفهوم مسئولیت اجتماعی را با دو مفهوم دیگر مقایسه نماییم بهتر اگر 

اقتصادی و قانونی در  یهاتیمسئولکه یک سازمان به سبب تعهدش بر تأمین  ابدییم. تعهد اجتماعی وقتی تحقق 9اجتماعی ییپاسخگو و

یت از مسئول هاکیکالسبه آن تعهد دارد این شیوه مبتنی بر دیدگاه  دهدیم. سازمان فقط آنچه را که انجام شودیمجتماعی دیگر ا یهاتیفعال

 .[8]اجتماعی است

 مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای انجام اقداماتی است که عالوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود در رفاه جامعه را نیز

از:  اندعبارتاکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات  موردقبولباید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی  هاسازمان. آوردیمفراهم 

 . [3]کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی

عمل کرده است. بعد از تعهد  اشیاجتماع، به تعهدات کندیمعمل قانونی و اقتصادی خود  یهاتیمسئولیک سازمان، زمانی که تنها به 

. در این رندیگیمخود یک چارچوب اخالقی در نظر  یهاتیفعالبرای  هاآندر این مرحله  وارد مرحله بعدی خواهند شد؛ هاسازماناجتماعی، 

معه دارند و از کارهای ضداخالقی به شدت پرهیز دارند. نهایتاً بعد که سعی بر بهتر نمودن وضع جا کنندیم ییهاتیفعالاقدام به  هاسازمانحالت 

 هابرنامه اساس برو  کنندیمکه در این شرایط با توجه به توان و ظرفیتشان عمل  شوندیماز مسئولیت اجتماعی، وارد عرصه پاسخگویی اجتماعی 

 .[01]کنندیمش اخالقی، در جهت بهبود وضع جامعه تال یهاچارچوبو اقدامات عملی طبق 

ران ، باال بردن سطح پاسخگویی مدیباشدیمروابط اجتماعی گوناگون  یکنندهمنعکسدر بازارهای متعددی فعالیت نمایند که  هاشرکتاگر 

در انجام . علت اینکه مدیران خود را متعهد گرددیمرا کاهش دهد، باعث افزایش آن  هاشرکتبه سهامداران به جای اینکه مسئولیت اجتماعی 

این است که این چنین اعمالی باعث افت  دانندینم گذارانهیسرمااعمال پسندیده از لحاظ اجتماعی مانند افشا موثق و معتبر برای مشتریان یا 

م سو و ه جهتهمسهام شرکت بستگی دارد. پاداشی که  یهامتیق، حال آنکه پاداش و منافع مدیران به همین شودیمقیمت سهام  مدتکوتاه

 .گرددیمبا ثروت سهامداران و منافع مدیران نباشد موجب عدم پذیرش پاسخگویی مدیریتی در قبال سهامداران 

 ییهاازمانسبا پیوستن به یکدیگر، در ارتباط با ترویج مسئولیت اجتماعی،  افتهیتوسعهاز کشورهای  ییهاشرکتدر طول دو دهه گذشته 

چون میزگرد کاکس، شبکه همیاری اجتماعی، تجارت برای مسئولیت و تجارت کانادایی برای  ییهاسازمان توانیمرا تشکیل دادند. در این زمینه 

 مسئولیت اجتماعی را نام برد.

 

 افشا

کاربرد بنیادی اطالعات حسابداری، کمک  مخصوصاً. کندیمشرکت و اشخاص بازی  یهایریگمیتصمحسابداری نقش مهمی در  یافشا

 .بگیرند شانیگذارهیسرماپرتفوی  یدربارهاست تا تصمیم مؤثری  رانگذاهیسرمابه 

 درواقعمالی واحد تجاری، از الزامات اولیه حسابداری است و  یهاتیفعالو مربوط درباره رویدادها و  تیبااهم یهاتیواقعافشای کلیه 

 یاگونههبمالی  یهاصورت کندیمایجاب  . رعایت الزامات افشاسازدیم ریپذامکانفرآیندی است که ارتباط اطالعاتی درون واحد تجاری را با بیرون 

کامل باشد. اگر حذف اطالعات معینی باعث گردد که  االمکانیحتو  کنندهآگاههای گزارشگری مالی، قابل فهم،  هدف لحاظ ازتهیه شود که 

ز را نی یکم ریغالزامات افشا عالوه بر موارد اطالعات کمی، اطالعات  شوند، افشای آن اطالعات ضروری است. رعایت کنندهگمراهمالی  یهاصورت

احتمالی و ... همگی از انواع  یهایبدهحسابداری، تغییرات حسابداری، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه،  یهاهیرو. اطالعاتی شامل شودیمشامل 

 یهارتصومالی به همراه  یهاصورتتوضیحی  یهاادداشتیبه اتفاق موارد در  اطالعات کمی و کیفی هستند که الزم است افشا شوند. اکثر قریب

مک ک تیبااهمو رویدادها و اطالعات مالی  ترمناسببه افشای  هاادداشتی. این گردندیمپذیرفته شده در بورس، ارائه  یهاشرکتاساسی توسط 

 .ناقص الزامات افشا است هاآنبدون  مالی یهاصورتگفت که تهیه  توانیمو به جرأت  کنندیمشایانی 

