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Abstract 

Corporate social responsibility (CSR) has become one of the standard business practices of 

our time. For companies, the overall aim is to achieve a positive impact on society as a 

whole while maximizing the creation of shared value for the owners of the business, its 

employees, shareholders and stakeholders. Consequently, there has also been an increase in 

the number of social reporting requirements driven by regulatory bodies and stock 

exchanges around the world that have played a key role in advancing the field of corporate 

social reporting.   The present study contributes to this field and by adopting Delphi method 

and identifying the dimensions, components and indicators of social responsibility 

disclosure, a framework for assessing CSR disclosure incorporating 3 dimensions, 22 

components and 68 indicators was designed. Then, these dimensions, components and 

indicators were ranked by using expert’s views and the results show that the ratios of 

environmental, social and economic dimensions are 0.55, 0.35 and 0.1, respectively. 

Among the indicators, the measures taken to reduce greenhouse gas emissions, its 

technologies, and greenhouse gas elimination criteria with the ratio of 0.06 were 

considered as the most important indicator. Also, the review of CSR disclosure reports of 

330 companies for year 1396 indicates that only 9 out of 68 indicators were disclosed by 

each of the companies on average, and in the total sample, the highest number of 

disclosures is related to economic indicators with 1632 cases followed by social indicators 

with 1490 cases and environmental indicators with only 360 cases, which represent 27.5%, 

11.5%, and 7% of the disclosure cases, respectively. Meanwhile, the study shows that 85 

of the 330 companies did not disclose any of the environmental indicators, which indicates 

that some companies still do not pay adequate attention to the most important aspect of 

social responsibility disclosure. 
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 چکیده

وران بته ایتن موعتوو توجته وليت زیادی پيدا کرده استت و بهترهپذیری اجتماعی اهميت و مقبليتهای گذشته، مسئودر سال
رو در پتژوهش پذیری اجتماعی خود را افشا کنند؛ ازاینهای مختلف مسئوليتها باید شاخصتاند؛ درنتيجه شرکای کردهویژه

 3پذیری اجتماعی، با استفاده از فن دلفی، چتارچوبی بتا های افشای مسئوليتو شاخص هاشناسایی ابعاد، مؤلفه حاعر، پس از
دهتی شتدند؛ وزن ابعتاد ها وزنشاخص طراحی شد. پس از آن با استفاده از نظرات خبرگان، ایتن گزینته 68مؤلفه و  22بعد، 

ها نيتز شتاخص افشتای اطتعتات به دست آمتد. در بتين شتاخص 1/0و  35/0، 55/0ترتيب محيطی، اجتماعی و اقتصادی به
 058905/0بتا وزن  ها، معيارهای حذف گازها و نتایج حاصت ای، روششده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهاقدامات انجام

کردنتد،  ختود را افشتا 1396شرکت کته اطتعتات ستال  330ته شد. همچنين پس از بررسی ترین شاخص شناخعنوان مهمبه
شاخص را افشا کرده است و در ک  نمونة  68شاخص از  9صورت ميانگين هر شرکت تنها دهند بههای پژوهش نشان مییافته

های بعتد اجتمتاعی بتا مورد مربوط است. بعد از آن نيز شاخص 1632های اقتصادی با آماری، بيشترین تعداد افشا به شاخص
های قابت  افشتا را شتام  درصتد از شتاخص 7و  5/11، 5/27ترتيب د قرار دارند که بهمور 360مورد و محيطی با تنها  1290
های موجود در بعد محيطی را افشا نکردند که آمار یک از شاخصشده هيچشرکت بررسی 330شرکت از  85شود. درعمن می

 ری اجتماعی توجه مناسبی ندارند.پذیترین بعد افشای مسئوليتها به بااهميتدهد شرکتمی جالب توجهی نيست و نشان
 

 پذیری اجتماعیمراتبی، مسئوليت: افشا، فن دلفی، تحلي  سلسلههای کلیدیواژه
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 مقدمه

ویژه در دو دهة اخير در طول چند دهة گذشته، به

رشتتدی بتته پتتژوهش درخصتتو  رفتتتار بهعتقتتة رو

ها و تأثير رفتار آنها بر جامعه بته وجتود آمتده شرکت

بتا  هاشترکتشتدن ارتبتاط است. با توجه بته پيچيده

یکدیگر و همچنين با دولت و افراد حاعر در جامعه، 

تنها باید نته هاشرکتشرایطی به وجود آمده است که 

گو باشتند. تتک متردم پاستخوران بلکه به تکبه بهره

هتتای گویی و توجتته بتته ستتایر گروهعتترورت پاستتخ

محيطی ناشتتی از اجتمتتاو و همچنتتين آثتتار زیستتت

های بنگتاه اقتصتادی موجتب شتد تتا مفهتوم فعاليت

پذیری اجتمتتاعی در مباحتت  حستتابداری مستتئوليت

های بتزر،، تنظری حسابداری مطرح شود. در شرک

محيطی، عملکتترد مفتتاهيمی چتتون مستتات  زیستتت

ی اجتمتتاعی، کليتتد بقتتای ریپذتيمستتئولاجتمتتاعی و 

شتود و ایتن شرکت است و موجب پایداری آنهتا می

. ]22[ها به یک مزیت رقابتی تبدی  شده استت هدف

کتتامت   هاشتترکتی اجتمتتاعی ریپذتيمستتئولمفهتتوم 

ته به سه عنصتر نزدیک به مفهوم توسعة پاینده و وابس

اساستتی شتتام  حمایتتت محيطتتی، رشتتد اقتصتتادی و 

عدالت اجتماعی است. توسعة پایدار به مفهوم افشتا و 

توجه  هاشرکتی اجتماعی ریپذتيمسئولگزارشگری 

ای از گفته اکنون نشتانه. مفهوم پيش]24[خاصی دارد 

ی اجتماعی هاتيفعالبر اراتة  هاشرکتافزایش تمرکز 

پذیری های مختلتتف مستتئوليتک از راه بررستتی شتت

در حال  هاشرکتاجتماعی است و همواره بسياری از 

. ]23[اجتمتاعی ختود هستتند پذیری ترویج مسئوليت

پذیری اجتماعی منتاف  مسئوليتکلی باید گفت طوربه

بستتياری بتترای جامعتته دارد؛ بتترای نمونتته باعتت  

ها )ماننتتد های شتترکتجلتتوگيری از تحميتت  هزینتته

کشتی از افتراد آلودگی، مصرف منتاب  طبيعتی و بهره

ممکتن استت  هرچندشود؛ نشين( بر جامعه میحاشيه

کشی کننتد؛ ها از مناب  مشترک )اجتماعی( بهرهشرکت

اجتمتاعی ستبب  ةپذیران، اقدامات مستئوليتحالنیباا

گو ها، پاستخها در برابتر ایتن هزینتهشود شترکتمی

تواننتتد بتتا اعمتتال فشتتار روی وران میباشتتند. بهتتره

گذاری در را بتته بازیافتتت، ستترمایه آنهتتاها، شتترکت

زیستت و مشتارکت در دار محيطهای دوستتفناوری

 .]11[کنند اقدامات بشردوستانه وادار 

پذیری اجتمتتاعی منتتاف  دیگتتری کتته مستتئوليت از

بردن به متحظتات برای جامعه دارد، این است که پی

هتای ها و گروهاجتماعی مشترک به همکاری شترکت

ی متحظتات ريگيپشود. مختلف با یکدیگر منتهی می

های ها و نيتتز ستتازماناجتمتتاعی مشتتترک، شتترکت

 کنتد.های مشتترک را متحتد متیغيردولتی با دغدغته

ساز تجميت  منتابعی های دیگر زمينهشراکت با شرکت

ماننتتد تخصتتص، ستترمایة متتالی و ستترمایة اجتمتتاعی 

هتا را مناف  حاص  از این همکاری جهيدرنتشود و می

. این منتاف  باعت  شتده استت در ]6[کند تقویت می

ی اجتمتاعی در ریپذتيمسئولهای گذشته، مفهوم سال

های مختلف در سطح تمام دنيا استفاده شود و شرکت

دنيا از این مفهوم استقبال زیادی کننتد؛ بترای نمونته، 

، مبلت  2010های آمریکتایی در ستال مدیران شترکت

ی شتترکت را بتترای هتتاییداراتریليتتون د ر از  1/3

. ]12[پذیری اجتمتتاعی مصتترف کردنتتد مستتئوليت

دلي  نبتتود شتتناخت کتتافی از مقولتتة متأستتفانه بتته

و ستازوکارهای  هاشترکت پذیری اجتمتاعیمسئوليت

دهتی، افشتا و ویژه سازوکارهای ثبت، گزارش زم، به

موانتت  مختلتتف دیگتتر، ایتتران جایگتتاه مناستتبی در 

پذیری اجتمتاعی در های مربوط به مسئوليتبندیرتبه

شتدۀ بنتدی فورچتون و اعتمدنيا ندارد. براساس طبقه

 153، کشور ما بين 2012اتاق بازرگانی ایران در سال 
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قرار دارد که جایگاه مناسبی نيست.  91کشور در رتبة 

