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 چكیده 
 

تما  مقدمه: به  توجه  سرما  لیبا  به  گذاران،هیروزافزون  و  مسئول   اننفعذی  یطورکل سهامداران  ابعاد  شناخت    تی به 

ا  است  تی حائز اهم  اری ها بسشرکت  یاجتماع  تیافشاء مطلوب مسئول  ،یاجتماع  ا  اریامر بدون در اخت   ن ی و    ار بزداشتن 

 . دبونخواهد  ریپذمناسب امکان ییایو پا یی دارای روا

  ی ها ها از نوع پژوهش و بر اساس نحوه گردآوری داده   ی و هدف، کاربرد   ت ی ماه   لحاظ  از پژوهش حاضر   روش پژوهش: 

آمار   ی دان ی م  جامعه  شامل    ی است.  رشته   استادان پژوهش  در  مد   ی حسابدار   ی ها دانشگاه  حرفه   ی مال   ت ی ر ی و  افراد  و    ی ا و 

  ت ی افشاء مسئول   د بعا ا   اج ستخر متون و ا   ی پژوهش پس از بررس   ن ی در ا است.    ه ی و بازار سرما   ی حسابدار   ، زمینه مالی   در متخصص  

 . بررسی شد   ی اجتماع   ت ی مسئول از ابعاد افشاء    ک ی   هر   ی ها در سه مرحله شاخص   ، ی با کمک روش دلف   ، ی اجتماع 

پایایی حذف و  شاخص    39  ،هی اول  نامهپرسش شاخص    84از    ها:یافته و  ای  بازبینه  سرانجامدر فرآیند سنجش روایی 

عد ، بُخبرگانکه از دید ن داد  نشای پژوهش هاافتهی. دشتهیه   ،مناسب پایاییو  ییشاخص دارای روا 45 با (یستیلچک)

ترین میزان اهمیت افشاء  برخوردار است و کم  مسئولیت اجتماعی  افشاء   برایبیشترین اهمیت  از  محصوالت و خدمات  

 عد حقوق بشر است. مسئولیت اجتماعی مربوط به بُ

  ن ییتعدر  اعتماد  معتبر و قابل  یاری استفاده از معها،  شرکت  یاجتماع   تی مسئول  تی ا توجه به اهمب  گیری:نتیجهبحث و  

افزایش می  نفعانیذ  یری گمی تصم  تی فیک،  هاشرکت  یاجتماع   تی سطح افشاء مسئول  یابیو ارز ابزار  .  دهدرا  بنابراین، 

ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش ارائه شده و از روایی مناسب و پایایی قابل قبول برخوردار  

 . شودواقع  دی آن مف   یابیو ارز یاجتماع  تی در بهبود سطح افشاء مسئول  تواندیم است
 

 . ی اجتماع   مسئولیت   سطح افشاء،   ، ی روش دلف ی،  اعتبارسنج :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 
شکل   به  جامعه  گسترده    ی حسابدارجدید  توجه 

که  گردد  یبرممیالدی    1970سال    به   ی اجتماع  ت ی مسئول

مربوط اساس   مفاهیم  بر  آن  حسابداری  ن  به  هادهای 

گذشت بیش  اما با وجود    بیان شدای و دانشگاهی  حرفه

چنان ارائه تعریف  سال از کاربرد این مفهوم، هم  50از  

  ت یولئ مس  واژه(.  1دشواری است )واحدی برای آن کار  

  که   دارد   اشاره  جنبش   ک ی  ظهور  به  هاشرکتی اجتماع 

اجتماع ی  ط ی مح  عوامل  کردن  وارددنبال    به در    یو 

و  ی  تجار  راهبرد  ،ها شرکتی  تجار  هایتصمیم

  ی ط ی و محی  اجتماع   عملکرد  شیافزا  هدف  با  یحسابدار

واحد    یکه برا  یاگونهبه  ،استی  اقتصاد  ابعاد   کنار  رد

مح   جامعه  ،یتجار  )  و سودمند  دی مف   طی و  به    .(2باشد 

دیگر،     به   شرکتی،  اجتماعی   مسئولیت   مفهومعبارت 

  ر گیکدی  بر  اجتماع  و   شرکت  متقابل  تأثیر  بررسی

 تمام  بر  شرکت  یهاتیفعال   ری تأث   ، سوکی  ازو    پردازدیم

  عملکرد   آثار  قبال  در  را  شرکت  و  بررسی  را  جامعه  افراد

 داندیم  گوپاسخ  و  مسئول  اننفعذی  همه  در برابر  خود

  جایگاه   بهبود  و  سودآوری  افزایش   دیگر،  سوی   از  و

  را   رقابتی  دنیای  در   مدتدراز  بقای  سرانجام  و  شرکت

 . (3داند )یم آن  اجتماعی یریپذتی مسئول نتیجه

از    هاشرکت   ی هاتی فعال  ری تأث و واحدهای تجاری 

بر   سهامداران  اجتماع  ،ستیزطیمحخود  و  کارکنان   ،

حال 4)  هستندآگاه    مربوط در  ولی    هیچ  حاضر ( 

اجتماعی افشای برای اجباری   در  اطالعات مسئولیت 

گزارشگری  در  (.5)  ندارد  وجود  ساالنه هایگزارش

  های بنگاه ترین بزرگ عنوانبه هاشرکت از نوین 

محیطی،   گسترده  آثار با هایفعالیت که  ،اقتصادی 

این    که شود می خواسته دارند، اقتصادی و اجتماعی

  و  اجتماعیرفاه   ،زیستمحیط  زمینه در را  هافعالیت

مسئولیت  .کنند افشاء  اقتصادی مسائل   بنگاه  بنابراین، 

  طیف  بلکه سهامداران نیست  به محدود تنها اقتصادی

نزدیک دور  هایی مکان در)  ایگسترده   مکان  به یا 

به   .(4)  گیردبرمیدر را شرکت( فیزیکی   توجه 

نظر  مسئولیت   در  و  منافعاجتماعی    طیف   گرفتن 

  خلق  باعث  هابه وسیله شرکتنفعان  ذی  ای ازگسترده

نیز  ایرانی    یها شرکت  .(6)  شودمیاقتصادی   ارزش

درگیر  بالقوه  مزایای    ی هاتی فعالدر    شدنمتوجه 

افشاء    برای  هاییعملدستور و    اندشدهاجتماعی  

فعالیت   وکارکسب  نهیزم  دراجتماعی    یهاتی فعال   و 

 گزارشگری   سطح چند  هر. انددهکر  تهیه و تنظیم خود 

و   اجتماعی    ارتقاءیافته   اندکی   محیطیزیستمسئولیت 

محیط  هم  اما (7) با    وکارکسبچنان  ایران  در 

  ی هامشارکت  مورددر    یتوجهقابل  یهاچالش 

از    ستا  روهروباجتماعی   درک  سطح  لیت  ئومسو 

استانداردهای    .(3)  ستی ن چندان باال    شرکتیاجتماعی  

ایران  را    نیز  حسابداری  دقیقی    عنوان بهاستاندارد 

برای تهیه و گزارش مسئولیت اجتماعی در    یدستورعمل

 . دهدینمگزارش ساالنه شرکت ارائه 

وجود اجتماعی    ولیتئ مس  ریانکارناپذنقش    با 

و   شفافیت  بهبود  در  باال    ییگوپاسخشرکت  در  که 

شد تاکنون  تشریح  مورد  ،  این  برای  در  جامعی  معیار 

نشده  افشاء   یبندتیاولو ارائه    در   و  اطالعات 

پیشین پژوهش  و شاخص  های  معیارها  متعددی    یهااز 

شده   ولیت اجتماعی استفادهئ مس  ءعنوان معیارهای افشا به
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( )حساس  .(8است  برزگر  و  و   (،3یگانه  محمدی 

و    و  (9)  یمیحک  پژوهش   (10)  یمیمق نمازی  های  در 

و    خود راهاشاخصابعاد    ت ی مسئول افشای    یبرا  یی 

در    ،ن ی بنابرا  اند.کردهو ارائه    شنهاد ی ها پشرکت  یاجتماع 

افشاء و    یهاشاخصگستردگی    به  با توجهاین پژوهش  

در   اجماع  و    موردنبود  مسئولیت    یهاشاخصابعاد 

همین   هاشرکتاجتماعی   ویژگیو    های طور 

وجود    ی ایران  هایشرکت اقتصادی،    یهاتفاوتو 

و فرهنگی  گرفتنبا  ،  غیره  اجتماعی،  نظر    نکات   در 

  و   نهادها   استانداردهای  و  رهنمودها   مشترک

 ،)ایزو  یالمللن ی ب  مقررات  کنندهتدوین   یهاسازمان

و جهانی  گزارشگری  و  غیره  ابتکار  قوانین   ،)