 دهدیمرا کاهش  مطلع ریغمطلع و  گذارانهیسرماحسابداری عدم تقارن اطالعاتی بین  یافشا

 

 

                                                           
2 - Social commitment 

3 - Social responsibility 
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 4سطوح افشا

و  شودیماطالعات است. در حسابداری، از این اصطالح به نحو محدودتری استفاده  مفهوم به معنای ارائه نیترگستردهدر  اصطالح افشا

. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم باشدیمساالنه  یهاگزارشمالی و یا  یهاگزارشبه معنای ارائه اطالعات مالی مرتبط به یک شرکت در  صرفاً

 ت. مسائل مرتبط با ارائه اطالعات در ترازنامه، صورشودیممالی منظور نشده است تلقی  یهاصورتمحدودتر و به معنای ارائه اطالعاتی که در 

بنابراین افشا در محدودترین معنای خود  گرددیم وفصلحل یریگاندازهضوابط شناخت و  اساس برسود و زیان و صورت گردش وجوه نقد نیز 

 .شودیممالی مکمل  یهاصورتمالی و  یهاصورتتوصیفی همراه  یهاادداشتیشامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، 

تدوین  تایه نظرنقطهبستگی دارد. مثالً  کنندگاناستفادهفشا شود تا حدودی به میزان اطالعات و تخصص سطح اطالعاتی که الزم است ا

 استانداردهای حسابداری مالی ایران در این مورد به شرح زیر است:

العات عادی از اط کنندگانهاستفادعادی بتوانند موضوع را درک و آثار آن را ارزیابی کنند.  کنندگاناستفادهاطالعاتی قابل فهم است که 

قضاوت  آن اساس بربا مطالعه دقیق اطالعات،  خواهندیم، اقتصاد و حسابداری دارند و وکارکسبمالی کسانی هستند که دانش متعارفی از مسائل 

ر این . مفاهیم توصیه شده دکنند. سطح اطالعات افشا شده، در عین حال به مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری نیز بستگی دارد یریگمیتصمیا 

 .7، افشای کامل9، افشای منصفانه1از افشای مناسب اندعبارتمورد 

 ازیموردنو به معنای ارائه حداقل اطالعات  ردیگیماز مفاهیم ذکر شده در باال، مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار 

 یهاروهگمفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخالقی است که تمامی به نحوی است که آنان را گمراه نکند.  کنندگاناستفاده

 گانههساما چنانچه مفاهیم  رد؛یگیم. افشای کامل نیز ارائه تمامی اطالعات مرتبط را در بر دهدیمرا به یک اندازه مورد توجه قرار  کنندهاستفاده

 .[00]وجود نخواهد داشت هاآنی میان باال به شکل مناسب مدنظر قرار گیرد تفاوت واقع

ت ، متفاوت باشد مثل شرککندیمبه دلیل اینکه محصول شرکت ذهنیت منفی در جامعه ایجاد  تواندیمشرکت  یوسعت و الگوهای افشا

 رودیمانتظار [. 02د]شویممطلوب است اما یک محصول فرعی نامطلوب از آن تولید  هاآنکه محصول اصلی  ییهاشرکتتولید تنباکو یا 

 نمایند. و اجتماعی بیشتری افشا یطیمحستیزمضر است اطالعات  هاآنکه محصول  ییهاشرکت

، انگیزه افشا بیشتر است. تحقیقات تجربی بیشتر از شودیممنتشر  هارسانهمنفی از طریق توجه  یطیمحستیزدر شرایطی که اطالعات 

 .ددر گزارش ساالنه وجود دار یطیمحستیزمرتبط به مسائل  یو مقدار افشا هارسانهطح توجه این دیدگاه حمایت کرد که رابطه مثبتی بین س

 

 جامعه پيرامونی يمندتیرضا

 تئوري هاي رضایتمندي

 تئوري تسري

 ؤثرم زندگی دیگر یهابخش از رضایت روی بر زندگی از بخش یک  از رضایت نظریه این اساس بر تئوری تسری، نام به گرونبرگ، تئوری

 .است

 ( الک ادوین) گذاريهدف نظریه

 آن در نفوذ اعمال با تواندشخص می و کنندمی تعیین خود برای مشخصی اهداف کارکنان که است آن از حاکی تئوری این استدالل

 خواهد حاصل شغل از یترضا احتماالً یافت، دست اش شدهنییتعاز پیش  اهداف به شاغل اگر .بگذارد کارکنان رفتار بر شدید تأثیری اهداف

 موجب است و مهم آنچه یعنی ؛است هدف بر کید تا گذاریهدف نظریه در که دارد تفاوت جهت این از برابری انتظار و نظریه با نظریه این .شد

 . پاداش نه است هدف خود شودمی انگیزه

 

 مبادله نظریه
 دارد نیاز چیزی به کس هر آن طی که خوددارند برای روشنی شخصی یهاهدف و آرزوها افراد که است استوار فرض این بر مبادله نظریه

 چیز همه و منکر انسان رفتار بر را ساختارها و هاارزش ریتأث هرگونه اول در مراحل مبادله دید نظریه این با کندیم حرکت خود نیاز اساس بر و

 این مهم اصول از اجتماعی نیز تأیید -ییگرااراده – سود – انگیزه نینهمچ است فرد نظریه این در تحلیل واحد پس ندیبیمشخصی  و فردی را