شود ابعتاد، رو در پژوهش حاعر ابتدا تتش میازاین

پذیری هایی برای افشای مستئوليتها و شاخصمؤلفه

آوری ای جمت ها با مطالعات کتابخانهاجتماعی شرکت

شوند و سپس برای آنکه چارچوب مناسبی در زمينتة 

جتماعی طراحی شود، از فتن پذیری اافشای مسئوليت

دلفی و نظرات خبرگان استفاده خواهد شد. بعد از آن 

نيز برای نخستين بار در ایتران بتا استتفاده از تحليت  

ها ها و شتتاخصمراتبی ایتتن ابعتتاد، مؤلفتتهسلستتله

شوند تا اهميت هریتک مشتخص شتود. دهی میوزن

آمده، در دستتتهتتای بهدرنهایتتت بتتا استتتفاده از وزن

 شترکت 330نخستين پژوهش در این زمينته،  جایگاه

شتتده در بتتورس اوراق بهتتادار ایتتران از نظتتر پذیرفته

پذیری اجتماعی بررسی خواهند شتد. افشای مسئوليت

نخستت  دارد: ینتوآور ،نهيزم چند در حاعر پژوهش

 یریپذتيمستتئول یافشتتا یبتترا یچتتارچوب یطراحتت

تتا امتروز  .استت یبتا استتفاده از فتن دلفت یاجتماع

 یاجتمتتاع یریپذتيمستتئول یافشتتا یهتتاارچوبچ

 یابراساس مطالعتات کتابخانته فقط رانیدر ا یمختلف

چتارچوب مناستب،  یطراحت ةاما  زمت ؛شدند یمعرف

دوم  .استت یاستفاده از نظترات خبرگتان و فتن دلفت

 یهاشتتاخص و هالفتتهؤبتته تمتتام ابعتتاد، م یدهتتوزن

ها شتاخص نیا یبندو رتبه یاجتماع یریپذتيمسئول

 رانیتدر ا کنوناست که تتا آمدهدستبراساس اوزان به

 ،جتام  دیتد ةاراتت یبرا نيز در آخر .انجام نشده است

 یافشتتا نظتتر ازبتتار  نينخستتت یشتترکت بتترا 330

ادامه پتس  در. ندشد یبررس یاجتماع یریپذتيمسئول

نظری و پيشينة پژوهش، روش پژوهش، از بيان مبانی 

دهتی هریتک از ابعتاد، شتده و وزنچارچوب طراحی

پذیری های افشتتای مستتئوليتها و شتتاخصمؤلفتته

شتده های پذیرفتهاجتماعی و بررسی وععيت شرکت

در بتتتورس اوراق بهتتتادار تهتتتران از نظتتتر افشتتتای 

 شد. پذیری اجتماعی بيان خواهند مسئوليت

 

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش

مسئوليتی شماری از بیهای بیدر دهة اخير، نمونه

زیستتی، مستات  های محيط ها در زمينة چالششرکت

ها اجتماعی، اختقی و حاکميتی، توجه عموم و رسانه

را به خود جلب کرده استت. در همتين دوره، شتمار 

زیستی به ثبت ها و حوادث محيط ای از بحرانفزاینده

های برداری نادرست از آب دریاچتهرسيده است. بهره

دلي  آرال و اروميتته، مستتموميت ستترب کودکتتان بتته

های الکترونيکی ترین مرکز دفن زبالهقرارگرفتن بزر،

در استان گایوی چين )قبرستان الکترونيتک(، سترقت 

آب که شرکت کوکتاکو  در هنتد بته آن اقتدام کترد، 

نفت به خليج مکزیتک در ستکوی  بحران سرریزشدن

، 2010نفتی با مدیریت شرکت نفت انگلستان در سال 

هتای شترکت سرپوش گذاشتن آلودگی موتور اتومبي 

و مستتموميت آب  2015فتتولکس واگتتن در ستتال 

آشاميدنی فلينت در ایالت ميشيگان در آمریکا در سال 

دلي  زیست به هایی از تخریب محيطتنها نمونه 2016

ها بتوده استت. ت مستقيم و غيرمستقيم شترکتاقداما

ها فقط بته مشتکتت های غيرمسئو نة شرکتفعاليت

زیستی محدود نشده است و مستات  اجتمتاعی محيط 

شود؛ برای نمونته حقتوق کتارگران و را نيز شام  می

هتتای توليتتدی پوشتتاک کتته مستتات  ایمنتتی در کارگاه

 ای پوشتتتاکهای زنجيتتترهکننتتتدگان فروشتتتگاهتأمين

المللتتی در بتتنگتدش آن را رعایتتت نکردنتتد؛ یتتا بين

داری انسانی در استخراج فلزات کمياب در آفریقا برده

هتتای و استتتفاده از کتتار اجبتتاری و ستتخت در کارگاه

تتأمين  های زنجيترۀساخت قطعات آیفون که شترکت

کن از آن استتفاده شرکت اپت  ماننتد شترکت فتاکس
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اهميتتت و ها، . بتتا توجتته بتته ایتتن نمونتته]5[کردنتتد 

 هااجتماعی شرکتپذیری عرورت توجه به مسئوليت

 وکارکستبدر شرایط امروز جهان و فضاهای جدیتد 

و  هاکنتتد رهبتتران و متتدیران ستتازمانایجتتاب می

های بزر، که در بازارهای جهانی یا بازارهای شرکت

فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل  شدندر حال جهانی

محيطی اقتصتادی و زیستت های اجتماعی،ميان بخش

 ]28[به نظر تاهستو  .]10[ خود ایجاد کنند وکارکسب

پذیری اجتمتاعی در حتال افتزایش اهميت مستئوليت

ها دربتتردارد. استتت و نتتتایج راهبتتردی بتترای شتترکت

تتتوجهی در صتتورت شتتایان های بتتزر، بهشتترکت

پذیری اجتمتتتاعی شتتترکت، اقتتتدامات مستتتئوليت

 گذاری در اینبه سرمایه کنند. تمای گذاری میسرمایه

توان تنها یتک هزینته، محتدودیت یتا کتار کار را نمی

صحيح در نظتر گرفتت کته بایتد انجتام شتود، بلکته 

در قبتال جامعته،  توانند با رفتار مسئو نهها میشرکت

هتای مزیت رقابتی بترای ختود ایجتاد کننتد. پژوهش

پذیری اجتمتتتاعی در زیتتتادی در زمينتتتة مستتتئوليت

یافته و در حال توستعه انجتام شتده وسعهکشورهای ت

. هج و ميشترا ]2و  4، 9، 13-21، 15، 25، 27[است 

مدیران در پژوهش خود تأثير تأه  رتيس هيئت  ]19[

پذیری اجتماعی شرکت بررسی کردند. را بر مسئوليت

پذیری اجتماعی از آنان برای سنجش افشای مسئوليت

ن شتاخص های کی.ال.دی استفاده کردند. ایتشاخص

اجتمتاعی )راهبتری پذیری هفت بختش از مستئوليت

پذیری، اجتماو، کارکنتان، حقتوق بشتر، شرکتی، تنوو

دهتد. درحقيقتت محيطی و توليد( را مدّنظر قترار می

برانگيز توليد مانند تنبتاکو، های بح کی.ال.دی پدیده

کند. نتایج نشان دادنتد تأهت  الک  و ... را بررسی می

ان محتتترّک مهمتتتی بتتترای متتتدیررتتتتيس هيئتتتت 

 ]17[ها استت. لتی های اجتماعی شرکتگيریتصميم

های مختلتتف مستتئوليت در پژوهشتتی افشتتای نمونتته

جنتوبی در شترکت بتزر، کتره  104اجتماعی را در 

ها نشتان دادنتد ستطح بررسی کترد. یافتته 2008سال 

ها در ابعاد اختقتی، افشای مسئوليت اجتماعی شرکت

یست خيلی با  است و بيشتر زجامعة محلی و محيط 

گيرند. وران اصلی در نظر میها کارکنان را بهرهشرکت

در پتژوهش ختود رابطتة  ]21[پور و همکتاران کاظم

متتتدیران و  متقابتتت  حضتتتور بتتتانوان در هيئتتتت

پذیری اجتمتتاعی را بتتا استتتفاده از سيستتتم مستتئوليت

زمان بررسی کردند. آنان از چارچوبی بتا معاد ت هم

پذیری اجتماعی استفاده کردنتد ص مسئوليتشاخ 27

 که نتتایج بيتانگر وجتود رابطتة مدبتت دوطرفته بتود.