  ی هاشاخص  برخی  و  ایران موجود در    یهاعملدستور 

ابعاد و  ، (3)ایرانی  یهاشرکت  برای شده شنهاد ی پافشاء 

  سپس  و  مشخصافشاء مسئولیت اجتماعی    یهاشاخص

بهره این   نظر  از  یری گبا  و    خبرگان    ها شاخصابعاد 

برای    ،سرانجام  .شد  یبررس الگویی  ارائه  هدف  با 

و تعیین اولویت افشاء   گزارشگری مسئولیت اجتماعی

اجتماعی   مسئولیت  اعتبار ،  هاشرکتابعاد  و    روایی 

افشاء    یهاشاخص  وارزیابی    شدهمطرح  یهاشاخص

   .دش تعیین   مسئولیت اجتماعی

 

 مبانی نظری

اجتماعی    یری گاندازه دو    هاشرکتمسئولیت  به 

اول   است.  پیچیده  نظری   که  ن ی ادلیل  مفهوم  در 

اجتماعی   ندارد  هاشرکتمسئولیت  وجود  اجماع   ،

اجتماعی  دوم،    (؛11) با    یعدبُ  چندمفهومی  مسئولیت 

نسبت ابعاد   )   به  است  دلیل    ،ن یبنابرا  .(12ناهمگن  به 

از  نیست که    آورتعجبهماهنگی و پیچیدگی مفهوم، نا

  ی ری گاندازهبرای    هاپژوهش در    یمختلف  یهاروش

 است.  شده استفادهها شرکتمسئولیت اجتماعی  

نهادهای    هاسازمانبرخی     شده شناخته  یالمللن ی ب و 

و توسعه   ن ییتب به  هاشرکتمسئولیت اجتماعی  نهی زم در

  ورزند یممسئولیت اجتماعی اهتمام    یهاشاخصابعاد و  

در    یهاچارچوبو   اجتماعی    تی مسئول  موردمختلفی 

تدوشرکت این خصوص،    .اندکرده  ن یها    جمله   ازدر 

سازمان  ،  اقتصادی سازمان همکاری و توسعهتوان به می

  ی المللن یبسازمان    ،جهانی گزارشگری  ابتکارات  

یا اصول سازمان ملل    ها عملدستورو    استاندارد جهانی

 . اشاره کرد متحد

 

 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

همکار اقتصاد  ی سازمان  توسعه  انجمن    یو  یک 

ابعاد  این  بر اساس دیدگاه    .است  فردمنحصربه سازمان 

شرکتی   حاکمیت  اصول  شامل  اجتماعی  مسئولیت 

فن ،  ستیزطیمحمطلوب،   و  از  یآورعلم  حمایت   ،

منصفانه، حقوق بشر، قوانین    وکارکسب،  کنندهمصرف

  همکاری   در سازمان  .کار و مبارزه با فساد اداری است 

  رسیدگی   برایکشور    30  یهادولت  اقتصادی  توسعه  و

  هم   با  محیطیزیست  و  اجتماعی   اقتصادی،  هایبه چالش 

  چنین  حل  برای  را  هایی دستورعمل  و  همکاری 

  ها کشور هدف مشترک این    .کنندمی  ارائه  هایی چالش 

مثبتی    یهامشوقاین است که    هاعملدستوربا پیروی از  

پیشرفت   ارائه  یت ی چندمل  یهاشرکتبرای   تا  کنند 

و اجتماعی با حداقل مشکالت    یط ی محستیزاقتصادی،  

دستممکن   اساسآید.    به  این  تشویق    هاشرکت،  بر 
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  کنندگان استفاده اری اختاطالعات اضافی را در  شوندیم

که  دهند  اجتماعشامل    تواندیم  قرار    ، یاطالعات 

  ی هانظاماطالعات در مورد  ی،  طی مح ستیو ز  یاخالق

تجاری،  خطرمدیریت   رفتار  و  قوانین  و    رعایت 

  ان نفعذی  گریاطالعات مربوط به روابط با کارکنان و د

 . (13) باشد

 

 گزارشگری جهانی ابتکارات سازمان 

گزارشگر   سازمان    توسعه   برای   ی جهان   ی ابتکارات 

  اقتصادی،   ی عد ُبسه   گزارشگری   برای   رهنمودهایی 

  شد.   ی گذار ه ی پا میالدی    1997  سال   در   محیطی   و   اجتماعی 

مذکور   هدف    بر   پایداری   افشای   سطح   ارتقای   سازمان 

  برآورده   برای   را   سازمان  توانایی  که  است  ی شاخص  اساس 

  طریق   از   جامعه   قانونی   و   اخالقی   عمومی،   انتظارات   ساختن 

 . ( 14سنجد ) ی م   ها شرکت   و   سازمانی   عملیات 

  عنوان به  یجهان   یگزارشگر   ابتکاراتبیانیه سازمان  

گزارش   برای  کلی  اقتصادی،    عملکردچارچوب 

اجتماعی  یط ی محستیز هر    دراستفاده    قابلو    بوده  و 

.  استهر موقعیت جغرافیایی    ا ی  و  اندازه  هربا    شرکت

بیانیه از    این  متنوعی  تا    یهاشرکتطیف  کوچک 

موقعیت جغرافیایی    ییهاشرکت و  عملیات گسترده  با 

شامل   را  اقتصادی  شودیمپراکنده  افشاء  ابعاد   .

  آثار   و  عملکرد اقتصادی، حضور در بازار   دربرگیرنده

به موارد مؤثر اجتماعی    آثار  و  استاقتصادی    می رمستقی غ

و    شودمحل فعالیت شرکت مربوط میاجتماعی    نظام بر  

اطالعات ارائه  بُ  یشامل  جامعه  عداز  بشر،    آثار ،  حقوق 

و  ،  ستیزطیمحاقتصادی،   محصوالت  مسئولیت 

یک    برای هرکه    استو قوانین کار و کارکنان    خدمات

 (.15)  شده است  در نظر گرفته  یی هاشاخص  ابعاداز این  

 

 استاندارد جهانی یالمللن یبسازمان 

  یک   عنوانبهجهانی    استاندارد  یالمللن ی ب  سازمان

  استاندارد میالدی    2010  سال  در  یردولتی غ  سازمان

  با و    26000ایزو  عنوان    با  را   خود   اجتماعی  یت مسئول

  ی گذارهیپا  دنیا  سراسر  از  نفر  400  از  بیش   مشارکت

  ، یکارگر  یهاهی اتحاد  صنعت،  فعاالن  شامل  که  کرد

  و   نهادمردم  نهادهای   ، هادولت  ،کنندگانمصرف

 .(3بود ) پژوهشگران

تعاریف،    26000  زویا و  نه یزمپس شامل  اصول   ،

ها  عد اصلی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتهفت بُ

که ارائه  است  در    ییراهنما  به  الزام(  مورد  )نه 

می اجتماعی  مسئولیت  همین    پردازد.گزارشگری  به 

  گواهینامه   عنوان به  14001و ایزو    9000مانند ایزو    ،دلیل

  اجتماعی مسئولیت    یاصل بُعد  هفت    .شودینماستفاده  

کارکنانشرکت  ت حاکمی   شامل  26000ایزو     و   ی، 

مشتریان  ،  وکار کسب،  ستیزطیمحی،  کار  یهاتفعالی 

حقوق  و    مشارکت در توسعه جامعه،  کنندگانمصرف و  

 (.16) است شهروندیبشر و 

 

 پیمان جهانی سازمان ملل متحد

جهانی   ملل  پیمان  ها  شرکتاز    متحدسازمان 

که در حوزه حقوق بشر، استانداردهای کار،    خواهدیم

اقدامات    ،فساد  رفعو    ستیزطی مح این  از  و  فعالیت 

  نه ی زم   درجهانی    یهاهی ان ی بو    ها معاهدهند.  کن حمایت  

اجتماعی بشر  یجهان  هیاعالم  شامل  مسئولیت    ، حقوق 

ب   ه ی انی ب حقوق    یالمللن ی سازمان  و  اصول  درباره  کار 
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و    و توسعه  ستیزطیمحبیانیه ریو در مورد  ،  کار  یادی بن 

برخی    است.  علیه فساد اداریمتحد  سازمان ملل    پیمان

اصول از    ی از    شده حاصل  جهانی  یها معاهدهاین  که 

بشرشامل   و    هاشرکت  :1  اصل)  حقوق  حمایت  باید 

اعالم   بشر  حقوق  از  حفاظت  به  را  خود    . کننداحترام 

اطم   هاشرکت  :2  اصل در  کنن حاصل    نان ی باید  که  د 

همکاری   بشر  حقوق  استانداردهای  (،  اندنکردهنقض 

را    ی زنچانهباید آزادی و حق    ها شرکت:  3اصل  )  کار

کار    :4اصل  .  ندکنحفظ   اشکال  تمام  بردن  بین  از 

کودکان  مؤثررفع  :  5اصل  .  اجباری از  6اصل  .  کار   :