 .است نظریه

                                                           
4- Level of disclosure  

5- Adequate disclosure  

6- Fair disclosure 

7- Full disclosure  

http://www.joas.ir/


 011 - 003، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

و  ارزش موفقی، محرک گزاره یعنی اول گزاره چهار که نمود بیان گزاره پنج باره این در هومنز از اصلی ترین شارحان نظریه یاد شده،

 .ماست موردنظرکه  پردازدیم توزیعی عدالت بیان به پنجم گزاره اما هستند او نظری یهاشهیاند قالب در محرومیت

 از مینامیم عصبانی که را عاطفی نوعی رفتار او که دارد وجود بیشتری احتمال باشد شخص ضرر به بیشتر هراندازه عدالت اجرای عدم(

 )).دهد بروز خود

 

 نيازها نظریه

 یبندمیتقس متفاوت یهاگونه به را کلی انسان نیازهای وانشناسانر .خوردیم گره بشری نیازهای موضوع به تحصیلی رضایت بحث

 .[09مازلو است] و موری هنری یبندمیتقس آن مشهورترین که اندکرده

 معتقد مازلو دارد کاربرد رضایت تحصیلی و خشنودی بررسی در ))مازلو نیازهای مراتبسلسله(( که دارندیم اظهار چنین اغلب هاآن

ارضا  نیاز یک وقتی برسد نیاز کامل ارضای به تواندیم کوتاهی مدت برای و فقط است برانگیختن حال در پیوسته و مداوم طور هب آدمی که است

 سلسله داد مک گرییور نشان تأخر و تقدم ترتیب به و مراتب سلسله صورت به را مازلو نیازهای توانیم و ردیگیم جای آن را دیگری نیاز شد

 .دینمایم معرفی چنین را مازلو نیازهای مراتب

 نشده ارضا طوالنی مدت برای را هاآن توانینمو  است انسان حیاتی نیاز نیازها این ... و آب غذا، به نیاز شامل فیزیولوژیک:  نیازهای .0

 .شوند نیازها ارضا سایر از قبل باید و گذاشت باقی

 .باشد اقتصادی درامان محرومی و تهدید جسمی، خطرات از که است آن نیازمند آدمی ایمنی: به نیاز .2

  ...  دوستی و دیگران، توسط پذیرش عشق، به نیاز اجتماعی: نیازهای .9

 .ارزشمندی احساس شدن، تأیید، شناخته اجتماعی، منزل کسب برای نیاز احترام:  و حرم نیازهای .4

 [.04خویش] مداوم بالقوه و رشد یهاییتوانا یصتشخ به نیاز یعنی خودیابی، بخشیدن، فعلی خود خودشکوفایی:  .1

 آن مرتبه نیتریعال که نیاز خودشکوفایی به و شودیم شروع فیزیولوژیک نیازهای از مازلو نظریه اساس بر نیازها مراتبسلسله اینجا در

 .شودیم ختم است،

 

 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل )
 

 پيشينه پژوهش

 پژوهش هاي داخلی
 اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکتدر  (EVA) اقتصادی افزودهارزش و هاشرکت اجتماعی مسئولیت ( رابطه0934) علیرضا عطایی،

 اقتصادی فزودهاارزش و اجتماعی مسئولیت بین یداریمعنرابطه  که دهدیم نشان هاآزمون از حاصل نتایج تهران را مورد مطالعه قرار داده. بهادار

 مفید اقتصادی افزودهارزش و اجتماعی یهاتیمسئول ایفای بین ارتباط تبیین در هاشرکت برای مدیران تواندیم مذکور یهاافتهی دارد. وجود

خود  ویپرتف تعیین در توانندیمارتباطی  چنین درک با نیز گذارانهیسرما باشد. شرکت اجتماعی مسئولیت تیرعا ضرورت بوده و گویای

رضایت جامعه 

 پیرامونی

افشای مسئولیت های زیست 

 محیطی

افشای مسئولیت های 

 شرکت نسبت به جامعه

های محیط افشای مسئولیت 

 کاری

افشای مسئولیت های شرکت نسبت به 

 بازار
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 گزارشگری در اختیار یا الزام به توانندیم روابطی چنین درک حسابداری با گذاران استاندارد همچنین .باشند داشته مناسبی یریگمیتصم

 . ورزند مبادرت اجتماعی مسئولیت

 نتایج ی،طورکلبهاد می کند. مالی،پیشنه عملکرد با آن ارتباط و هاشرکت اجتماعی مسئولیت افشا برای ( مدلی0932اله ) قدرت برزگر،

 ذی نفعان انتظارات از موجود وضعیت شکاف دهنده نشان است که بورسی کتهای شر در اجتماعی مسئولیت ابعاد افشا پایین سطح دهندهنشان

 گوئی برای پاسخ هاکتشر ساالنه یهاگزارش در هاشاخص این افشا و گزارشگری برای مناسب و استانداردهای الزامات تدوین رو، این از است.