 ختود، پتژوهش در( 26) یرستتم یو انوار یراهدار

 یهاها و سامانهشاخص ها،عم پس از بررسی دستور

 ،ی.اس.جتتیا بنتتدی موجتتود در دنيتتا در زمينتتةرتبه

شرکتی، اجتماعی، پایداری و راهبری  یریپذتيمسئول

نتتایج  کردنتد. یرا معرفت ی.اس.جتیا یکل یهالفهمؤ

محيطی در ستته بختتش های زیستتتنشتتان داد مؤلفتته

های عمتتومی، تتتأثير بتتر طبيعتتت و متتدیریت، مؤلفتته

های اجتمتتاعی در چهتتار بختتش عمتتومی، ستتامانه

های راهبری مدیریت، حقوق انسانی و جامعه و مؤلفه

ها کميته مدیران وشرکتی در سه بخش عمومی، هيئت 

 شوند. بندی میمندی طبقهو قانون

در پتتژوهش ختتود  ]4[یگانتته و برزگتتر حستتاس 

اجتمتاعی و پاینتدگی  الگویی برای افشای مستئوليت

 60ها پيشنهاد دادند. نتایج بيانگر آن بود کته از شرکت

صتورت متوستط شده در پتژوهش بهشاخص سنجش

درصتتد آنهتتا، در  75شتتاخص، یعنتتی  45حتتدود 

های مدیران شترکت های سا نة فعاليت هيئتگزارش

در  ]8[شتوند. فخّتاری و همکتاران بورسی افشتا نمی

دهتی های ای.اس.جتی را وزنپژوهش خود شتاخص
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دهتد ابعتاد کردند که نتتایج پتژوهش آنتان نشتان می

محيطی و راهبتری شترکتی افشای اجتمتاعی، زیستت

 در الگتو، 275/0و  337/0، 387/0ترتيب با عرایب به

بيشترین وزن را دارند. همچنين بيان کردنتد ميتانگين 

شتده شترکت پذیرفته 79امتياز افشای ای.اس.جی در 

 درصد است.  29در بورس اوراق بهادار تهران حدود 

 

 های پژوهشپرسش

های این پژوهش براساس نظریة نمایندگی، پرسش

دهی وران، مشروعيت، اقتصاد سياستی و عتمتتبهره

ها وران، شترکترویکرد اختقی بهترهاست. براساس 

وران غيرمالتک در هر وععيتی باید اعتماد تمتام بهتره

دلي  اهميتت مستات  شرکت را جلب کنند؛ بنابراین به

وران، ها برای حفظ اعتماد همتة بهترهغيرمالی، شرکت

بتا  را پذیری اجتمتاعیاطتعات مربوط بته مستئوليت

 ةنظریت ساستاند. همچنين برکنافشا میجزتيات کام  

ها حفتظ منتاف  مشروعيت، معيار مشروعيت ستازمان

بته انتظتارات  پاستخمالی و غيرمالی است که درواق  

گویی باید با افشای جزتيتات جامعه است و این پاسخ

پذیری اجتماعی همتراه کام  مسات  غيرمالی مسئوليت

باشد. عتوه بر این، براساس نظریة نمایندگی، کتاهش 

عاتی بتين متدیران و مالکتان اهميتت عدم تقارن اطت

پذیری بستتياری دارد و افشتتای اطتعتتات مستتئوليت

صورت داوطلبانه این عدم تقارن اطتعاتی اجتماعی به

دهد. از ستوی دیگتر، افشتای اطتعتات را کاهش می

نامی غيرمالی در کنار اطتعات مالی و در نتيجه خوش

ی ها بترای بتازار سترمایه، عتمتت مدبتتی تلقتشرکت

شود. نظریة اقتصاد سياسی در قالب مفهوم قترارداد می

کند بقای یتک ستازمان، نيازمنتد اجتماعی پيشنهاد می

ای استت کته ستازمان در آن حمایت از سوی جامعته

های کند و در صورت افشانشتدن شتاخصفعاليت می

پذیری اجتماعی ممکن است جامعه ستازمان مسئوليت

های توجته بته نظریته ؛ بنتابراین بتا]3[را تأیيد نکنتد 

های پژوهش حاعر بته شترح زیتر شده پرسشمطرح

 شود:بيان می

های افشتتتتای ها و شتتتتاخصابعتتتتاد، مؤلفتتتته .1

 ها کدام هستند؟پذیری اجتماعی شرکتمسئوليت

پذیری مستئوليتچارچوب مناسب بترای افشتای  .2

 ها کدام است؟اجتماعی شرکت

ها چته وزنتی ها و شتاخصهریک از ابعاد، مؤلفه .3

 اهند داشت؟خو

شده در بورس اوراق های پذیرفتهوععيت شرکت .4

پذیری بهتتادار تهتتران از نظتتر افشتتای مستتئوليت

 ها چگونه است؟اجتماعی شرکت

 

 روش پژوهش

در مرحلتتتة نخستتتت بتتتا استتتتفاده از مطالعتتتات 

ها و ای و روش استتنادکاوی ابعتتاد، مؤلفتتهکتابخانتته

پذیری اجتمتتتاعی های افشتتتای مستتتئوليتشتتتاخص

شناسایی شدند. در مرحلتة دوم بترای آنکته  هاشرکت

پذیری چتتارچوب مناستتبی بتترای افشتتای مستتئوليت

اجتماعی طراحی شود، از فن دلفتی استتفاده شتد. در 

مرحلة سوم با استفاده از نظرات خبرگان و با استتفاده 

مراتبی بترای هریتک از ابعتاد، از روش تحلي  سلسله

است گفتته ها وزن تعيين شد.  زم ها و شاخصمؤلفه

مراتبی یکتتی از شتتود کتته فراینتتد تحليتت  سلستتله

گيری چندشاخصه است که ترین فنون تصميممعروف

ابداو کرد. ایتن  1970توماس ال ساعتی آن را در دهة 

گيری بتا روش هنگامی مفيد است کته عمت  تصتميم

رو استت. گيری روبتهچند گزینه و شتاخص تصتميم

آن بتر سته  ها کمّی یا کيفتی هستتند. کتاربردشاخص

( برپتایی یتک ستاختار و قالتب 1اص  استوار است: )
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( برقراری ترجيحتات از طریت  2ای برای مسأله؛ )رده

( برقتراری ستازگاری منطقتی از 3مقایسات زوجی؛ )

مراتبی بتتا . روش تحليتت  سلستتله]1[ها گيریانتتدازه

مراتب تصتتميم آغتتاز کتتردن درختتت سلستتلهفراهم

ميم، عوامتت  مراتب تصتتشتتود. درختتت سلستتلهمی

شتونده را در های رقيب ارزیابیشدنی و گزینهمقایسه

دهتد. ستپس یتک ستری مقایستات تصميم نشان می

گيتترد کتته نتيجتتة ایتتن مقایستتات زوجتتی صتتورت می

های زوجی، وزن هریک از عوام  را در راستای گزینه

مراتبی کند. در نهایت منط  سلستلهرقيب مشخص می

از مقایستات زوجتی را های حاص  ای ماتریسگونهبه

کند تتا تصتميم بهينته بته دستت با یکدیگر تلفي  می

 . ]3[آید

شتتده در پذیرفته شتترکت 330در مرحلتتة آختتر،  

 1396بورس اوراق بهادار تهران کته اطتعتات ستال 

خود را در سامانة کتدال افشتا کردنتد، بتا استتفاده از 

هتتای هيئتتت متتدیران و تحليتت  محتتتوای گزارش

های مالی بررسی شدند. وست صورتهای پيیادداشت

روش تحليتت  محتتتوا، استتتخراج مفتتاهيم متتورد نيتتاز 

دهی و شمارش شده یا سازمانپژوهش از متون مطالعه

 .]7[دقي  مفاهيم پنهان در متن است 

 

 های پژوهشیافته

های پتژوهش بایتد گفتته شتود قب  از بيتان یافتته

نفر زن بودند.  3نفر مرد و  17خبرگان پژوهش شام  

ن نفتر بتي 10، 30تا  20سنّ این افراد نيز یک نفر بين 

از  و یک نفر نيز بتا تر 50تا  40نفر بين  8، 40تا  30

 5سال بود. از نظر تجربة کاری یک نفتر کمتتر از  50

تتا  10نفر هتم بتين  7سال،  10تا  5نفر بين  12سال، 

 سال سابقة کار داشتند.  15

 

پذیری طراحی چارچوب برای افشای مسئولیت

 اجتماعی

در بخش نخستت پتژوهش حاعتر بتا مطالعتات 

های ها و شتتتتاخصای ابعتتتتاد، مؤلفتتتتهکتابخانتتتته

ها شناسایی شتدند و پذیری اجتماعی شرکتمسئوليت

نفر از خبرگتان  10سپس با استفاده از فن دلفی و نظر 

پذیری اجتمتاعی، چتارچوب نهتایی حوزۀ مستئوليت

ها طراحتی پذیری اجتمتاعی شترکتافشای مسئوليت

(. باید ذکر شود پس از طی سه مرحله از 1شد )نگارۀ 

گفتته فن دلفی، اجمتاو نظتری بترای چتارچوب پيش

بعتد )اقتصتادی،  3شک  گرفت. این چارچوب شام  

 شاخص است.  68 مؤلفه و 22اجتماعی و محيطی(، 

 هاپذیری اجتماعی شرکت. چارچوبی برای افشای مسئولیت1 نگارة

فه
مؤل

 

 های افشای مسئولیت اجتماعیشاخص

 مؤلفه( 6بعد اقتصادی )

 عملکرد اقتصادی

 شاخص 4

 های شرکتریزیشده در برنامهپوشش اهداف و الزامات تعریف

 ارزش افزودۀ هر کارگر

 صورت ارزش افزوده

 هابازده دارایی
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 حضور در بازار

 شاخص 6

 سهم بازار شرکت در ک  صنعت و در منطقة بومی/ محلی

 ندهبينی آن در آیرشد یا تغييرات سهم بازار و پيش

 تمرکز جغرافيایی فروش / مشتریان برحسب منطقه و...