اشتغالبین  با  رابطه  در  تبعیض    ست یزطی مح (،  بردن 

به    هاشرکت  :7اصل  ) نسبت  احتیاطی  رویکرد  باید 

کنند  ستیزطی مح   یهاچالش  پشتیبانی  : 8اصل  .  را 

. بیشتر  یط ی محستیز  تیمسئولترویج    یبرا  عملابتکار  

حامی    یهایآورفن توسعه و گسترش    قیتشو  :9اصل  

فسا  ( وستیزطی مح با  باید   ها بنگاه  :10اصل  د ) مبارزه 

اخاذی    جمله  کنند ازدر برابر تمام اشکال فساد فعالیت  

 در زیر  1جدول شماره  در    .(17)است    (و رشوه دادن

نهادهای    هامؤلفه اجتماعی  مسئولیت  ابعاد    ی المللن یبو 

 . است شده ارائه یاسهی مقا خالصه و  طوربه شدهمطرح 

 

  ها شرکتی مسئولیت اجتماعی  هادستورعملقوانین و  
 در ایران

مختلف وجود    یهاحوزهبرخی الزامات قانونی در  

که   داوطلبانه    تواندیمدارد  افشاء  مورد  مبنای  در 

گ  قرار  اجتماعی  قانونی    .ردی مسئولیت  الزامات  این 

است هدایتبه  ممکن  اصل  یک  برای    کنندهعنوان 

اجتماعی    مسئولیتدر مورد چگونگی افشای    ها شرکت

  اجتماعی   مسئولیتاطالعات مربوط به    چنین،. همباشد

  و   هاخود شرکتیله  وسبهعمده    ورطدر حال حاضر به

 2شماره  . در جدول  شودیمداوطلبانه تعیین    صورتبه

قوانین و دستورعمل از  به  یها برخی   مسئولیت   مربوط 

 

 یالمللنیبابعاد مسئولیت اجتماعی نهادهای : 1 جدول

 اجتماعی  تیعد مسئولبُ
سازمان همكاری و 

 توسعه اقتصادی 

سازمان ابتكار  

 گزارشگری جهانی 

  یالمللن یبسازمان 

 استاندارد جهانی 

پیمان جهانی  

 سازمان ملل متحد 

    ✓  اقتصادی  یهاجنبه

   ✓   ✓ اصول حاکمیت شرکتی مطلوب 

  ✓  ✓  ✓  ✓ ستیزطیمح 

     ✓ آوریفنعلم و 

   ✓  ✓  ✓ کننده مصرفحمایت از 

  ✓  ✓   ✓ منصفانه وکارکسب 

  ✓  ✓  ✓  ✓ حقوق بشر

  ✓  ✓  ✓  ✓ و کارکنان  قوانین کار

  ✓  ✓   ✓ مبارزه با فساد 

   ✓  ✓  ✓ جامعه و خدمات اجتماعی 
 



 بروجنی ، دکتر هادی امیری و دکتر فرهاد زمانیصالحیوندی دارانی، دکتر مهدی عربامین عالی                              

 83       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

 

در    اجتماعی   ت ی افشاء مسئول   ی ها شاخص مربوط به ابعاد و    ی ها دستورعمل : برخی قوانین و  2جدول  
 ایران 

 موجود در ایران  یهادستورعمل قوانین و  ابعاد اجتماعی  یهاشاخص عد اجتماعی بُ

 زیستمحیط

 اصول راهبری شرکتی  نامه نییآ 33ماده  مواد اولیه 

 انرژی

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  14ماده 
 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 25و  16 مواد
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی )حمایت از انرژی    61ماده 
 (ریپذدی تجد

 ی ستیتنوع ز
مصوبه  ) ستیزطیمح حفاظت و بهسازی  ن قانو   1 ماده 
 ( 1371/ 24/8 و اصالحیه 1353/ 28/3

 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  45بند د ماده 

 پسماند فاضالب و زباله  نده،یآال یگازها

 ستیزطیمحاز قوانین و مقررات حفاظت   9و   5، 2 مواد
اقدامات مربوط به برنامه   مورددر  رانیوزئتیه  نامهبیتصو 

 ی اگلخانهکاهش انتشار گازهای  نهیزم درمشارکت ملی 
 اصول راهبری شرکتی  نامه نییآ 33ماده 
  1389  سال  کاربهداشتحفاظت و  نامهنیآئ 110  و 42، 1 مواد

 اجتماعی  نیتأمسسه کار و ؤ م
 قانون مدیریت پسماندها   1ماده 
 ست یزطیمحاز قوانین و مقررات حفاظت   17  و 14، 8 مواد

 ست یزطیمحاز قوانین و مقررات حفاظت   8ماده  محیطی زیستشکایت گویی به پاسخ سازوکار
 قانون اصالح الگوی مصرف  27ماده  محیطی زیست جوایز 

 ی طیمحستیزجرائم 
 قانون اصالح الگوی مصرف   5ماده 

 افزودهارزشقانون مالیات بر   38ماده   1تبصره  

 کار و کارکنان
 )نیروی انسانی( 

 اصول راهبری شرکتی  نامه نییآ 33ماده  استخدام 
 ایران المیقانون کار جمهوری اس 139ماده  و مدیریت کنانروابط کار

 ایران المی قانون کار جمهوری اس 91و  85 مواد بهداشت و ایمنی شغلی 
 قانون اساسی   64اصل  فرصت برابر 

 قانون کار جمهوری اسامی ایران 110ماده  آموزش نیروی انسانی 
 قانون اساسی   64اصل  حقوق بومیان 

 و جامعه
  یهامشارکت 
 اجتماعی

 اصول راهبری شرکتی  نامه نییآ 33ماده  جوامع محلی 
و مقابله با فساد قانون ارتقاء سالمت نظام اداری  14 ماده  فسادمبارزه با    

 اصول راهبری شرکتی  نامه نییآ 33ماده  سیاست عمومی 

 حقوق بشر
 ایران المیقانون کار جمهوری اس 139ماده  کارگری ی هاتشکلآزادی انجمن و 

 ایران المیقانون کار جمهوری اس  79ماده  کودکان کار
 قانون کار جمهوری اسالمی ایران  48و   6 مواد اجباریکار 

 ت محصوال
 و خدمات 

 

 بهداشت و ایمنی مشتری
 کنندهمصرفقانون حمایت از   4 و  3، 2 مواد
 کنندهمصرفقانون حمایت از   7و   5 مواد

اقدامات در جهت بهبود بهداشت و ایمنی  
 محصوالت و خدمات 

 کنندهمصرفقانون حمایت از   2ماده 

  شدهدرجاطالعات مربوط به محصول و خدمات 
 بر روی آن طبق قوانین و مقررات مربوط

 کنندهمصرفقانون حمایت از   7و   5 مواد

 کنندهمصرفقانون حمایت از   4  و 3مواد  شرکت یلهوسبه ارائهقابلخدمات پس از فروش 
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 . است شده ارائه ایرانی  یها شرکتاجتماعی 

 

 پیشینه پژوهش
ابعاد    ،یو خارج   یشده داخل انجام  یهادر پژوهش 

در نظر   یاجتماع  تی مسئول یبرا یمختلف یهاو شاخص

  ی اجتماع   تی آن سطح افشاء مسئول   ی شده و بر مبناگرفته

برخ  شدهن یی تع ادامه  در  که  آن  یاست  تشراز    ح یها 

 . شودیم

مسئولیت    تحلیل  در پژوهشی برای  همکارانگل و  

اساس    ،هاشرکتاجتماعی   نمایندگی  هاهینظربر  و  ی 

اجتماعی    ،نفعانیذ مسئولیت  که  کردند  شامل  بیان 

بُعد   محصول،  هفت  تنوع  شرکت،  مدیریت  جامعه، 

، حقوق بشر و کیفیت و  ستیزطیمحروابط کارکنان،  

محصول   فیتزجرالد  گالواس  (.  18)  است ایمنی  در  و 

مسئولیت  پژوهشی   داوطلبانه  تغییرات  روند  بررسی  با 

آمریکا   لبنیات  صنعت  در  دادنداجتماعی  که    نشان 

بر روند  اندهیفزاو    مثبت  آثار نفعان  ذی تغییرات  این  ی 

بررسی   برای  در پژوهشی  پارکتیمبات و  (.  19)  دارند

اجتماعی،   از    ها شرکتمسئولیت  استفاده  با  را 

  % 50از    ترن ییپاباال و    دسته  دو به    شدهن یی تع ی  هاشاخص

اجتماعی  افشاء  کردند  مسئولیت  و   کیو.  (20)  تقسیم 

  ی هاشاخصبررسی رابطه    پژوهشی برایدر  همکاران  

از    ء افشا بیش  عملکرد،  مسئولیت    160و  شاخص 

در   را  اجتماعی   دسته  دواجتماعی  و  محیطی  بر   کلی 

ی  جهان  یابتکارات گزارشگرسازمان    دستورعملمبنای  

دادند ا  یبرنارد  .(21)  قرار    با   ی پژوهشدر    تارکس و 

حاکمیت  زیستافشاء  »  عنوان  و  اجتماعی  محیطی، 

افشاء کل شرکت، از    برای محاسبه سطح ،  « ...  شرکتی

اجتماعی،  مجموع   افشاء  سطح  و  زیستسه  محیطی 

شرکتی   کرحاکمیت  پژوهش  دنداستفاده  نتایج    ان آن. 