 تیحاکم رتبه داد نشان که گرفت قرار تأیید تحقیق مورد فرضیات هیکل در نهایت، .باشدیم ضروری ایران سرمایه بازار در ذی نفعان انتظارات به

 داریمعن تأثیر دارای نیز هاشرکت اجتماعی افشا مسئولیت سطح ضمناً و داشته داریمعن تأثیر هاشرکت اجتماعی مسئولیت افشا سطح بر شرکتی

 است. بوده هاشرکت مالی روی عملکرد

ادار اوراق به بازاردر  شدهرفتهیپذ یهاشرکتبا عنوان رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی تحقیقی  (0932عرب صالحی و همکاران )

اوراق بهادار  بازاردر  شدهرفتهیپذ یهاشرکتلکرد مالی تهران ارائه و هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عم

که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط  دهدیمتهران است. نتایج پژوهش نشان 

 عناداری ندارد.رابطه م ستیزطیمحولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و . دارد

 

 پژوهش هاي خارجی
( در تحقیق خود در بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی بر اندازه شرکت به این نتیجه رسیدند که مسئولیت 2104) 8گرگوری و همکاران

زایش عملکرد شرکت ها موجب افبه عبارت دیگر، رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت؛ ها بر اندازه شرکت تأثیر خواهد گذاشتاجتماعی شرکت

 خواهد شد. 

ه ها به این نتیج( در تحقیق خود در رابطه با بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت2104) 3شریف و رشید

 ها وجود دارد.رسیدند که یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت

ها در محیط کار موجب افزایش این نتیجه رسیدند که وجود مسئولیت اجتماعی شرکت( در پژوهش خود به 2104) 01کاپل و رنجر

 را افزایش خواهد داد. هاآنکارایی کارمند و کارگران خواهد شد و تالش 

هایی که عملکرد بهتری دارند به احتمال بیشتری مبادرت به ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت2109) 00لی و همکاران

های غیر دولتی احتمال افشای مسئولیت اجتماعی های دولتی نسبت به شرکتکنند. همچنین، در شرکتافشای مسئولیت اجتماعی شرکت می

 های دولتی دارند.های خصوصی تمایل بیشتری به افشای مسئولیت اجتماعی نسبت شرکتبه عبارت دیگر، شرکت؛ کمتر است

 

 روش شناسی پژوهش

 -توصیفی نوع از تحقیق این در شدهگرفته بکار روش دیگر سوی از .است کاربردی های -پژوهش حیطه در هدف رنظ از مذکور پژوهش

ی آورجمع و نگارش برای شده است. بنابراین، استفاده یاکتابخانه روش از نظری مفاهیم و مبانی تدوین به منظور تحقیق این در .پیمایشی است

 هاشرکت اجتماعی مسئولیت گردآوری و برای مقاالت و هانامهانیپا خارجی، و داخلی تخصصی مجالت از ینظر مبانی بخش موردنیاز اطالعات

 .شد خواهد یآورجمع پرسشنامه طریق از جامعه پیرامونی رضایت به مربوط اطالعات و افشا ستیلچک از

 و کنگان جم، عسلویه، شهرستانهای آن شامل یرامونیپ جامعه و  سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارستحقیق شامل، آماری جامعه

شامل کارشناسان و  آماری جامعه خبرگان نفر از بین 011با استفاده از فرمول حداقل حجم نمونه کوکران  تحقیق این در. همچنین باشدیم دیر

 .شد توزیع پرسشنامه دولتی به عنوان نمونه انتخاب و  و نهادهای شوراها بخشداری، فرمانداری، مدیران سازمان،

 ( افشا لیست چک از این متغیر میزان محاسبه ای بر است، اجتماعی یهاتیمسئول گزارشگری تحقیق، این مستقل متغیر کهییازآنجا

 نسبت شرکت مسئولیت جامعه، به نسب شرکت مسئولیت کاری، ی، محیططیمحستیز اطالعات یافشا ( اجتماعی یهاتیمسئول(  کیم ونگی

 آن تدوین و در گردندیم افشا مالی یهاصورت و رهیمدتیاه یهاگزارش در که است عناصری از فهرستی که شامل شودیم استفاده  )زاربا به

 نمره تعیین جهت وزنی غیر روش از پژوهش این در .گرددیم استفاده کشورها سایر و ایران در پژوهشگران توسط شدهاستفاده یهاشاخص از

 .شودیم مقایسه مالی یهاگزارش در مندرج اطالعات با افشا شاخص دهندهلیتشک عناصر غیر وزنی روش در .شودیم استفاده شرکت هر افشای

                                                           
8 Gregory and et al 

9 Sharif., M., and K. Rashid 

10 Koppel., H, and T. Regner 

11 Li, Q., Luo, W., Wang 
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 همچنین .ابدییم تخصیص آن عنصر به صفر امتیاز صورت این غیر در و 1 امتیاز باشد شده افشا هاگزارش در مذکور عنصر که یصورتدر 

 .گرددیم محاسبه ممکن امتیازات کل به حاصله امتیازات تقسیم طریق از سبتن یک شکل به شاخص افشا

ی اطالعات، نخستین گام آوراز جمع پس ،رونیازا ه است.شد استنباطی استفاده و آماری آمار توصیفی هااز روشدر انجام این پژوهش، 

ست. ا مورداستفاده اطالعات ریساشامل میانگین، انحراف استاندارد و  هاآماره. این باشدیمی توصیفی از متغیرهای مورداستفاده هاآمارهمحاسبه 

ی رگرسیون خطی چند متغیره که در ادامه به این روش آمار استنباطاز روش  با استفادهی تحقیق هاهیفرضی توصیفی، هاآمارهپس از بررسی 

نسخه   EXCELافزارنرم، ابتدا از هاداده لیوتحلهیتجز در خصوصحقیق ت نیدر اآزمون قرارمی گیرند. الزم به ذکراست که  مورد ،شودیماشاره 

، تجزیه و تحلیل انجام 8نسخه  EViews و 22نسخه  spssی خام آماده و سپس با استفاده از نرم افزار هادادهی رومتغیرهای پژوهش از  2117

 خواهد شد.