روند و تغييرات مقداری / ریالی فروش برحسب محصو ت / منطقه / 

 مشتریان

قه ر منطتغييرات فناوری و مقرراتی اثرگذار بر بازار و محصو ت دروند و 

 یا محيط بومی

ها و فشار رقابتی( و تغييرات بازار و رقبا در صنعت و منطقه )مزیت

 انداز آنچشم

  

 گذاری اجتماعی سرمایه

 شاخص 2

 مانند وام افشای راهبردهای مبتنی بر بازار سرمایه و راهبردهای مبتنی بر ج

کنندۀ مسات  محيطی یا مؤسسات های رعایتگذاری در شرکتسرمایه

هایی که مسات  اجتماعی را رعایت کردن سهام شرکتاجتماعی و یا خارج

 کنند از پرتفوینمی

مدیریت ریسک اجتماعی مانند معاینات ادواری، بيمة عمر، حوادث و 

 بيکاری و ...

  

 اثرات اقتصادی غیرمستقیم

 شاخص 2

 وری توليد و نيروی کار شرکتهای بهرهشاخص

جویی شناسایی و تشریح اثرات اقتصادی غيرمستقيم بااهميت ازجمله صرفه

 ارزی و ...

  

 حفظ نام تجاری و رفتار ضدّرقابتی

 شاخص 2

 های رقيبافشای توافقات تجاری با شرکت

های افشای اطتعاتی درخصو  توسعة محصو ت شرکت یا پروژه

 پژوهشی برای بهبود توليد یا افشای مخارج تحقي  و توسعه

  

 مالیات 

 شاخص 2  

 شدۀ محصو ت و خدماتماليات ارزش افزودۀ پرداخت

 شدهوارض پرداختهای تکليفی و سایر عماليات

  

 مؤلفه( 10بعد اجتماعی )

 حقوق نیروی کار

 شاخص 5

 افشای مبال  حقوق و دستمزد و سایر مزایا

 ميزان استخدام و خروج نيروی کار یا نمودار ترکيب نيروی کار

 افشای شکایات نيروی کار و پرداخت جرایم به آنان

آنان  های رفاهی برای کارکنان و خانوادۀپذیر و فعاليتتدابير کاری انعطاف

 مانند سفر، اهدای هدایا و ..

 ونظرسنجی از کارکنان ارکنان شرکت و کهای ارتباط با فرایندها و سياست

 بررسی نتایج آن در محيط شرکت
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 عدم تبعیض بین کارکنان
 شاخص 4

 اطتعاتی در زمينة تعداد سهام در تملک کارمندان شرکت

 يتک  کارکنان برحسب نوو استخدام، گروه سنی، منطقة جغرافيایی، جنس

 دام و پاداش و ...های جذب، استخها، رویهافشای سياست

 افشای ميزان پاداش کارکنان و شيوۀ جبران عملکرد کارکنان

  

 سالمت و امنیت کارکنان
 شاخص 3

 یو ستمت شغل یمنیو ا یبهداشت یهاتيو فعال ارهايمع حی/ تشر فيتوص
 رو ستمت کا یمنیا یبهداشت و استانداردها نيقوان تیکارکنان و رعا

 پيمانکاران، نوو و ميزان آسيبک  صدمات، مر، و مير کارمندان و 

 وبهداشت  ی،منیا ،یشغل تيمربوط به امن زیجوا ای نامهيگواه افتیدر
 ستمت کارکنان

  

 مسائل اجتماعی مشتریان و زنجیرة تأمین
 شاخص 5

 حفظ حریم خصوصی مشتریان

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 پرداخت خسارتتعداد شکایات دریافتی از مشتریان یا ميزان 

 کنندگانخاب تأمينهای مربوط به انتافشای رویه

 اراتة مشخصات، کيفيت، دوام و ایمنی محصو ت

  

 ورانادراک اجتماعی بهره

 شاخص 3

 هاشنهاديگزارش تخلفات، انتقادات و پ سامانة

 های کارگری و تعاونیتشکي  اتحادیه

 ... سنجش ميزان رعایت مشتریان و کارکنان و

  

 های ورزشیمشارکت در فعالیت

 شاخص 2

 یهای ورزشدریافتی مربوط به فعاليت یهانامهيگواه / جوایز

های ورزشی، ایجاد هيئت های ورزشی مانند ساخت سالنمشارکت در طرح

 داری و ...ورزشی، تيم

  

های آموزشی و مشارکت در فعالیت

 پژوهشی

 شاخص 5

 آموزشیهای دریافتی مربوط به فعاليت یهانامهيگواه /جوایز

ام ، انجها برای ایجاد مراکز پژوهشیکمک به مراکز آموزشی مانند دانشگاه

 طرح پژوهشی، ساخت کتابخانه و ...

 بضاعتان فقير و کمهزینه به دانشجویاعطای کمک

 هزینه آموزش به معلو نپرداخت کمک

 هاهمایشحمایت مالی و معنوی در برگزاری 

  

 توسعة اجتماعی و بشردوستی

 شاخص 3

های اجتماعی، جذب کارآموز های مالی برای حمایت از فعاليتافشای کمک

 ها و ..ها، کمک به مؤسسات خيریه، مساجد، بيمارستانو ارتباط با دانشگاه

 کمک مالی به قربانيان بتیای طبيعی، کشورهای خارجی و ...

 صنای  کوچک و کارآفرینحمایت از توسعة 

  



 111/ هاپذیری اجتماعی شرکتبندی افشای مسئوليتچارچوبی برای رتبه
 

 

 
 

 

 

 اخالق کسب و کار
 شاخص 2

 شرکت یاجتماع /ی منشور اختق / نظام نامه / کد

 ،ینعتصروابط  مرتبط با ارتباطات، ةها و اصول داوطلباننامهقوانين، آیين
 .بازاریابی، تبليغات و ..

  

 شویی خواری و پولفساد، رشوه
 شاخص 2

و مقابله با فساد،  یريجلوگ یشده براانجامرسانی و آموزش اطتو
 ییشوپولی و خواررشوه

 گرفتهموارد تأیيدشده دربارۀ فساد و اقدامات صورت

  

 مؤلفه( 6بعد محيطی )

 مواد اولیه و انرژی 
 شاخص 4

 ميمستقريو غ ميمستق کيتفکبه یمصرف هيو ارزش مواد اول زانيم

 آن زانيتفکيک منب  و مبه ميمستقريو غ ميانرژی مصرفی مستق
 مصرف آن شيوۀشده برحسب منب  و هيتصف ،شده افتیباز ،یآب مصرف

  قاب محصو ت و خدماتی مبتنی بر مواد ةارات یاقدامات و ابتکارات برا
 بازیافت و کاهش مصرف انرژی

  

 های زیستی تنوع گونه
 شاخص 3

 يرات برأثدن تکرمدیریتهای آتی برای ، اقدامات جاری و برنامهراهبردها
 طبيعی تنوو زیستی و مناب 

 یعيمختلف آن و مناب  طب یهاب بر تنوو زیستی و گونهکاهش آثار مخرّ
 ...ازجمله جنگ ، خاک و

 ،یعيبا توجه به پردازش مناب  طب یطيمحستیز یهابيرف  آس ای یريشگيپ
 خاک و جنگ ، نيزم یايمانند اح

  
ای، فاضالب و گلخانهانتشار گازهای 

 شاخص 2ضایعات 
ها و ای، روششده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهاقدامات انجام
 شدهحاص  جیحذف گازها و نتا یارهايمع

خطر و دف  مناسب  ، بدونپرخطر عاتیکاهش عا یچگونگ یاههیرو
 یطيمح ستیمسات  ز تیبا رعا عاتیعا

  

 محیطی محصوالت و خدمات اثرات زیست
 شاخص 3

و کا ها و  هيحم  و نق  محصو ت، مواد اول یطيمحستیز راتيثأت
 کارکنان شرکت ییجاهجاب

 / محيطی از بعد مشتریان  زیستترعایت مسا یها براتيفعال حیتشر
 مين شرکتأت ۀکنندگان و زنجيرمصرف

و محصو ت  ستیز طيسازگار با مح زاتيامکانات و تجه یطراح
 ستیز طيدار محدوست

  

 محیطی رعایت قوانین و مقررات زیست
 شاخص 2

 شرکت یطيمحستینامه / منشور زنظام / کد
 یطيحمستیاز مسات  ز یناش یحقوق یدعاو

  

 محیطیسیستم مدیریت زیست
 شاخص 2

ا ی 14000های تطاب  سيستم مدیریت محيطی مانند ایزو دریافت گواهينامه
 26000ایزو 

 محيطیافشای اطتعاتی در زمينة دریافت جوایز مربوط به مسات  زیست
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های افشای ها و شاخصدهی به ابعاد، مؤلفهوزن

 هاپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

دهتی هریتک پس از طراحی چارچوب، برای وزن

های افشتتتتای ها و شتتتتاخصاز ابعتتتتاد، مؤلفتتتته

نفر  20برای پذیری اجتماعی، این چارچوب مسئوليت

 ای درکم سه سال سابقة کار حرفتهبا دست از خبرگان

ارسال و بتا  هاپذیری اجتماعی شرکتمسئوليت ۀحوز

م شتد. دهتی انجتامراتبی وزناستفاده از تحلي  سلسله

اطتعات مربوط به وزن هر بعد، مؤلفه و شتاخص در 

( اراته شده است. نتتایج نشتانگر آن 24( تا )2نگارۀ )