ترتیب  ،کهداد  نشان   افشای    ،به  ،  محیطیزیستسطح 

اثربخشی   بهبود  در  شرکتی  حاکمیت  و  اجتماعی 

جامع   )  مؤثرگزارشگری  و  .  (14است  جیاناراکیس 

د پژوهشی  همکاران  و  مالی،    یها مؤلفهر  محیطی 

را بررسی    هاشرکتبر مسئولیت اجتماعی    مؤثرراهبری  

اجتماعی    و مسئولیت  سنجش    ی هاشرکتبرای 

از   استفاده    یبندرتبه  نظامآمریکایی  دند کربلومبرگ 

پژوهشی    دغزالیموهو    سایا  .(22)   ی هاجنبهدر 

اجتماعی   منابع  را    مالزیایی  یها شرکتمسئولیت 

، مشارکت  ستیزطیمح،  افزودهارزشانسانی، اطالعات  

در  یا خدمات    ت جامعه و اطالعات مربوط به محصوال

  ل ی وتحل هیتجزبرای    و همکاران  یافتیان  .(23)  نظر گرفتند

اجتماعی  ئومسمحتوای   درشرکتلیت  گزارش    ها 

ولیت اجتماعی  ئ به تحلیل محتوای مس  یپژوهشدر    ساالنه

اوراق  در بورس    شدهرفتهیپذ  یهاشرکتدر    ها شرکت

  که . نتایج پژوهش آنان نشان داد ندپرداخت تهران بهادار  

یعنی   هاشرکتولیت اجتماعی  ئ افشای مس عدبُ 5 انی از م

انسانی،   و   یهاتی فعالمنابع  انرژی  مصرف  اجتماعی، 

ع  مندی و کیفیت محصول، افشای اطالعات منابرضایت

مسبُ  ن ی ترجیراانسانی   افشای  اجتماعی  ئ عد  ولیت 

  ی ر پژوهشد  و همکاران   رتااور  .(24)  ستا  ها شرکت

  ی ها عنوان شاخصبهاصول و نگرش مدیریت را    عدبُ  دو

افشا و    مدنظر  ء عملکردی  داده  عد  بُ  یهامؤلفهقرار 

بشر،   حقوق  را  و    یهاهیرواجتماعی  محصول  کار، 

 . (25د )کردنجامعه تعیین 

نوآوری   ر ی تأثتعیین    نمازی و مقیمی در پژوهشی برای 
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تعدیلی   نقش  عملکرد   یر ی پذ ت ی مسئولو  بر  اجتماعی 

مشارکت اجتماعی، روابط مواردی مانند    ها شرکت مالی  

 عنوانبه و ویژگی محصوالت را  ستی ز ط ی محکارکنان، 

گرفته  ابع  نظر  در  اجتماعی  مسئولیت   یهاشاخص و  اد 

به   به    هاآن مربوط  ضع  قوی   دسته   دورا  م ی تقسف  ی و 

برای بررسی در پژوهشی    همکاراناسدی و  .  ( 10)   کردند 

بر    ی ر ی پذ ت ی مسئولابعاد    ین یآفر ارزش اجتماعی 

 در بورس  شده رفته ی پذ   ییدارو یر غی و داروی   ی هاشرکت 

بهادار تهران  اجتماعی    ،اوراق  از را  مسئولیت  استفاده  با 

سینی و . ح ( 26)   ارزیابی کردند نظریه اسچوارتز و کارل  

 یر ی پذ ت ی مسئول   ه رابط  بررسی  در پژوهشی برای   امجدیان 

، سهام   قیمت   یندهآ   سقوط   خطر   و   شرکت   اجتماعی 

 و ، مشتریان ست ی ز ط ی مح ، راهبرد کارکنان مواردی مانند 

و    یگذار ه یسرما ،  کنندگان عرضه   راهبرداجتماعی 

را   مسئولیت   عنوانبه شرکت  افشاء  اصلی  معیارهای 

نظر    هاشرکت اجتماعی   و   .( 27)   گرفتند در  فخاری 

و   ها مؤلفه   یبند رتبه تبیین و  برای    در پژوهشی  همکاران

و محیطی زیست گزارشگری    ی ها شاخص  اجتماعی   ،

خبرگان،   از  نظرخواهی  با  شرکتی  ای بازبینه راهبری 

اجتماعی،   ها شاخص از    ( ی ست ی لچک )  معیارهای  و 

شرکتی   محیطی زیست  راهبری  از   و  استفاده  با  و  تهیه 

راهبری  اطالعات  افشاء  صعودی  روند  محتوا  تحلیل 

آنان حاکی از آن . نتایج پژوهش  نشان دادند شرکتی را  

دارای   محیطی یست ز افشاء اطالعات اجتماعی و    که  بود 

در پژوهشی محمدی و حکیمی    . ( 28)   استمتغیر    ی روند 

 در   هاشرکت ولیت اجتماعی  ئ مس  و دامنه بررسی مفهوم    با 

نظربا    ،ایران  ایزو  در  استاندارد  نگرش  ، 26000  گرفتن 

حترام و توجه ا ، احترام به حقوق انسان ، ییگو پاسخ ابعاد 

به اجرای قانون، احترام و توجه به منافع سهامداران، رفتار 

و   ی هات ی فعال  ی سازشفاف اخالقی،   پایداری  سازمان، 

با نهادهای اجتماعی   مؤثر و تعامل    ست ی ز ط ی محصیانت از  

 ذکر کردند  ها شرکت ابعاد مسئولیت اجتماعی    عنوانبه را  

 رابطه بررسی    برای   ر پژوهشی د  دارابی و همکاران   . ( 9) 

با   اجتماعی  مسئولیت  ارزش   خطر گزارشگری  و 

تهران  شده رفته ی پذ   ی هاشرکت  بهادار  اوراق   بورس 

مانند  فعالیت ست ی ز ط ی مح  مواردی  کارکنان،  رفاه   ،

را   انرژی  مصرف  و   یها شاخص   عنوان به اجتماعی 

اجتماعی   کردند   ها شرکت مسئولیت   .( 29)   معرفی 

برزگر ساس ح  و  ارائه  یگانه  موضوع  با  پژوهشی   در 

 و  هاشرکت   اجتماعی  یتمسئول  یها شاخص   و   هامؤلفه 

موجود  یها شاخص   و  هامؤلفه   ،ایران   در  آن  وضعیت 

 توسعه رویکرد با  را   ها شرکت   اجتماعی  یت مسئول  افشای 

پژوهش    . کردند   تحلیل  پایدار  دادنتایج  نشان   که  آنان 

 ان نفع ذی   انتظارات  نظر   از   ی اجتماع  ت ی مسئول   ی ها مؤلفه 

 و  ی خوار رشوه   و   فساد   ، وکار کسب   اخالق   شامل 

 و  کار ی  ها مؤلفه   واست    جامعه  توسعه  در  مشارکت 

در سهم    کنندگان مصرف   و  مشتریان   کارکنان، بیشتری 

 سطح  ، چنین هم   . دارد   ها شرکت   اجتماعی   ء مسئولیت افشا

 ایرانی  ی هاشرکت   در   ی اجتماع  ت ی مسئول   ء افشا   پایین 

 انتظارات  از  موجود   وضعیت   باالی   شکاف  دهندهنشان 

 استانداردهای  و   الزامات   مقررات،   وجود   مستلزم   و   جامعه 

 برای  هاشرکت   افشای  و  گزارشگری  حوزه  در  مناسب 

 .( 3)   است  جامعه   و  اننفع ذی  انتظارات  به   یی گو پاسخ 

 

 پژوهش هایسؤال
از نوع رابطه    ی امسئلهدرصدد حل    پژوهشگرگاه    هر
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  ی ن یبش یپ  و  هی فرضتدوین  است،    ری چند متغ   ایدو    انی م

بین   امکانآنرابطه  موارد  است  ریپذها  در  که    یاما 

برا  نباشد  رهای متغ  ان ی م  ه رابط  هدف تنها  کشف    یبلکه 

و کاوش  جو جست  ری متغ  کی  تی وضع   ه یفرض  ،شودو 

سؤالرو  ینا  از .  (30)  ستی ن  یضرور پژوهش    های، 

 : است ریحاضر به شرح ز

اول:   مسئولیت    ابزار  ایآپرسش  افشاء  سطح  تعیین 

 ؟از اعتبار کافی برخوردار است ها شرکتاجتماعی 

دوم:   مح پرسش  به  توجه  اجتماعی،      اقتصادی،  طی با 

غیره و  و    ،رانیا  فرهنگی  افشاء    ی هاشاخصمعیارها 

 ؟ اندکدم هاشرکتمسئولیت اجتماعی  

خبرگان   دیدگاه  اساس  بر  سوم:    ی بندتیاولوپرسش 

اجتماعی   مسئولیت  افشاء    چگونه   ها شرکتمعیارهای 

 است؟

 