 . باشدیم سؤال 21 و بخش 2 شامل این پرسشنامه شد. خواهد استفاده هپرسشنام از پیرامونی جامعه رضایت سنجش برای تحقیق این در

 سؤال 21 و شرکت شده افشا اطالعات به نسب رضایتمندی به مربوط سؤاالت بخش دوم و سؤال 4 و شناختی جمعیت اطالعات اول بخش

 .باشدیم
 

 فرضيه هاي پژوهش

 فرضيه اصلی: 

 جامعه ارتباط معناداری وجود دارد. ها و رضایتبین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

 هاي فرعیفرضيه

 های محیط زیستی شرکت و رضایت جامعه پیرامونی ارتباط معناداری وجود دارد.افشای مسئولیت نیب .0

 های محیط کاری و رضایت جامعه پیرامونی ارتباط معناداری وجود دارد.افشای مسئولیت نیب .2

 سبت به جامعه و رضایت جامعه پیرامونی ارتباط معناداری وجود دارد.های شرکت نافشای مسئولیت نیب .9

 

 متغيرهاي پژوهش

 متغيرهاي مستقل
 ترملموس تعریفی در شرکت اجتماعی مسئولیت است، سازمان اجتماعی افشای مسئولیت اجتماعی مستقل، متغیر پژوهش این در

 آن و سازمان منافع از فراتر و بوده اجتماعی منفعت برنده پیش که است ییهاتیلفعا سازمان اجتماعی مسئولیت :است شدهفیتعر گونهنیا

 .داردیم الزم قانون که است چیزی

 متغير وابسته

 متغیر وابسته تحقیق، رضایت جامعه پیرامونی است .

 

 یافته هاي هاي پژوهش

 پژوهش مدل

 ت:اس ریح زبه شر هاهیآزمون فرض یچندگانه برا یخط ونیرگرس مدل

0) 

 که:

 R: رضایت جامعه پیرامونی

 Tzیطیمحستیز: افشای مسئولیت 

 Tmی محیط کاریهاتیمسئول: افشای 

 Tsی شرکت نسبت به بازارهاتیمسئول: افشای 

 

 

 

 

tstmtzR
31

 
0
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 پرسشنامه پایایی

ستحکام دهنده میزان اکرونباخ نشان نتایج آزمون آلفای. پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است نییمنظور تعپژوهش به  نیدر ا 

به طور  .هر پرسشنامه با یکدیگر و نیز با موضوع اصلی آن پرسشنامه است هایشاخصو نمایانگر دقت و همگونی و سازگاری  پرسشنامه و ثبات

 .استقبول آن پرسشنامه قابل پایایی ،باشد 7/1از آلفا باالتر  اگر مقدار معمول
 

 پرسشنامه ( آزمون پایایی1جدول )
 

 میزان پایایی پرسشنامه

 19830 رضایت جامعه پیرامونی

 

 هاتصميم گيري براي رد یا پذیرش فرضيه
ها مورد آزمون مقید، درستی ادغام داده Fآزمون ها ابتدا با استفاده از با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیه

آزمون هاسمن نوع روش آزمون )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد قرار گرفته و سپس بر اساس 

جدول که با درجات  Fو  Fاستفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره  Fمدل اقدام شده است. جهت بررسی معنادار بودن کل مدل از آماره 

محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنادار بودن ضریب  %1در سطح خطای  N-Kو  K-1آزادی 

محاسبه شده  %31در سطح اطمینان  N-Kجدول که با درجه آزادی  tبه دست آمده با  tاستفاده شده است. آماره  tمتغیرهای مستقل از آماره 

جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنادار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط بین  tمحاسبه شده از  tشود، چنانچه قدرمطلق مقایسه می

گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال تصمیممتغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جای گزین جهت 

باشد  ( ) مساوی مقدار خطای نوع اولیا بزرگتر  محاسبه شده  احتمال اگر مقدارنیز عمل شده است. بدین صورت که یا سطح معناداری 

 شود.میباشد فرض صفر رد  () اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اولشود و پذیرفته میفرض صفر 

 

 ویژگی هاي جمعيت شناختیتوصيفی  هايهآمار

ن بخش اطالعات جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه که شامل، جنسیت، سن، سطح تحصیالت، رشته تخصصی، سابقه خدمت و در ای

 باشد به اختصار ارائه می شود:پست شرکتی می

 (مرد و مابقی زن بودند.17/88نفر از پاسخ دهندگان)  92

سال سن  11نفر بیش از  7و  11-49نفر بین  01، 41-99فر بین ن 03، 91-29نفر بین  21سال، 21نفر از پاسخ دهندگان کمتر از  4

 دارند.