تترین بعتد در مهم 55/0بود که بعد محيطتی بتا وزن 

پذیری اجتماعی است. بعد از آن بعد افشای مسئوليت

و در نهایت نيز بعد اقتصادی با  35/0اجتماعی با وزن 

گذاری ارند. در بعد اقتصادی، سترمایهقرار د 1/0وزن 

، در بعد اجتمتاعی، ستتمت و 43/0اجتماعی با وزن 

و در بعد محيطی، انتشتار  22/0امنيت کارکنان با وزن 

تترین ای، فاعتتب و عتایعات مهمگازهای گلخانته

  های این سه بعد هستند. مؤلفه
 

 

 شدههای چارچوب ارائهو مؤلفه . ضرایب ابعاد2نگارة 

 (C1بعد اقتصادی )
1/0 

 (C2)بعد اجتماعی 
35/0 

 (C3)بعد محیطی 
55/0 

 ضریب عنوان مؤلفه مؤلفهکد ضریب عنوان مؤلفه مؤلفهکد ضریب عنوان مؤلفه مؤلفه کد

C10 
عملکرد 
 اقتصادی

18/0 C20 06/0 حقوق نيروی کار C30 19/0 مواد اوليه وانرژی 

C11 17/0 حضور در بازار C21 
عدم تبعيض بين 

 کارکنان
14/0 C31 

های تنوو گونه
 محيطیزیست

14/0 

C12 
گذاری سرمایه

 اجتماعی
43/0 C22 

ستمت و امنيت 
 کارکنان

22/0 C32 

انتشار گازهای 
ای، فاعتب گلخانه

 و عایعات
21/0 

C13 
اثرات اقتصادی 
 غيرمستقيم

08/0 C23 

مسات  اجتماعی 
و زنجيره مشتریان 

 تأمين
06/0 C33 

اثرات 
محيطی زیست

 محصو ت و
 خدمات

18/0 

C14 

حفظ نام 
تجاری و رفتار 
 عدرقابتی

04/0 C24 
ادراک اجتماعی 

 ورانبهره
12/0 C34 

رعایت قوانين و 
مقررات 

 محيطیزیست
15/0 

C15 11/0 ماليات C25 
مشارکت در 

 های ورزشیفعاليت
03/0 C35 

سيستم مدیریت 
 محيطیزیست

13/0 

   C26 

مشارکت در 
های فعاليت

 آموزشی و پژوهشی
03/0    

   C27 
توسعة اجتماعی و 

 بشردوستی
08/0    

   C28 1/0 وکاراختق کسب    

   C29 
خواری فساد، رشوه

 و پولشویی
15/0    

 های پژوهشمنب : یافته



 113/ هاپذیری اجتماعی شرکتبندی افشای مسئوليتچارچوبی برای رتبه
 

 

 بعد اقتصادیهای مؤلفة عملکرد اقتصادی در . اولویت شاخص3نگارة 

 (C10)های مؤلفة عملکرد اقتصادی اولویت شاخص

کد 

 شاخص
 تعریف شاخص

عریب شاخص در 

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگو نهایی

C101 00450/0 0/ 25 های شرکتریزیشده در برنامهپوشش اهداف و الزامات تعریف 

C102 00918/0 51/0 ارزش افزودۀ هر کارگر 

C103 00180/0 1/0 صورت ارزش افزوده 

C104 00252/0 14/0 هابازده دارایی 

 های پژوهشمنب : یافته    

 

 های مؤلفة حضور در بازار در بعد اقتصادی. اولویت شاخص4نگارة 

 (C11)های مؤلفة حضور در بازار اولویت شاخص

کد 

 شاخص
 تعریف شاخص

عریب شاخص در 

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C111 00187/0 11/0 شرکت در ک  صنعت و در منطقه بومی / محلی سهم بازار 

C112 00255/0 15/0 بينی آن در آیندهرشد یا تغييرات سهم بازار و پيش 

C113 ...00119/0 07/0 تمرکز جغرافيایی فروش / مشتریان برحسب منطقه و 

C114  / روند و تغييرات مقداری / ریالی فروش برحسب محصو ت

 یانمنطقه / مشتر

22/0 00374/0 

C115 ت صو روند و تغييرات فناوری و مقرراتی اثرگذار بر بازار و مح

 در منطقه یا محيط بومی

18/0 00306/0 

C116 بتی( ها و فشار رقاتغييرات بازار و رقبا در صنعت و منطقه )مزیت

 انداز آنو چشم

26/0 00442/0 

 های پژوهشمنب : یافته   

 

 گذاری اجتماعی در بعد اقتصادیهای مؤلفة سرمایهشاخص. اولویت 5نگارة 

 (C12)گذاری اجتماعی های مؤلفة سرمایهاولویت شاخص

کد 

 شاخص
 تعریف شاخص

عریب شاخص در 

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C121 ر نی بافشای راهبردهای مبتنی بر بازار سرمایه و راهبردهای مبت

کنندۀ مسات  های رعایتشرکت گذاری درجوام  مانند سرمایه

هایی کردن سهام شرکتمحيطی یا مؤسسات اجتماعی و یا خارج

 کنند از پرتفویکه مسات  اجتماعی را رعایت نمی

44/0 01892/0 

C122  ،مدیریت ریسک اجتماعی مانند معاینات ادواری، بيمة عمر

 حوادث و بيکاری و ...

56/0 02408/0 

 پژوهشهای منب : یافته   
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 قیم در بعد اقتصادیهای مؤلفة اثرات اقتصادی غیرمست. اولویت شاخص6نگارة 

 (C13)های مؤلفة اثرات اقتصادی غيرمستقيم اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C131 0044/0 55/0 وری توليد و نيروی کار شرکتهای بهرهشاخص 
C132 ه شناسایی و تشریح اثرات اقتصادی غيرمستقيم بااهميت ازجمل

 جویی ارزی و ...صرفه
45/0 0036/0 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 و رفتار ضدرقابتی در بعد اقتصادی های مؤلفة حفظ نام تجاری. اولویت شاخص7نگارة 

 (C14)های مؤلفة حفظ نام تجاری و رفتار عدرقابتی اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C141 00188/0 47/0 های رقيبافشای توافقات تجاری با شرکت 
C142  افشای اطتعاتی درخصو  توسعة محصو ت شرکت یا

 های پژوهشی برای بهبود توليد یا افشای مخارج تحقي  وپروژه
 توسعه

53/0 00212/0 

 های پژوهشیافتهمنب :    
 

 های مؤلفة مالیات در بعد اقتصادی. اولویت شاخص8نگارة 

 (C15)های مؤلفة ماليات اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C151 00528/0 48/0 شدۀ محصو ت و خدماتماليات ارزش افزودۀ پرداخت 
C152 00572/0 52/0 شدهتکليفی و سایر عوارض پرداختهای ماليات 

 های پژوهشمنب : یافته  
 

 های مؤلفة حقوق نیروی کار در بعد اجتماعی. اولویت شاخص9نگارة 

 (C20)های مؤلفة حقوق نيروی کار اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C201   00315/0 15/0 حقوق و دستمزد و سایر مزایاافشای مبال 
C202  00147/0 07/0 ارکميزان استخدام و خروج نيروی کار یا نمودار ترکيب نيروی 
C203 00273/0 13/0 افشای شکایات نيروی کار و پرداخت جرایم به آنان 
C204 های رفاهی برای کارکنان و پذیر و فعاليتتدابير کاری انعطاف

 آنان مانند سفر، اهدای هدایا و ..خانوادۀ 
22/0 00462/0 

C205 های ارتباط با کارکنان شرکت و نظرسنجی ازفرایندها و سياست 
 کارکنان و بررسی نتایج آن در محيط شرکت

43/0 00903/0 

 های پژوهشمنب : یافته   

 



 115/ هاپذیری اجتماعی شرکتبندی افشای مسئوليتچارچوبی برای رتبه
 

 

 در بعد اجتماعی های مؤلفة عدم تبعیض بین کارکنان. اولویت شاخص10نگارة 

 (C21)های مؤلفة عدم تبعيض بين کارکنان اولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C211 01421/0 29/0 اطتعاتی در زمينة تعداد سهام در تملک کارمندان شرکت 

C212  ک  کارکنان برحسب نوو استخدام، گروه سنی، منطقة

 جغرافيایی، جنسيت

12/0 00588/0 

C213 02058/0 42/0 های جذب، استخدام و پاداش و ...ها، رویهافشای سياست 

C214 00833/0 17/0 افشای ميزان پاداش کارکنان و شيوۀ جبران عملکرد کارکنان 

 های پژوهشمنب : یافته  

 

 در بعد اجتماعی های مؤلفة سالمت و امنیت کارکنان. اولویت شاخص11نگارة 

 (C22)های مؤلفة ستمت و امنيت کارکنان اولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C221 و  یمنیو ا یبهداشت یهاتيو فعال ارهايمع حی/ تشر فيتوص