 پژوهش  روش

 
مرحله  پژوهش حاضر در  ابعاد و 1رحله  )م   سه  تعیین   :

طراحی    یهاشاخص و  اجتماعی  مسئولیت  افشاء 

مرحله  و  : بررسی روایی ابزار2مرحله ، اولیه نامهپرسش 

 است.  شدهانجام ( به شرح زیربررسی پایایی ابزار: 3

 

و  1مرحله   ابعاد  تعیین  مسئولیت    یها شاخص:  افشاء 

 اولیه  نامهپرسش اجتماعی و طراحی 
  ی ها شاخصگستردگی    به  توجه  با  پژوهش   ن یا  در

در   اجماع  نبود  و  و    مورد افشاء    ی هاشاخصابعاد 

اجتماعی   محیط  و    ها شرکتمسئولیت  به  توجه  با 

اقتصادی، اجتماعی،    یها تفاوتشرکتی ایران و وجود  

مسئولیت    اصلی   ی هامؤلفه  برای تعیین  غیره   فرهنگی و 

رهنمودها  نکات  ،ها شرکتاجتماعی     و   مشترک، 

  مقررات   تدوین  یهاسازمان  و  نهادها  استانداردهای

(،  غیره  گزارشگری جهانی و  اتابتکار،  )ایزو  یالمللن ی ب

  چنینموجود در کشور و هم  ی هادستورعملقوانین و  

  ی هاشرکت  برای  شده  شنهادی پافشاء    یهاشاخص  برخی

(   دسته   دوبه    هاشرکتاجتماعی    تی مسئول(،  2ایرانی 

و    یبنددستهاجتماعی    ی هاتی فعال و    ست یزطیمحاصلی  

افشاء    یهاعنوان شاخصبهشاخص    84عد و  بُ  5  سرانجام

 .مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شد

  5لیکرت    طیفاز    شدهیطراح  نامهپرسش در  

این    .دشاستفاده    ایگزینه نظرات    صورتبه  افراد  که 

را   پاسخبهخود  موافقم،    یهاصورت  موافقم،  کاماًل 

 .مشخص کردند  ، مخالفم و کاماًل مخالفمنظری ندارم

بهره  ، ادامه  در از    نظر  از  یری گبا  استفاده  )با  خبرگان 

دلفی  نامهپرسش  روش  کمک  به  او  و    نی(  ابعاد 

  و ارزیابی بیشتر قرار گرفت و   ی بررس  مورد   هاشاخص

به  شدهمطرح  یهاشاخص محیط   شرایط  بنا    کشور، 

و فرهنگی  و    ایرانغیره    شرکتی،    سرانجام تعدیل 

 .شد  افشاء مسئولیت اجتماعی تعیین  یهاشاخص

 

 روایی ابزار  یبررس :2مرحله 
از  ابزار    رواییتعیین    منظوربه   ی هاروشپژوهش 

روایی  شامل    مختلفی محتوا،  روایی  صوری،  روایی 

.  شوداستفاده می  و روایی سازه  ن ی ب ش ی پ، روایی  زمانهم

روشاز    کدام  هر مشخصی    های هدفبرای  ها  این 

بررسی ظاهری ابزار،    برایروایی صوری    .کاربرد دارد

محتوا   روایی    منظوربهروایی  ابزار،  محتوایی  تطابق 
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هنگام هم اختیار    نامه پرسش   که یزمان  در  استانداردی 

در آینده    هاهپدید  ینی ب ش یپ  برای  ن یبش یپباشد، روایی  

  ی هاهینظرانطباق ساختاری ابزار با    برایو روایی سازه  

پژوهش از روش(31رود )یمقبلی بکار     های . در این 

  بررسی روایی ابزار   برایروایی صوری و روایی محتوا  

  بررسی شد؛ ی صوری  یروا  ابتدا،  د.شاستفاده    پژوهش 

ممکن    هاتو عبار  ها هدر صورت نیاز به تغییر جمل   ،زیرا

اعتبار   کل  برای  دستخو  نامهپرسش بود  شود.  تغییر  ش 

ی صوری از دو روش کیفی و کمی استفاده  یتعیین روا

از خبرگان    نفر  5  باشد. در بررسی کیفی روایی صوری،  

از قبیل    یچهره به چهره مصاحبه شد و موارد صورتبه

بررسی    نامهپرسش سطح دشواری، میزان تناسب و ابهام  

. پس از اصالح موارد بر اساس نظر خبرگان، در گام  شد

  ر ی تأث بعدی از روش تعیین روایی صوری کمی )روش  

حذف  هاعبارتکاهش    برای (  شاخص   ی هاعبارت، 

  ها استفاده شاخصنامناسب و تعیین اهمیت هر یک از  

  دهندگان از طریق طیف در این پژوهش نظر پاسخ  شد.

  مهم (،  5کاماًل مهم )امتیاز    صورتبه  یاگزینه  5  کرتی ل

  از یامت (، اندکی مهم )3متوسط )امتیاز    اهمیت(،  4امتیاز  )

از تکمیل    پس   شد.  مشخص(  1  ازی امت)  تی اهمیب( و  2

از    یلهوسبه  نامهپرسش  استفاده  با    رابطه گروه خبرگان، 

  ی هاشاخصو    هر شاخص محاسبه  ر ی تأث، امتیاز  1  شماره

اهمیت  های کمماند و شاخصباقی    5/1  ی باال  ازی امت   با

 .(31) حذف شد

SCORE = F(%) × IMIM SCORE    1رابطه      

SCORE : شاخص ری تأث امتیاز . 

)%(F  :بررسی    شاخصکه    یکنندگانشرکت  درصد را 

 . اندکرده

IMIM SCORE: دهندگانپاسخپاسخ کل  میانگین. 

از دو روش کیفی    محتوای ابزار برای تعیین روایی  

روایی   اساس    محتوا و کمی    استفاده   یالوش  الگویبر 

( با    در  .(32شد  محتوا  روایی  کیفی  از    5بررسی  نفر 

که  مصاحبه انجام شد و از آنان درخواست شد    خبرگان

اصالحی    یهادگاه ید،  پژوهش  پس از مطالعه دقیق ابزار

چنین،  همند.  کنمبسوط و کتبی ارائه    صورت بهخود را  

رعایت    دی تأک  محتوا  روایی  کیفی  ارزیابی  در  که  شد 

اهمیت   مناسب،  کلمات  از  استفاده  زبان،  دستور 

  در جای مناسب خود   هاشاخصقرارگیری    و  هاشاخص

دهند  توجه  موردرا   از  قرار  پس    های نظر  یآورجمع. 

. در بررسی  شدتغییرات الزم در ابزار اعمال    ،خبرگان

ی  یشاخص نسبت روا)  شاخص کمی روایی محتوا از دو  

برای    یی رواشاخص    و  محتوا  شد.  استفاده  محتوا( 

از   محتوا    ن یتردرستو    ن یترمهم  که  ینااطمینان 

است از شاخص نسبت    شده  انتخاب)ضرورت شاخص(  

از    و  محتوا ی  یروا اطمینان    ی ها شاخص  که  ینابرای 

موردنظر  محتوای    یری گاندازه  برایابزار به بهترین نحو  

(. 32شد ) استفاده  محتوای  یاز شاخص روا  شده  ی طراح

برای هر    2طبق رابطه شماره  روایی محتوا،  ارزیابی  برای  

از   روا  هاشاخصیک  محاسبهی نسبت  اساس و    ی  بر 

حداقل مقدار روایی با    (3جدول شماره  )  ه جدول الوش

خبرگان   تعداد  به  در    عنوان به  کننده شرکتتوجه  مبنا 

که  حذف شد    ییهاشاخصنظر گرفته شد. سرانجام،  

 بود.  33/0از  ترکم ها آننسبت روایی محتوای 
 

= CVR                 2رابطه 
nE−

N

2
N

2

 
 

CVR :نسبت روایی محتوا . 
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 ی محتوای نسبت روادر مورد  یریگم یتصم: 3جدول 

 ی یحداقل مقدار روا خبرگان  تعداد

10 62/0 

15 49/0 

20 42/0 

25 37/0 

30 33/0 

40 29/0 

 

:𝑛𝐸    ضروری پاسخ    نهیگزاست که به    خبرگانی تعداد

 .اندداده

N :  خبرگانتعداد کل . 