 نفر دکتری است. 2نفر فوق لیسانس، 04نفر لیسانس، 91نفر فوق دیپلم، 01نفر از پاسخ دهندگان دیپلم، 3میزان تحصیالت 

 سال است. 01نفر بیش از  8و  01-00نفر بین  07سال،  01-9نفر بین  03سال،  1-0نفر از پاسخ دهندگان بین  29سابقه خدمت 

 نفر در مشاغل اجرایی مشغول فعالیت هستند. 91نفر از پاسخ دهندگان در مشاغل فنی و  91

 تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال آزمون 7-1

ال بودن یرا نرماسمیرنف استفاده شده است. ز -کولموگروف در این تحقیق برای تایید نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق از آزمون

 ( ارائه شده است.9-4اسمیرنف در جدول شماره ) -کولموگروف انجامد. نتایج آزمون آزمونهای الگو میمتغیرهای تحقیق به نرمال بودن باقیمانده
 

 تحقيق متغيرهاي براي -جارکو آزموننتایج ( 2)جدول
 

 نتیجه داریمعنی سطح آزمون آماره متغیرها

 H0 تایید 200c,d. 069. رضایت جامعه پیرامونی

 

 11/1یرامونی بیشتر از جامعه پ یترضاداری متغیر با توجه به این که سطح معنیهمانطور که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است، 

  .شودتایید می %31مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان  H0باشد، فرضیه می
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 اي تحقيقمتغيره همبستگی آزمون
 استفاده هاآن ینب همبستگی بررسی برای پیرسون همبستگی ضریب از باشند پیوسته و نسبتی مقیاس با تحقیق متغیرهای که صورتی در

 .است شده ارائه( 7-4) جدول شماره در تحقیق متغیرهای پیرسون همبستگی نتایج آزمون. شودمی
 

 تحقيق متغيرهاي پيرسون همبستگی ( نتایج آزمون3)جدول
 

 شرح
 مستقل وابسته

 افشا بازار سرمایه افشا اجتماعی افشا محیط کاری افشا زیست محیطی رضایت جامعه پیرامونی

ته
بس

وا
 

رضایت جامعه 

 پیرامونی
0  

 

 

 

تق
مس

 ل

افشای مسئولیت های 

 زیست محیطی
.528** 

19111 
0 

افشا مسئولیت های 

 محیط کاری
.356** 

19112 

.510** 
19111 

0 

افشا مسئولیت شرکت 

 نسبت به جامعه
.262* 
19123 

.495** 
19111 

.579** 
19111 

0 

افشا مسئولیت شرکت 

 نسبت به بازار سرمایه
.339** 
19114 

.336** 
19114 

.449** 
19111 

.265* 
19127 

0 

 

پیرسون تخمین زده شده است و در  همبستگی بین هر جفت متغیر با استفاده از روش است، مشاهده قابل نیز فوق جدول در که همانطور

همبستگی مذکور به دست آمده است. برای هر جفت متغیری که  داریمعنیبرای  tزیر آن نیز مقدار احتمال به دست آمده با استفاده از آزمون 

ست و چنانچه این احتمال از ا دارمعنی %31باشد، همبستگی بین دو متغیر مربوط، در سطح اطمینان  11/1این احتمال به دست آمده کمتر از 

 است.  دارمعنینیز  %33کمتر باشد، همبستگی بین دو متغیر مربوطه در سطح اطمینان  10/1

و جهت همبستگی بین متغیرهای پژوهش را به  داریمعنیتوان با توجه به این موارد و عالمت به دست آمده برای میزان همبستگی می

و  افشای مسئولیت زیست محیطیان مثال با توجه به احتمال به دست آمده برای همبستگی بین متغیرهای صورت دو به دو بررسی کرد. به عنو

، بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و عالمت رضایتتوان بیان کرد که فارغ از کنترل اثرات سایر متغیرها بر روی ، میرضایت جامعه پیرامونی

 باشد. می مستقیمدهد که رابطه بین دو متغیر مذکور ت آمده نشان میبه دست آمده برای همبستگی به دس مثبت

باشد؛ بنابراین می 71/1بین متغیرهای پژوهش، کمتر از  همبستگی مطلق قدرگردد، مشاهده میفوق همانگونه که در جدول  همچنین

 توان بیان کرد که بین متغیرهای مذکور همخطی شدید وجود ندارد.می

 دهد، الزم است تا با استفاده از رگرسیون چنده ضریب همبستگی صرفا وجود رابطه همزمان بین دو متغیر را نشان میبا توجه به اینک

از مدل  همتغیره، اثر سایر عوامل تاثیرگذار بر متغیر وابسته کنترل شده و اثر متغیر مستقل بر وابسته معین گردد؛ بنابراین در ادامه با استفاد

 .فرضیه خواهیم پرداخت رگرسیونی به آزمون

 

 هاي تحقيقآزمون فرضيه
ها به صورت جداگانه انجام مربوطه برآورد شده و آزمون مفروضات آماری مربوط به آن در این قسمت، برای هر یک از فرضیات، مدل

 شود.می

 

 آزمون فرضيه اول
 نیرضایت جامعه پیرامو و افشای مسئولیت های زیست محیطیبین  باشد که آیاهدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی این موضوع می

 شود: دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری آن بصورت زیر بیان می وجود داریمعنی رابطه شرکت