 یابهداشت و استاندارده نيقوان تیکارکنان و رعا یستمت شغل

 و ستمت کار یمنیا

61/0 04697/0 

C222 ن ک  صدمات، مر، و مير کارمندان و پيمانکاران، نوو و ميزا

 آسيب

27/0 02079/0 

C223 ی،منیا ،یشغل تيمربوط به امن زیجوا ای نامهيگواه افتیدر 

 بهداشت و ستمت کارکنان

12/0 00924/0 

 های پژوهشمنب : یافته   

 

 اجتماعی مشتریان و زنجیرة تأمین در بعدهای مؤلفه مسائل اجتماعی . اولویت شاخص12نگارة 

 (C23)نجيرۀ تأمين های مؤلفة مسات  اجتماعی مشتریان و زاولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C231 00462/0 22/0 حفظ حریم خصوصی مشتریان 

C232 0042/0 20/0 گارانتی و خدمات پس از فروش 

C233 0063/0 30/0 تعداد شکایات دریافتی از مشتریان یا ميزان پرداخت خسارت 

C234 00336/0 16/0 کنندگانهای مربوط به انتخاب تأمينافشای رویه 

C235 00252/0 12/0 اراته مشخصات، کيفيت، دوام و ایمنی محصو ت 

 های پژوهشمنب : یافته   
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 وران در بعد اجتماعیادراک اجتماعی بهره های مؤلفة. اولویت شاخص13نگارة 

 (C24)وران های مؤلفة ادراک اجتماعی بهرهاولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C241 01764/0 42/0 هاشنهاديگزارش تخلفات، انتقادات و پ سامانة 
C242 00966/0 23/0 تعاونیهای کارگری و تشکي  اتحادیه 
C243 ... 0147/0 35/0 سنجش ميزان رعایت مشتریان و کارکنان و 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 های ورزشی در بعد اجتماعیهای مؤلفة مشارکت در فعالیت. اولویت شاخص14نگارة 

 (C25)های ورزشی های مؤلفة مشارکت در فعاليتاولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C251 00231/0 22/0 یهای ورزشدریافتی مربوط به فعاليت یهانامهيگواه /جوایز 
C252 های ورزشی، های ورزشی مانند ساخت سالنمشارکت در طرح

 داری و ...ایجاد هيئت ورزشی، تيم

78/0 00819/0 

 های پژوهشمنب : یافته    
 

 د اجتماعیهای آموزشی و پژوهشی در بعدر فعالیت های مؤلفة مشارکت. اولویت شاخص15نگارة 

 (C26)های آموزشی و پژوهشی های مؤلفة مشارکت در فعاليتاولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C261 00063/0 06/0 آموزشیهای دریافتی مربوط به فعاليت یهانامهيگواه /جوایز 
C262 شیها برای ایجاد مراکز پژوهکمک به مراکز آموزشی مانند دانشگاه ،

 انجام طرح پژوهشی، ساخت کتابخانه و ...
17/0 001785/0 

C263 003255/0 31/0 بضاعتهزینه به دانشجویان فقير و کماعطای کمک 
C264 00357/0 34/0 آموزش به معلو ن هزینةپرداخت کمک 
C265 001155/0 11/0 هاحمایت مالی و معنوی در برگزاری همایش 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 ردوستی در بعد اجتماعیهای مؤلفة توسعة اجتماعی و بش. اولویت شاخص16نگارة 

 (C27)های مؤلفة توسعة اجتماعی و بشردوستی اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 شاخص تعریف
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C271 های اجتماعی، جذب های مالی برای حمایت از فعاليتافشای کمک

، ها، کمک به مؤسسات خيریه، مساجدکارآموز و ارتباط با دانشگاه
 ها و ...بيمارستان

63/0 01764/0 

C272  00616/0 22/0 خارجی و ..کمک مالی به قربانيان بتیای طبيعی، کشورهای 
C273 00448/0 16/0 حمایت از توسعه صتای  کوچک و کارآفرین 

 های پژوهشمنب : یافته   
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 وکار در بعد اجتماعیهای مؤلفة اخالق کسب. اولویت شاخص17نگارة 

 (C28)وکار های مؤلفة اختق کسباولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
شاخص در عریب 

 الگوی نهایی
C281 01785/0 51/0 شرکت یاجتماع /ینامه/ منشور اختقنظام / کد 
C282 روابط  مرتبط با ارتباطات، ةها و اصول داوطلباننامهقوانين، آیين

 ...بازاریابی، تبليغات و  ،یصنعت

49/0 01715/0 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 شویی در بعد اجتماعیخواری و پولفساد، رشوههای مؤلفة . اولویت شاخص18نگارة 

 (C29)شویی خواری و پولهای مؤلفة فساد، رشوهاولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C291 و مقابله با فساد، یريجلوگ یشده براانجامرسانی و آموزش اطتو 

 ییشوپولی و وارخرشوه

42/0 02205/0 

C292 03045/0 58/0 گرفتههای تأیيدشده دربارۀ فساد و اقدامات صورتنمونه 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 حیطیمهای مؤلفة مواد اولیه و انرژی در بعد . اولویت شاخص19نگارة 

 (C30)های مؤلفة مواد اوليه و انرژی اولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C301 021945/0 21/0 ميمستقريو غ ميمستق کيتفکبه یمصرف يةو ارزش مواد اول زانيم 
C302 02717/0 26/0 آن زانيتفکيک منب  و مبه ميمستقيرو غ ميانرژی مصرفی مستق 
C303 شيوۀشده برحسب منب  و هيتصف ،شدهافتیباز ،یآب مصرف 

 مصرف آن
28/0 

02926/0 

C304 واد ر ممحصو ت و خدماتی مبتنی ب ةارات یاقدامات و ابتکارات برا
 قاب  بازیافت و کاهش مصرف انرژی

25/0 
026125/0 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 های زیستی در بعد محیطیهای تنوع گونه. اولویت شاخص20نگارة 

 (C31)های زیستی های مؤلفة تنوو گونهاولویت شاخص

کد 
 شاخص

 تعریف شاخص
عریب شاخص در 

 مؤلفه
عریب شاخص در 

 الگوی نهایی
C311 ت راثيأت تهای آتی برای مدیری، اقدامات جاری و برنامهراهبردها

 طبيعی بر تنوو زیستی و مناب 
26/0 

02002/0 

C312 ّب  مختلف آن و منا یهاب بر تنوو زیستی و گونهکاهش آثار مخر
 ... ازجمله جنگ ، خاک و یعيطب

35/0 
02695/0 

C313 با توجه به پردازش  یطيمحستیز یهابيرف  آس ای یريشگيپ
 خاک و جنگ ، نيزم یايمانند اح ،یعيمناب  طب

39/0 
03003/0 

 های پژوهشمنب : یافته   
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 یطیای، فاضالب و ضایعات در بعد محخانههای انتشار گازهای گل. اولویت شاخص21نگارة 

 (C32)ای، فاعتب و عایعات های مؤلفة انتشار گازهای گلخانهاولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C321 ها ای، روششده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهاقدامات انجام

 از آن حاص  جیحذف گازها و نتا یارهايو مع
51/0 

058905/0 

C322 خطر و دف   ، بدونپرخطر عاتیکاهش عا یچگونگ یاههیرو

 یطيمحستیمسات  ز تیبا رعا عاتیمناسب عا
49/0 

056595/0 

 های پژوهشمنب : یافته   
 

 محیطی محصوالت و خدمات در بعد محیطیهای اثرات زیست. اولویت شاخص22نگارة 

 (C33)محيطی محصو ت و خدمات های مؤلفة اثرات زیستاولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C331 و  هيحم  و نق  محصو ت، مواد اول یطيمحستیز راتيتاث

 کارکنان شرکت ییجاهکا ها و جاب
38/0 

03764/0 

C332 محيطی از بعد   زیستترعایت مسا یها براتيفعال حیتشر

 مين شرکتأت ۀکنندگان و زنجيرمصرف / مشتریان
32/0 

03168/0 

C333 و  ستیز طيسازگار با مح زاتيامکانات و تجه یطراح

 ستیز طيدار محمحصو ت دوست
30/0 

0297/0 

 های پژوهشمنب : یافته    
 

 محیطی در بعد محیطیزیستهای رعایت قوانین و مقررات . اولویت شاخص23نگارة 

 (C34)محيطی های مؤلفة رعایت قوانين و مقررات زیستاولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C341 0429/0 52/0 شرکت یطيمح ستینامه / منشور زکد/ نظام 

C342 0396/0 48/0 یطيمحستیاز مسات  ز یناش یحقوق یدعاو 
 

 محیطی در بعد محیطیهای سیستم مدیریت زیست. اولویت شاخص24نگارة 

 (C35)محيطی های سيستم مدیریت زیستهای مؤلفة شاخصاولویت شاخص

کد 

 شاخص

عریب شاخص در  تعریف شاخص

 مؤلفه

عریب شاخص در 

 الگوی نهایی

C351 ایزو های تطاب  سيستم مدیریت محيطی مانند دریافت گواهينامه

 26000یا ایزو  14000
76/0 

05434/0 

C352   افشای اطتعاتی در زمينة دریافت جوایز مربوط به مسات

 محيطیزیست
24/0 

01716/0 

 های پژوهشمنب : یافته    
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شود، مجمتوو ها مشاهده میکه در نگارهگونههمان