روا  باسل ی شاخص  و  والتس  روش  طبق  محتوا   ی 

در اختیار   نامه پرسش   برای این منظور   . ( 33شد ) محاسبه  

خواسته شد که هر یک از   از آنان قرار گرفت و    خبرگان 

 یل قرار داده و طبق طیف لیکرت را مورد تحل ها شاخص 

با استفاده   سرانجام،د.  ن کن خود را اعالم    نظر  ای گزینه   5

 .( 31)   د ش شاخص روایی محتوا تعیین  3  شماره  رابطه از 

=CVI                                     3رابطه       
n

N
 

CVI :شاخص روایی محتوا . 

n  :به  است    ی تعداد خبرگان   5و    4  امتیاز   هاشاخصکه 

 .اندداده

دارای نمره   یها شاخصطبق روش والتس و باسل  

نیاز به اصالح    79/0تا    7/0مناسب و بین    79/0باالتر از  

. پس از  است  قبول  رقابلی غ  7/0تر از  و بازنگری و کم

  7/0بین    آنکه امتیاز    یی هاشاخصاصالح و بازنگری  

قرار    در اختیار خبرگانها شاخصبود بار دیگر    79/0تا  

  با   یها شاخصبرای مرتبه دوم ارزیابی شد و  و    گرفت

 . شد حذف 7/0تر از امتیاز کم

 : پایایی ابزار3مرحله 

تا چه    یری گاندازهمنظور از پایایی این است که ابزار  

  ارائه حد قادر است نتایج همسانی را در شرایط یکسان  

پایایی،    برایدهد.   وجود    یهاروشمحاسبه  متفاوتی 

(، روش  ییبازآزماروش اجرای دوباره )  ،جمله  ازدارد  

کردن و ضریب    مهی دونموازی یا همتا، روش تصنیف یا  

نشان داده    (35و    34ها )پژوهش   یج نتا.  کرونباخآلفای  

از    کرونباخ ، روش آلفای  هاروشاین  است که از بین  

بر   پژوهش   ن یا  است.  برخوردار   قدرت و دقت بیشتری

لیکرت   به    شده یطراح مبنای طیف  توجه  با    که   ن ی او 

نمرات  در  شدهیطراحابزار   جمع  ها  شاخصبرگیرنده 

قرار    نظر  ازباید    است ارزیابی  مورد  درونی  همسانی 

پایایی    منظوربه  ،یجهنت   در.  گیرد از    نامهپرسش تعیین 

 .(9) شداستفاده   کرونباخضریب آلفای 

شرکت مراحل    کنندهخبرگان  پژوهش    انجامدر 

ا در    ستادانشامل  و    یهارشتهدانشگاه  حسابداری 

سال سابقه و افراد    5مدیریت مالی با دارا بودن حداقل  

مالی، حسابداری و بازار    نه یزم  در و متخصص    ی احرفه

سال   10سرمایه با حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و  

آماری این پژوهش نیز    نمونه  بوده است.  یا حرفهتجربه  
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خبرگان  نفر  53شامل   قضاوتی    از  روش  به  که  بوده 

  نی در ا  هاداده  یروش گردآور  دند.شهدفمند انتخاب  

روش    بر اساسو    نامهپرسش پژوهش، از طریق توزیع  

خبرگان،    به  هانامهپرسش ارسال    ازپس  است.    دلفی بوده

به  شد  بازگردانده    ها آن  ازنفر    41نظرات   توجه  با  و 

مورد دارای شرایط الزم بوده    33ها  نامهپرسش بررسی  

مبنای   گرفت  لی وتحل هی تجزو    ل ی وتحلهیتجز  .قرار 

  اکسل   و  16نسخه    SPSSافزار  نرمبا استفاده از    هاداده

 . انجام شد 2010 نسخه

 

 ها افتهی

 

خبرگان   به  مربوط  توصیفی  در    کنندهشرکتآمار 

پژوهش   انجام  جدول  مراحل    شده ارائه  4شماره  در 

  این جدول نشان داده شده است  در  که  طورهمان  .است

  . زن هستند  %25  حدود  و مرد دهندگانپاسخ   %75  حدود

کاری  سابقه سال  10  از بیش دهندگانپاسخ  %66  حدود

و تحصیلی  پاسخ  %96  حدود  داشته  مدرک  دهندگان 

باال    ارشدکارشناسی جمعیتدارندبه  نتایج    شناختی . 

  پژوهش،  این  جامعه خبرگان در که است آن بیانگر

اخذ و بوده معرف اینمونه  اریب آنان از نظر لذا 

 .کند ایجاد نمی هاداده  در خاصی

و  پژوهش  نتایج   ابعاد  تعیین  ،  هاشاخصشامل 

پرسش  پایایی  و  روایی  و  بررسی  تعیین    سرانجامنامه 

که در ادامه    استافشاء مسئولیت اجتماعی    یهاشاخص

 است. شده پرداختهبه آن 

تعیین   ابزار  پایایی(  و  )روایی  اعتبار  بررسی  برای 

ی زیر انجام ها یبررسشاخص افشاء مسئولیت اجتماعی  

 :دش

 
 : بررسی روایی ابزار الف

ابزاروایی  .  1 کیفی  از  ر:  صوری    ی آورجمعپس 

تناسب و    زانی سطح دشواری، م  مورد اطالعات در  

نفر از خبرگان تغییرات    5ابهام از طریق مصاحبه با  

 نامه انجام شد.پرسش  یها شاخصالزم در 

تأث.  2 امتیاز  محاسبه  ابزار:  کمی  صوری  هر   ری روایی 

را کسب نکردند    5/1  از ی امتشاخص و مواردی که  

 (.5نامه حذف شد )جدول شماره از پرسش 

نامه  پرسش   کهاین    از   روایی کیفی محتوای ابزار: پس .  3

اختیار   گرفت  خبرگان  ازنفر    9در  نفر   5  ،قرار 

اعالم    هاینظر را  نظرکرخود  طبق  و  آنان ده    های 

 نامه انجام شد. تغییرات در پرسش 

 

 آمار توصیفی: 4جدول 

 فراوانی  سن 
درصد  

 فراوانی 
 فراوانی  کار سابقه 

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی  مدرک تحصیلی

درصد  

 فراوانی 
 فراوانی  جنسیت 

درصد  

 فراوانی 

 76/0 25 مرد 03/0 1 کارشناسی  33/0 11 10تا  5بین  33/0 11 35 تا 25بین 

 24/0 8 زن 36/0 12 کارشناسی ارشد  42/0 14 15 تا 11بین  51/0 17 45 تا 36بین 

    15/0 5 دانشجوی دکتری  06/0 2 20 تا 16بین  12/0 4 55تا  46بین 

    45/0 15 دکتری  18/0 6 سال  20باالی  03/0 1 سال  55باالی 

 



    ...شده در پذیرفته هایاعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت

 1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شماره نهممجله حسابداری سالمت، سال        90

نتایج  .  4 ابزار:  محتوای  کمی    از   آمدهدستبهروایی 

 35داد که    محتوا نشانی  یبررسی شاخص نسبت روا

از   روایی    نامهپرسش   یها شاخصشاخص  نسبت 

کم از  محتوای    نامه پرسش از  که    دارد  33/0تر 

شماره  )  شدحذف   اساس   ،چنین هم(.  5جدول    بر 

روایی    حاصلنتایج   شاخص  بررسی  محتوا  از 

از    ییهاشاخص باالتر  امتیاز  در    دارد  79/0که 

نمره   شاخص که  17و تعداد    شدهحفظ  نامهپرسش 

بازنگری    دارد  79/0تا    7/0بین   و  اصالح  از  پس 

با کسب   دوم و مرحلهخود در   هایدر نظر خبرگان

از   باالتر  و    نامهپرسش در    79/0نمره  شد  حفظ 

نمره    4  سرانجام که  دیگر  از  کم  هاآنشاخص  تر 

عد برای هر بُ  آمدهدستبه. نتایج  شدبود حذف    7/0

جدول  یـطورکلبه  شده   داده  نشان  5  شماره  در 

 است.