1
H:  دارد وجود داریمعنی رابطه شرکت رضایت جامعه پیرامونی و افشای مسئولیت های زیست محیطیبین. 

 ( آورده شده است.8-4ها و مفروضات رگرسیون کالسیک  در جدول )اصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به آمارهنتایج ح
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 فرضيه اصلی اول تحقيق آزموننتایج  (4)جدول
 

 رضایت جامعه پیرامونیمتغیر وابسته: 

 معمولیروش: حداقل مربعات                            مدل: رگرسیون               

 عالئم متغیرها
 ضرایب

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد شده
 داریسطح معنی آماره تی

 C .794 .339  2.340 022 عرض از مبدا
 tz 11.564 2.255 .528 5.127 191111 افشای مسئولیت های زیست محیطی

 000b. احتمال آماره اف فیشر 26.291 آماره اف فیشر

 2.059 واتسون -آماره دوربین 279. عیین تعدیل شدهضریب ت

 

داری کل مدل رگرسیونی است. در درصد( بیانگر معنی 1آماره اف فیشر مدل و احتمال آن )کمتر از سطح خطای  کهنتایج نشان داد 

ایت جامعه پیرامونی بر اساس بینی رضتوان استنباط درستی در مورد قابلیت پیشداری در مدل وجود دارد و مینتیجه روابط خطی معنی

ن شرکت در مجموع ای متغیر افشای مسئولیت های زیست محیطیمتغیرهای توضیحی مدل انجام داد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد که 

 درصد تغییرات رضایت جامعه پیرامونی را توضیح دهند. 1927قابلیت را دارند که حدود 

داری ( و سطح معنی027/1( از برآورد مدل، ضریب افشای مسئولیت های زیست محیطی )3-4ول )با توجه به نتایج به دست آمده در جد

 ینب کهتوان نتیجه گرفت گیرد. در واقع می( است؛ در نتیجه این فرضیه مورد تایید قرار می11/1( و کمتر از سطح خطای )1111/1آن برابر با )

 .دارد وجود داریمثبت و معنی هرضایت جامعه پیرامونی رابط وافشای زیست محیطی 

 

 آزمون فرضيه دوم
 طهراب رضایت جامعه پیرامونی های محیط کاری وبین مسئولیت باشد که آیاهدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق ،بررسی این موضوع می

 شود: دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری آن بصورت زیر بیان می وجود داریمعنی

1
H: دارد وجود داریمعنی رابطه رضایت جامعه پیرامونی های محیط کاری وبین مسئولیت 

 ( آورده شده است.3-4ها در جدول )نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به آماره
 

 فرضيه دوم تحقيق آزموننتایج   (5)جدول
 

 رضایت جامعه پیرامونیمتغیر وابسته: 

 روش: حداقل مربعات معمولی                                  مدل: رگرسیون   

 عالئم متغیرها
 ضرایب

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد شده
 داریسطح معنی آماره تی

 C .234 .028  8.400 19111 عرض از مبدا

 Tm 4.604 1.464 .356 3.144 .002 های محیط کاریمسئولیت

 002b. احتمال آماره اف فیشر 9.886 شرآماره اف فی

 1.816 واتسون -آماره دوربین 227. ضریب تعیین تعدیل شده

 

داری کل مدل رگرسیونی است. در درصد( بیانگر معنی 1آماره اف فیشر مدل و احتمال آن )کمتر از سطح خطای  کهنتایج نشان داد 

شرکت بر اساس  بینی رضایت جامعه ازان استنباط درستی در مورد قابلیت پیشتوداری در مدل وجود دارد و مینتیجه روابط خطی معنی

را  در مجموع این قابلیت شرکتهای محیط کاری مسئولیتمتغیر متغیرهای توضیحی مدل انجام داد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد که 

 را توضیح دهند.  شرکت رضایت جامعه از درصد تغییرات  22دارند که حدود 
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داری آن ( و سطح معنی914/4( از برآورد مدل، ضریب افشای اطالعات محیط کاری )00-4با توجه به نتایج به دست آمده در جدول )

 بین کهتوان نتیجه گرفت گیرد. در واقع می( است؛ در نتیجه این فرضیه مورد تایید قرار می11/1( و کمتر از سطح خطای )112/1برابر با )

 .دارد وجود داریمثبت و معنی رضایت جامعه از شرکت رابطه ط کاری وهای محیمسئولیت

 

 سوم آزمون فرضيه

جامعه  رضایت های شرکت نسبت به جامعه وبین افشای مسئولیت باشد که آیاهدف از آزمون فرضیه سوم تحقیق بررسی این موضوع می

 شود: ه آماری آن بصورت زیر بیان میدارد یا خیر؟ و فرضی وجود داریمعنی رابطه شرکت پیرامونی

1
H: دارد وجود داریمعنی رابطه شرکت سهام صاحبان حقوق بازده های شرکت نسبت به جامعه وافشای مسئولیت بین. 

 آورده شده است.( 01-4ها و مفروضات رگرسیون کالسیک  در جدول )نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین نتایج مربوط به آماره
 

 فرضيه سوم تحقيق آزموننتایج ( 6)جدول
 

 رضایت جامعهمتغیر وابسته: 

 روش: حداقل مربعات معمولی                            مدل: رگرسیون               

 عالئم متغیرها
استاندارد  ضرایب

 نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد شده
 آماره تی

سطح 

 داریمعنی

 C 2.572 .424  6.074 .000 از مبدا عرض

های افشای مسئولیت

 شرکت نسبت به جامعه
Ts 19.812 8.860 .262 2.236 .029 

 029b. احتمال آماره اف فیشر 5.001 آماره اف فیشر

 1.989 واتسون -آماره دوربین 209. ضریب تعیین تعدیل شده

 