های مربوط به هر مؤلفه در بعد و هر عرایب شاخص

شاخص در مؤلفه برابر یک است. عریب هر شاخص 

در چتتارچوب نهتتایی از طریتت  رابطتتة زیتتر محاستتبه 

 شود: می

 iW × cW ×d = Wm W (1رابطة )

عتریب شتاخص در چتارچوب  mwدر ان رابطه 

عتریب  cWعتریب شتاخص در مؤلفته،  iWنهایی، 

عریب بعتد استت. بترای نمونته  dWمؤلفه در بعد و 

 در چتتارچوب نهتتایی بتته C101عتتریب شتتاخص 

 صورت زیر محاسبه شده است:

25/0  ×18/0  ×1/0  =0045/0 

شتتتتاخص  68تتتتترین شتتتتاخص در بتتتتين مهم

شتتده بتترای کتتاهش انتشتتار گازهتتای اقتتدامات انجام»

هتتا و معيارهتتای حتتذف گازهتتا و ای، روشگلخانتته

ی، افشتتتای از بعتتتد محيطتتت« از آن نتتتتایج حاصتتت 

پذیری اجتمتتاعی استتت. بعتتد از آن نيتتز مستتئوليت

ها و چگتتونگی کتتاهش عتتایعات پرخطتتر، رویتته»

بتتدون خطتتر و دفتت  مناستتب عتتایعات یتتا رعایتتت 

ترین اهميتتتقتترار دارد. کم« محيطیمستتات  زیستتت

پذیری ها از نظتتر خبرگتتان حتتوزۀ مستتئوليتشتتاخص

های دریتتتافتی جتتتوایز / گواهينامتتته»اجتمتتتاعی، 

بتتتا امتيتتتاز « هتتتای آموزشتتتیفعاليت مربتتتوط بتتته

و حمایتتت متتالی و معنتتوی در برگتتزاری  00063/0

تمرکتتتتز و  001155/0هتتتتا بتتتتا امتيتتتتاز همایش

جغرافيتتایی فتتروش / مشتتتریان بتتر حستتب منطقتته و 

 . بودند 00119/0... با امتياز 

شده های پذیرفتهدر بخش انتهایی پژوهش، شرکت

. نتتایج در بورس اوراق بهادار تهتران بررستی شتدند

 22440از  3282شترکت بتورس تنهتا  330نشان داد 

 1462/0اند که ایتن عتدد برابتر بتا مورد را افشا کرده

هایی کته درصد شاخص 100است؛ به این معنا که از 

 14توانستند افشتا کننتد، تنهتا های بورسی میشرکت

ها افشا شد و این مقدار بستيار نتاچيز درصد شاخص

شتتترکت  330ن داد استتتت. همچنتتتين نتتتتایج نشتتتا

مورد را افشا کردنتد کته بته  3282شده در ک  بررسی

مورد  68مورد از  9صورت ميانگين تقریبا  هر شرکت 

های بورسی مطلتوب شود و این عدد برای شرکتمی

دهنتد های پتژوهش نشتان مینيست. همچنتين یافتته

های اقتصادی با بيشترین تعداد افشا مربوط به شاخص

های بعتد بعد از آن نيتز شتاخص مورد است و 1632

متورد  360مورد و محيطی بتا تنهتا  1290اجتماعی با 

شترکت  85قرار دارند. نتایج همچنين بيانگر آن بودند 

های یتک از شتاخصشتده هيچشرکت بررسی 330از 

موجود در بعد محيطی را افشا نکردند که آمار جالتب 

 توجهی نيست.

 

 گیری و نتیجهبحث 

ستتوی  ستترعت بتتهها بهشتترکتدر وعتتعيتی کتته 

توانند تنهتا کنند، دیگر آنها نمیشدن حرکت میجهانی

ستتتازی ارزش هتتتای اقتصتتتادی و بيشينهبتتتا فعاليت

داران، ارزش و اعتبار خود را در صتحنة رقابتت سهام

گرفته در انتظتتارات و حفتتظ کننتتد. تغييتترات صتتورت

باعت  شتد  1970و  1960باورهای عمومی طی دهة 

وه بر حوزۀ اقتصادی بته ستایر جوانتب ها عتشرکت

پذیری وران توجه کننتد. مستئوليتمدنظر افراد و بهره

اجتماعی ازجمله جوانبی است که به آن توجته ویتژه 

یتک جملته  پذیری اجتمتاعی درمسئوليتشده است. 

بتر جامعته  ستازمان یهاتيفعالمعنای بررسی تأثير به

ی و محيطبتا بيکتاری، فقتر، آلتودگی زیستت واست 

بحت  بنابراین . مسات  اجتماعی دیگر در ارتباط است

و افشاهای مرتبط ها پذیری اجتماعی شرکتمسئوليت

های اخير اهميت زیادی پيدا کرده استت با آن در سال
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و بتته همتتين دليتت  هتتدف پتتژوهش حاعتتر طراحتتی 

پذیری اجتمتتاعی چتتارچوبی بتترای افشتتای مستتئوليت

ی مختلفتی هتاها است. در ایتران نيتز پژوهششرکت

پذیری اجتمتتاعی در زمينتتة مستتئوليت ]2-5و  14-8[

یکتی از  ]4[یگانه و برزگتر انجام شده است. حساس 

پذیری های جام  در زمينتة افشتای مستئوليتپژوهش

های ها را انجام دادند. آنهتا شتاخصاجتماعی شرکت

را تعدی  و بترای ایتن کتار  26000جی.آر.آی و ایزو 

توزیت  کردنتد. بترای تحليت   نفر پرسشنامه 275بين 

شرکت را بررسی کردند.  131های بورسی نيز شرکت

یکی از مباحدی که تا امروز در ایران انجام نشتده و در 

پتتژوهش حاعتتر بتته آن توجتته شتتده استتت، بحتت  

های افشتای ها و شتاخصدهی بته ابعتاد، مؤلفتهوزن

ها است. بحت  دوم پذیری اجتماعی شرکتمسئوليت

گفتتته و ستتایر پتتژوهش پيشایتتن استتت کتته در 

های گذشتته، چتارچوب براستاس مطالعتات پژوهش

ای طراحی شده، اما برای طراحتی چتارچوب کتابخانه

بهتر است از نظر خبرگان، آن هم با تکيه بر فن دلفتی 

استتتفاده شتتود تتتا بتته یتتک اجمتتاو نظتتری در زمينتتة 

چارچوب مدّنظر دست یافت که در پتژوهش حاعتر 

است. ستومين نکتته نيتز آن این موعوو رعایت شده 

هتای گذشتته بيشتتر از نظترات است کته در پژوهش

خبرگان دانشتگاهی و حتوزۀ پتژوهش استتفاده شتده 

است؛ اما اعتقاد بتر ایتن استت کته بترای اراتتة یتک 

پذیری چارچوب کاربردی در زمينة افشتای مستئوليت

ای بهره برد. بته اجتماعی باید از نظرات خبرگان حرفه

پتژوهش حاعتر از نظترات خبرگتانی همين دلي  در 

ای کم سه سال سابقة کتار حرفتهاستفاده شد که دست

پذیری اجتمتتاعی دارنتتد. یکتتی از در زمينتة مستتئوليت

ها باید به آن توجه شود، نکات اساسی که در پژوهش

هتای بودن یک پژوهش است. در پژوهشبح  جام 

شرکت بورس با استتفاده از  150تا  80گذشته معمو   

گيری بررسی شدند، اما در این پتژوهش تتتش مونهن

های بورسی که اطتعات ختود را در شد تمام شرکت

انتد، بررستی در تارنمای کدال افشتا کرده 1396سال 

شترکت از نظتر افشتای  330شوند و در نهایتت نيتز 

 پذیری اجتماعی بررسی شوند.های مسئوليتشاخص

  گفته نتایج زیر حاصپس از طی مراح  پيش

 شدند:

پس از طی سه دور از فن دلفی اجماو نظتری، ( 1

پذیری حاصت  و چتتارچوبی بتترای افشتتای مستتئوليت

ها طراحی شد. ایتن چتارچوب سته اجتماعی شرکت

 68مؤلفته و  22بعد )اقتصادی، اجتماعی و محيطی(، 

ترین پژوهشی که در ایران برای شاخص دارد. نزدیک

پذیری اجتمتاعی طراحی چارچوب افشای مستئوليت

 ]2[م شده است، مربوط به رسالة دکتتری برزگتر انجا

های ها و شتتتتاخصاستتتتت. او ابعتتتتاد، مؤلفتتتته

را تعتدی   26000پذیری جی.آر.آی و ایتزو مسئوليت

مؤلفته  16بعد،  3کرد. نتيجة پژوهش او چارچوبی با 

شاخص شده است که نتایج پژوهش حاعتر بتا  60و 

ز نظر راستا و اگفته از نظر ابعاد همنتایج پژوهش پيش

 ها تناقض دارد.ها و شاخصبرخی از مؤلفه

بتتا استتتفاده از نظتترات خبرگتتان و تحليتت  ( 2

ها ها و شتاخصمراتبی هریک از ابعتاد، مؤلفتهسلسله

تتتترین بعتتتد در افشتتتای دهتتتی شتتتدند. مهموزن

پذیری اجتمتتاعی بتته نظتتر خبرگتتان، بعتتد مستتئوليت

شتناخته شتد. پتس از آن بعتد  55/0محيطی بتا وزن 

و در نهایت بعتد اقتصتادی بتا  35/0با وزن  اجتماعی

ترین پتژوهش در ایتن قرار گرفتند. نزدیک 10/0وزن 

است. با توجته  ]8[فخاری و همکاران زمينه پژوهش 

های موجود ممکن نيست به صتورت دقيت  به تفاوت

گفته مقایسته کترد. پژوهش حاعر را با پژوهش پيش



 121/ هاپذیری اجتماعی شرکتبندی افشای مسئوليتچارچوبی برای رتبه
 

 

وزن در پژوهش حاعر بعد محيطی از بعد اجتمتاعی، 

بيشتتتری دریافتتت کتترده، امتتا در پتتژوهش فختتاری و 

 همکاران عکس این اتفاق رخ داده است.