 

 بررسی پایایی ابزار : ب

سنجش به آلفای    بیضر  نامهپرسش پایایی    منظور 

به    با  د.ش محاسبه    نامهپرسش   کرونباخ   که ین اتوجه 

 7/0از    تربزرگ  و  929/0  نامه پرسش   کرونباخ آلفای  

پایایی ابزار در حد بسیار خوب ارزیابی و مورد  ،  است

گرفت  دی أیت افشاء    ،ن یبنابرا  ؛قرار  سطح  تعیین  ابزار 

.  استدارای اعتبار کافی    هاشرکتمسئولیت اجتماعی  

شماره   جدول  )روایی  5در  اعتبار  ارزیابی    و   نتایج 

از  پایایی(   یک  مسئولیت  افشاء    یهاشاخصهر 

 است.  شدهارائهاجتماعی 

 
 افشاء مسئولیت اجتماعی  یهاشاخص: نتایج ارزیابی روایی و پایایی 5 جدول

 شاخص  بُعد
امتیاز  

 ر یتأث

ی  ینسبت روا
 محتوا

شاخص روایی  
 محتوا

آلفای 
 کرونباخ 

 زیستمحیط

 جاری شرکت یها تیفعالدر  شده مصرفمقدار مواد خام 
 د ییتأ

03/3 

 رد
(39/0 ) - - 

جاری   یهاتیفعالدر  شدهمصرفمقدار بازیافت مواد خام 
 شرکت

 د ییتأ
06/4 

 د ییتأ
52/0 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
93/0 

مگاوات ) شرکتجاری  ی هاتیفعال بابت  شدهاستفاده برق 
 ساعت(

 د ییتأ
61/3 

 رد
21/0 - - 

)مگاوات  شرکتجاری  یها تیفعال برق در  ییجو صرفه
 ساعت(

 د ییتأ
97/3 

 د ییتأ
52/0 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
927 /0 

 (مکعب متر)  شرکتجاری  یها تیفعال گاز مصرفی در 
 د ییتأ

67/3 

 رد
15/0 - - 

 (مکعب متر) شرکتجاری  یهاتیفعالگاز در  ییجو صرفه
 د ییتأ

91/3 

 د ییتأ
33/0 

 رد

67/0 - 

 جاری شرکت )لیتر(  یهاتیفعالبابت   شده استفاده سوخت 
 د ییتأ

88/3 

 د ییتأ
52/0 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
928 /0 

 )لیتر( شرکتجاری   یهاتیفعالسوخت در   ییجو صرفه
 د ییتأ

12/4 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
928 /0 

 جاری شرکت  یهاتی فعالدر   شده استفاده  ی اهستهانرژی 
 د ییتأ

52/3 

 رد
27/0 - - 

 جاری شرکت یها تیفعال در  شدهاستفاده انرژی خورشیدی 
 د ییتأ

18/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
928 /0 

  



 بروجنی ، دکتر هادی امیری و دکتر فرهاد زمانیصالحیوندی دارانی، دکتر مهدی عربامین عالی                              

 91       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

  )ادامه( 5 جدول

 شاخص  بُعد
امتیاز  

 ر یتأث

ی  ینسبت روا
 محتوا

شاخص روایی  
 محتوا

آلفای 
 کرونباخ 

 زیستمحیط

جاری   ی هاتیفعالدر  ریپذدیتجد  یهایانرژاستفاده از سایر 
 ( غیره  ، امواج وییگرمانیزمشرکت )مانند باد، 

 د ییتأ
15/4 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
928 /0 

 در شرکت استفاده  موردانرژی  یوربهره سیاست 
 د ییتأ

24/4 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
91/0 

 د ییتأ
927 /0 

 (مکعب مترجاری شرکت ) ی هاتیفعال مصرف آب بابت 
 د ییتأ

24/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
929 /0 

 متر) شرکتجاری  یهاتیفعالدر   شده مصرفبازیافت آب 
 (مکعب

 د ییتأ
55/4 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
927 /0 

، محصوالت و خدمات بر هاتیفعال توجهقابل آثار
 تنوع زیستی  و ستیزطیمح

 د ییتأ
09/4 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
925 /0 

آینده برای مدیریت  یهابرنامه، اقدامات فعلی و هاراهبرد
 و تنوع زیستی  ستیزطیمحبر  آثار

 د ییتأ
21/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
925 /0 

  غیره و ندهیآالزی، خطرناک، ریاگلخانهی انتشار گازها
 شرکت  وسیلهبه

 د ییتأ
45/4 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
91/0 

 د ییتأ
928 /0 

  و نده یآالزیرخطرناک، کاهش انتشار گازهای  ی هاطرح
 توسیله شرکبه اجراشدهغیره 

 د ییتأ
27/4 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
926 /0 

 وسیله شرکتبه دشده یتولخطرناک  ی هازباله
 د ییتأ

55/4 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
91/0 

 د ییتأ
926 /0 

 وسیله شرکت به دشدهیتول خطرناک  یهازبالهبازیافت 
 د ییتأ

48/4 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
926 /0 

 جاری شرکت یهاتیفعالمصرف کاغذ در 
 د ییتأ

64/3 

 رد
21/0 - - 

 جاری شرکت  یهاتیفعالدر   شده مصرفبازیافت کاغذ 
 د ییتأ

82/3 

 رد
27/0 - - 

 شرکت ستیزطی محسیاست تخلیه و دفع پسماند در 
 د ییتأ

33/4 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
91/0 

 د ییتأ
926 /0 

 وسیله شرکت بهسیاست کاهش زباله 
 د ییتأ

27/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
927 /0 

منفی محصوالت و خدمات بر   آثار ابتکارات برای کاهش 
 ستیزطیمح

 د ییتأ
12/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
925 /0 

  یگذاره یو سرما ستیزطیمححفاظت از  یهانهیهزکل 
 شدهانجام

 د ییتأ
18/4 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
928 /0 

 ستیزطیمحشرکت بر  ونقلحمل ی هاتیفعال ارزیابی تأثیر 
 و اقدامات اصالحی 

 د ییتأ
42/3 

 رد
(15/0 ) - - 

مواد اولیه و   کنندگاننیتأم ی هاتیفعال ارزیابی تأثیر 
 ست یزطیمحخدمات بر 

 د ییتأ
58/3 

 رد
03/0 - - 

 محیطی زیستگویی به شکایت وکار پاسخساز
 د ییتأ

85/3 

 د ییتأ
39/0 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
926 /0 

 ی ط یمحست یز  رعایت قوانین و مقررات دشده ییتأموارد 
 د ییتأ

94/3 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
927 /0 

، انرژی، آب) شرکت ی طیمحستیزجوایز دریافتی 
 ( غیره و  ستیزطیمح

 د ییتأ
58/3 

 رد
15/0 - - 

، انرژی، آبشرکت ) یط یمحستیزی هامهیجر
 ( غیره و  ستیزطیمح

 د ییتأ
82/3 

 د ییتأ
33/0 

 رد

67/0 - 
  



    ...شده در پذیرفته هایاعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت

 1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شماره نهممجله حسابداری سالمت، سال        92

 )ادامه( 5 جدول

 شاخص  بُعد
امتیاز  

 ر یتأث

ی  ینسبت روا
 محتوا

شاخص روایی  
 محتوا

آلفای 
 کرونباخ 

 نیروی انسانی 

 تعداد کارکنان مشغول به کار در شرکت 
 د ییتأ

67/3 

 رد
03/0 - - 

 میانگین سن کارکنان مشغول به کار در شرکت
 د ییتأ

36/3 

 رد
(09/0 ) - - 

 درصد زنان مشغول به کار در شرکت 
 د ییتأ

55/3 

 رد
27/0 - - 

 درصد حضور زنان در سطح مدیریت شرکت
 د ییتأ

42/3 

 رد
09/0 - - 

 های قومی در بین کارکنان شرکتدرصد حضور اقلیت
 د ییتأ

36/3 

 رد
(03/0 ) - - 

 قومی در سطح مدیریت شرکت یها تیاقل  حضور  درصد
 د ییتأ

27/3 

 رد
09/0 - - 

 درصد افراد معلول مشغول به کار در شرکت
 د ییتأ

12/3 

 رد
(27/0 ) - - 

 سیاست بهداشت و ایمنی کار حاکم بر محیط شرکت 
 د ییتأ

09/4 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
85/0 

 د ییتأ
929 /0 

 شرکت افتاده برای کارکنانحوادث کار اتفاق 
 د ییتأ

94/3 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
928 /0 

 در حین انجام وظایف در محیط کار کارکنان  تلفات
 د ییتأ

94/3 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
928 /0 

افزایش و بهبود   منظوربه کنانآموزشی کار ی هانهیهز
 عملکرد آنان

 د ییتأ
09/4 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
928 /0 

 سیاست پاداش عادالنه برای افزایش کارایی کارکنان
 د ییتأ

88/3 

 د ییتأ
39/0 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
929 /0 

رعایت قوانین و مقررات مربوط ی هاهیدییو تأ ها نامهی گواه
 به کار و کارکنان 

 د ییتأ
85/3 

 د ییتأ
39/0 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
928 /0 

 کارکنان بابت شرایط حاکم بر محیط کارتعداد شکایات 
 د ییتأ

4 

 د ییتأ
58/0 

 د ییتأ
79/0 

 د ییتأ
928 /0 

رسمی مربوط به شکایات نیروی   ی هاتیمحکومجرائم و 
 انسانی شرکت

 د ییتأ
91/3 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
928 /0 

 نیروی انسانی  نهی زم درشرکت وسیله بهجوایز دریافت شده 
 د ییتأ

67/3 

 رد

27/0 - - 

 حقوق بشر

و   هااستیسکل ساعت آموزش کارکنان در مورد 
 حقوق بشر  یهاجنبهمربوط به  یهاهیرو

 د ییتأ
7/2 

 رد
(58/0 ) - - 

مربوط   یهاهیروو  هااستیستعداد کارکنانی که در مورد 
 اند ده یدآموزشحقوق بشر  ی هاجنبهبه 