داری کل مدل رگرسیونی است. در درصد( بیانگر معنی 1کمتر از سطح خطای آماره اف فیشر مدل و احتمال آن ) کهنتایج نشان داد 

بر  شرکت بینی رضایت جامعه پیرامونی ازتوان استنباط درستی در مورد قابلیت پیشداری در مدل وجود دارد و مینتیجه روابط خطی معنی

ر مجموع د های شرکت نسبت به جامعهافشای مسئولیتمتغیر ه اساس متغیرهای توضیحی مدل انجام داد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد ک

 را توضیح دهند.  شرکتدرصد تغییرات رضایت جامعه پیرامونی  از  21این قابلیت را دارند که حدود 

سطح ( و 802/03)های شرکت نسبت به جامعه افشای مسئولیت( از برآورد مدل، ضریب 09-4با توجه به نتایج به دست آمده در جدول )

توان نتیجه گرفت گیرد. در واقع می( است؛ در نتیجه این فرضیه مورد تایید قرار می11/1( و کمتر از سطح خطای )123/1داری آن برابر با )معنی

 .دارد وجود داریمثبت و معنی شرکت رابطه رضایت جامعه پیرامونی از های شرکت نسبت به جامعه وافشای مسئولیت بین که
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 گيري بحث و نتيجه

( است؛ در نتیجه این فرضیه 11/1داری متغیر افشای مسئولیت زیست محیطی کمتر از سطح خطای )با توجه به فرضیه اول، سطح معنی

 داریت و معنیمثب رابطهرضایت جامعه پیرامونی  وی طیمحستیزافشای مسئولیت  بین کهتوان نتیجه گرفت گیرد. در واقع میقرار می دیتائمورد 

 یایمزا ازگفت، افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده  توانیمدر توجیه این رابطه .دارد وجود

جامعه  رضایت تواندیمو  دهدیمناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار 

 .باشدیم 2109 ویتاماو  02سروائس یهاافتهامونی را افزایش دهد. نتایج این فرضیه موافق با یپیر

 با توجه به نتایج، سطح پردازدیمرضایت جامعه پیرامونی فرضیه دوم تحقیق به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت محیط کاری و 

توان می درواقعگیرد. قرار می دیتائ( است؛ در نتیجه این فرضیه مورد 11/1کمتر از سطح خطای ) افشای مسئولیت محیط کاری داریمعنی

 دارد. وجود داریمثبت و معنی رابطهرضایت جامعه پیرامونی  وافشای مسئولیت محیط کاری  بین کهنتیجه گرفت 

 یهاامیپ تا است بزاری برای مدیریتساالنه شرکت ا یهاگزارشدر  افشاشده مربوط به محیط کاری اطالعات، شدهگفتهدر توجیه این رابطه 

برای پذیرش دیدگاه مدیریت نسبت به جامعه و تصحیح تصور اشتباهی  کنندگاناستفادهخاصی را به جامعه بفرستد در تالش برای متقاعد کردن 

که شهرت و اعتبارش  دهدیموقتی سازمانی احتمال  . شرکت داشته باشدشرکت در ارتباط با کارکنان که جامعه ممکن است در مورد عملکرد 

[ . 01]دمفید هستن یهایاستراتژکاسته شده، در جستجوی مدیریت بر فرآیند مشروعیت از طریق تبلیغ  هاآنتهدید شده است و از مشروعیت 

 .باشدیم 2109و لی و همکاران  0932 یصالحی عرب هاافتهنتایج این فرضیه موافق با ی

ه به نتایج، با توج پردازدیمه بین افشای مسئولیت شرکت نسبت به جامعه و رضایت جامعه پیرامونی فرضیه سوم تحقیق به بررسی رابط

توان گیرد. در واقع میقرار می دیتائ( است؛ در نتیجه این فرضیه مورد 11/1داری افشای مسئولیت محیط کاری کمتر از سطح خطای )سطح معنی

 دارد.در توجیه این رابطه گفته وجود داریمثبت و معنی رضایت جامعه پیرامونی رابطه ری وافشای مسئولیت محیط کا بین کهنتیجه گرفت 

خاصی را به جامعه بفرستد  یهاامیپتا  است ساالنه شرکت ابزاری برای مدیریت یهاگزارشافشاشده در  مربوط به محیط کاری اطالعاتشده، 

رش دیدگاه مدیریت نسبت به جامعه و تصحیح تصور اشتباهی که جامعه ممکن است در برای پذی کنندگاناستفادهدر تالش برای متقاعد کردن 

که شهرت و اعتبارش تهدید شده است و از  دهدیموقتی سازمانی احتمال  .[09د]شرکت داشته باششرکت در ارتباط با کارکنان مورد عملکرد 

[. نتایج این فرضیه موافق 01د]مفید هستن یهایاستراتژاز طریق تبلیغ کاسته شده، در جستجوی مدیریت بر فرآیند مشروعیت  هاآنمشروعیت 

 .باشدیم 2109و لی و همکاران  0932 یصالحی عرب هاافتهبا ی
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