گذاری های بعد اقتصادی، سترمایهدر بين مؤلفه( 3

تتترین مؤلفتته در بتتين مهم 43/0اجتمتتاعی بتتا وزن 

های اجتماعی، ستمت و امنيت کارکنان بتا وزن مؤلفه

عد محيطی های بترین مؤلفه و در بين مؤلفهمهم 22/0

ای، فاعتب و عایعات بتا نيز انتشار گازهای گلخانه

ترین مؤلفه شتناخته شتدند. امتا نکتتة مهم 21/0وزن 

درصتد  5بااهميت در این زمينه آن است که کمتتر از 

شده در بورس اوراق بهادار به این های پذیرفتهشرکت

شاخص توجه کردند و آن را افشتا نمودنتد کته ایتن 

ها نکردن شترکتناشی از توجتهموعوو ممکن است 

های جبتران ای و آستيببه انتشتار گازهتای گلخانته

 های آتی باشد. زیست و نس ناپذیر به محيط 

شتتتاخص  68تتتترین شتتتاخص در بتتتين مهم( 4

شتتده بتترای کتتاهش انتشتتار گازهتتای اقتتدامات انجام»

ها و معيارهای حذف گازها و نتتایج ای، روشگلخانه

پذیری محيطی، افشای مستئوليتاز بعد « حاص  از آن

ها و چگتونگی رویته»اجتماعی است. بعتد از آن نيتز 

کاهش عایعات پرخطر، بدون خطتر و دفت  مناستب 

قترار دارد. « محيطتیعایعات یا رعایت مسات  زیست

ها از نظتتر خبرگتتان حتتوزۀ ترین شتتاخصاهميتتتکم

های جتتوایز / گواهينامتته»پذیری اجتمتتاعی مستتئوليت

بتا امتيتاز « هتای آموزشتیط بته فعاليتدریافتی مربو

و حمایتتت متتالی و معنتتوی در برگتتزاری  00063/0

هستتند. دليت  آنکته  001155/0ها بتا امتيتاز همایش

هتتای آموزشتتی و های مربتتوط بتته فعاليتشتتاخص

پژوهشی کمترین وزن را دریافت کردنتد، شتاید ایتن 

دهی را خبرگانی انجتام باشد که این چارچوب و وزن

که در بازار کار هستند. اگتر ایتن پتژوهش بتا اند داده

شتد، استفاده از نظرات خبرگان دانشتگاهی انجتام می

های آموزشتی و این احتمال وجود داشت که شاخص

های چتتارچوب تتترین شتتاخصپژوهشتتی بتته مهم

 شده تبدی  شوند.طراحی

 نتایج نشان داد بيشترین تعداد افشا مربتوط بته( 5

درصتد  5/27ين ميتانگهای بعد اقتصتادی بتا شاخص

مورد(؛ بعتد از  5940مورد افشا از  1632است )یعنی 

درصد  5/11های بعد اجتماعی با ميانگين آن شاخص

 ومورد قاب  افشتا(  11120مورد از  1290قرار دارند )

های بعد محيطی با ميتانگين تقریبتا  در نهایت شاخص

مورد قابت   5280مورد از  360درصد قرار گرفتند ) 7

ها بته نداشتن شرکتدهندۀ توجها(. این آمار نشانافش

 های محيطی است. شاخص

، پيشنهادهای گفتهرو با توجه به مطالب پيشازاین

 شود:زیر بيان می

بتتا توجتته بتته اینکتته در طراحتتی چتتارچوب از . 1

پذیری اجتمتتاعی نظتترات خبرگتتان حتتوزۀ مستتئوليت

کم سته ستال ستابقة کتار استفاده شده است که دست

داشتتتند، بتته ستتازمان بتتورس و اوراق بهتتادار تهتتران 

های موجتتود در شتتود افشتتای شتتاخصپيشتتنهاد می

های شتتده را بتترای تمتتام شتترکتچتتارچوب طراحی

شده در بورس الزامی کند تا شفافيت افتزایش پذیرفته

 یابد. 

شتتتود ها پيشتتتنهاد میبتتته متتتدیران شتتترکت. 2

ژوهش را ب ایتن پتهای موجتود در چتارچوشاخص

هتای مدبتت را روانتة افشا کنند تا با این کتار عتمت

گذاران دهی( و سترمایهبازار نماینتد )نظریتة عتمتت

 بيشتری را جذب شرکت خود کنند. 

های بعتد از نظر خبرگان ایتن حتوزه، شتاخص.3

بيشتترین اهميتت را دارنتد، امتا  55/0محيطی با وزن 

های جته شترکتدهند کمتترین توها نشان میبررسی

ها است که ممکن است بورس به افشای این شاخص

ها نگتران هستتند بتا دو جنبه داشته باشد؛ یا شترکت
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افشای این موارد، عتمت منفی به بازار ارسال شود یا 

ها ندارند کته گيری این شاخصاصت  توجهی به اندازه

هر دو تفکر جالب توجه نيست و شفافيت را کتاهش 

ها باید توجه بيشتری به ن دلي  شرکتدهد. به هميمی

ها و افشای آنها داشته باشند و حتی ایتن این شاخص

رود بورس اوراق بهادار توجته بيشتتری بته انتظار می

پذیری اجتمتاعی های بعد محيطتی مستئوليتشاخص

ها بترای گيری بيشتری بر شرکتداشته باشد و سخت

 ها اعمال کند. افشای این شاخص

های فعاليت هيئت کاتی که در گزارشیکی از ن. 4

شتود، های توعتيحی مشتاهده میمدیران و یادداشت

افشا فقط به صورت جمتت است؛ برای نمونته بيتان 

شود شرکت در برگزاری مراسم محرم و صفر و ... می

شتود. ایتن کمک کرده است، امتا مبلت  آن افشتا نمی

موعوو نيز ممکتن استت دو دليت  داشتته باشتد؛ یتا 

شده در جامعتة ایتران گرفته از یک تفکر نهادینهنشأت

کنند تا ریا نشود یا ایتن است که کار خير را افشا نمی

احتمال وجود دارد که بيتان ایتن جمتتت غيرواقعتی 

شوند. بته است وفقط برای اراتة عتمت مدبت بيان می

همين منظتور اگتر افشتای ایتن مبتال  الزامتی شتود، 

 شفافيت بيشتر خواهد شد.

 شود:به پژوهشگران آتی پيشنهاد می چنينهم

برای درک تفاوت دیدگاه افراد صرفا  آموزشتی . 1

اند، پيشتنهاد با افرادی که در بتازار کتار نيتز مشتغول

شود این پژوهش بتا استتفاده از نظترات خبرگتان می

 دهی شوند. ها دوباره وزندانشگاهی، تکرار و شاخص

شتتتود پژوهشتتتگران محتتتترم در پيشتتتنهاد می. 2

پذیری هتتای مربتتوط بتته افشتتای مستتئوليتپژوهش

های موجود از وزن 1و  0جای استفاده از اجتماعی به

 در پژوهش حاعر استفاده کنند. 

پذیری تواننتتد تتتأثير مستتئوليتپژوهشتتگران می.3

اجتماعی را بر عوامت  مختلتف بتا اوزان موجتود در 

کننتد و پژوهشتی بتا عنتوان پژوهش حاعر بررستی 

انجتام « پذیری اجتماعیهای ارتباطی مسئوليتحوزه»

 دهند.

های زیتادی در ایران و کشورهای دیگر پژوهش.4

پذیری اجتمتتاعی و تتتأثير آن بتتر در زمينتتة مستتئوليت

عوام  مختلف انجام شده استت کته نتتایج متنتاقض 

پذیری اند؛ برای نمونته برختی رابطتة مستئوليتداشته

ها بررسی کردنتد و بته اعی را با عملکرد شرکتاجتم

نتایج مدبت دست یافتند. برخی نيز بيتان کردنتد ایتن 

رابطه منفتی استت و برختی نيتز رابطتة معنتاداری را 

تتتوان در ایتتن مشتتاهده نکردنتتد. بتته همتتين دليتت  می

ها فراتحليت  انجتام داد و دیتد جتامعی از نظتر حوزه

ها یک موعوو پژوهش ایجاد کرد. هریک از فراتحلي 

های کارشناستی نامهمناسب برای نگارش مقاله یا پایان

 ارشد دانشجویان است.
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