 د ییتأ
7/2 

 رد
(64/0 ) - - 

و اقدامات اصالحی   شدهکشف زیآمضی تبعتعداد موارد 
 ( غیره  مانند برابری دستمزد زن و مرد، ارتقاء و) شده انجام

 د ییتأ
23/3 

 رد
(21/0 ) - - 

حق آزادی انجمن و اقداماتی که برای حمایت از این 
 باشد  شده انجامحقوق 

 د ییتأ
32/3 

 رد
03/0 - - 

حل موضوع کودکان  برای کمک به  شده انجاماقدامات 
 کار

 د ییتأ
7/3 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
928 /0 

 اقدامات الزم برای از بین بردن تمام اشکال کار اجباری 
 د ییتأ

56/3 

 رد
21/0 - - 

  



 بروجنی ، دکتر هادی امیری و دکتر فرهاد زمانیصالحیوندی دارانی، دکتر مهدی عربامین عالی                              

 93       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

 )ادامه( 5 جدول

 شاخص  بُعد
امتیاز  

 ر یتأث

ی  ینسبت روا
 محتوا

شاخص روایی  
 محتوا

آلفای 
 کرونباخ 

 حقوق بشر

حقوق   یهایبررسدرصد و تعداد کل اقداماتی که تحت 
 است  قرارگرفتهبشری 

 د ییتأ
14/3 

 رد
(27/0 ) - - 

 مواد اولیه و خدمات  کنندگاننیتأمارزیابی حقوق بشری 
 د ییتأ

03/3 

 رد
(33/0 ) - - 

و جرائم مربوط به حقوق   هاتیمحکومو  ها تتعداد شکای
 بشر

 د ییتأ
26/3 

 رد
03/0 - - 

 رعایت قوانین و مقررات حقوق بشر دشده ییتأموارد 
 د ییتأ

26/3 

 رد
03/0 - - 

 جوایز دریافت شده بابت رعایت حقوق بشر
 د ییتأ

41/3 

 رد
03/0 - - 

 حقوق بشر نکردن رعایتجرائم مربوط به  
 د ییتأ

47/3 

 رد
27/0 - - 

 جامعه

در جامعه محلی و   (المنفعهعامی هاتیفعالمشارکت )
 )در سطح منطقه جغرافیایی( یمحل آثارارزیابی 

  دییتأ
91/3 

 د ییتأ
52/0 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
929 /0 

  آثار( و ارزیابی المنفعهعامی هاتیفعال) یعموممشارکت 
 (یالملل نیب)در سطح ملی و  یعموم

 د ییتأ
91/3 

 د ییتأ
52/0 

 د ییتأ
76/0 

 د ییتأ
929 /0 

 ه یریخ یها تیمالی و فعال  یهاکمک
 د ییتأ

76/3 

 د ییتأ
33/0 

 رد

67/0 - 

 ضد فساد اداری سازمان ی هاهیروو  هااستیس
 د ییتأ

12/4 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
929 /0 

 شدهکشفدر راستای فساد  شده انجاماقدامات 
  دییتأ

97/3 

 د ییتأ
39/0 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
929 /0 

مداران و  مالی به احزاب سیاسی، سیاست یهاکمک
 کشور رد مؤسسات

  دییتأ
91/2 

 رد
(45/0 ) - - 

مواد اولیه و   کنندگان نیتأم ی هاتی فعال آثارارزیابی 
 خدمات بر جامعه 

  دییتأ
52/3 

 رد
09/0 - - 

 یی به جامعه گو پاسخرویه اخذ و بررسی شکایات در جهت 
  دییتأ

76/3 

 رد
27/0 - - 

رعایت قوانین و مقررات  ی هاهیدییو تأ ها نامهی گواه
 اجتماعی و جامعه 

  دییتأ
64/3 

 د ییتأ
33/0 

 رد

67/0 - 

جوایز دریافت شده بابت رعایت قوانین و مقررات  
 اجتماعی یهاتیفعال

  دییتأ
45/3 

 رد
(03/0 ) - - 

قوانین و مقررات  نکردن مربوط به رعایت جرائم
 اجتماعی یهاتیفعال

 د ییتأ
79/3 

 د ییتأ
39/0 

 د ییتأ
7/0 

 د ییتأ
929 /0 

و    تمحصوال
 خدمات

اقدامات در جهت بهبود بهداشت و ایمنی محصوالت و  
 خدمات

 د ییتأ
4 

 د ییتأ
64/0 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
929 /0 

با مقررات بهداشت    نداشتن تعداد حوادث مربوط به انطباق
 و ایمنی محصوالت و خدمات 

 د ییتأ
88/3 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
929 /0 

آن   بر  شده درجو خدمات   تاطالعات مربوط به محصوال
 طبق قوانین و مقررات مربوط 

 د ییتأ
82/3 

 رد
27/0 - - 

  شده درجبا اطالعات   نداشتن تعداد حوادث مربوط به انطباق
 بر محصوالت و خدمات طبق قوانین و مقررات مربوط 

  دییتأ
79/3 

 رد
27/0 - - 

  



    ...شده در پذیرفته هایاعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت
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 )ادامه( 5 جدول

 شاخص  عدبُ
امتیاز  

 ر یتأث

ی  ینسبت روا
 محتوا

شاخص روایی  
 محتوا

آلفای 
 کرونباخ 

و    تمحصوال
 خدمات

 محصوالت شرکت نیتأمزنجیره 
  دییتأ

94/3 

 د ییتأ
5/0 

 د ییتأ
75/0 

 د ییتأ
93/0 

 وسیله شرکتبه ارائهقابلخدمات پس از فروش 
 د ییتأ

39/4 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
94/0 

 د ییتأ
928 /0 

)مانند تکریم،   انیمشترمندی افزایش رضایت یهاتیفعال
 (غیره  گویی وپاسخ

  دییتأ
33/4 

 د ییتأ
88/0 

 د ییتأ
94/0 

 د ییتأ
93/0 

  جمله ازرضایت مشتریان،  یریگ اندازه مرتبط با  یهاهیرو
 نظرسنجی 

 د ییتأ
4 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
929 /0 

 و نارضایتی مشتریان هاتیی به شکایگو پاسخسیستم 
  دییتأ

33/4 

 د ییتأ
82/0 

 د ییتأ
91/0 

 د ییتأ
929 /0 

  و  هاداده و حفاظت از  مشتریانحفظ حریم خصوصی 
 ها آن اطالعات

  دییتأ
15/4 

 د ییتأ
58/0 

 د ییتأ
79/0 

 د ییتأ
927 /0 

رعایت قوانین و مقررات کاال و ی هاهیدییو تأ ها نامهی گواه
 کنندهمصرفخدمات و حقوق 

  دییتأ
03/4 

 د ییتأ
58/0 

 د ییتأ
79/0 

 د ییتأ
928 /0 

جوایز دریافت شده بابت کاال و خدمات و حقوق 
 کنندهمصرف

  دییتأ
61/3 

 رد

27/0 - - 

 کنندهمصرفجرائم مربوط به کاال و خدمات و حقوق 
 د ییتأ

88/3 

 د ییتأ
45/0 

 د ییتأ
73/0 

 د ییتأ
928 /0 

 
اولیه پس از ایجاد تغییرات    شدهیطراح  نامهپرسش 

حذف   مختلف    یها شاخصو  مراحل  طی  نامناسب 

چنین حذف و ادغام  سنجی و همروایی سنجی و پایایی

از   درک    نظر  از که    ییهاشاخصبرخی  و  محتوا 

تبدیل به    سرانجامنزدیک به هم بودند،    کنندگاناستفاده

و  بُ  5با  ابزاری   مسئولیت    شاخص  45عد  سنجش 

 .(6د )جدول شماره ش ها شرکتاجتماعی 

ا  به   ن یدر  اولو پژوهش  افشاء بند ت ی منظور  ی 

 فن   از   مرحله دوم دلفی  در   معیارهای مسئولیت اجتماعی 

استفا شانون  شد. آنتروپی  تحلیل   ده  در  که  روش  این 

در   دارد،  کاربرد  نیز  یک    رابطه محتوا  بسط   رابطهبا 

با توجه ها است و  منظور استفاده در تحلیل داده ریاضی به 

نسبت به روش سنتی فراوانی دهی به هر شاخص،  به وزن 

 ن یی تحلیل و تع  و میانگین، از اعتبار و قوت بیشتری برای

(. بر اساس تحلیل 36ها برخوردار است ) اولویت شاخص 

عد روش آنتروپی شانون، ُبدیدگاه خبرگان با استفاده از  

 از  محصوالت و خدمات دارای بیشترین اهمیت و پس 

و نیروی انسانی   ستی ز عد جامعه، محیط ُب  ،به ترتیب ،  آن 

کم  دارد.  مسئولیت قرار  افشاء  اهمیت  میزان  ترین 

ُب به  مربوط  دیدگاه خبرگان  از  بشر اجتماعی  عد حقوق 

عد بر اساس روش آنتروپی شانون در است. اهمیت هر ُب

 شده است.ارائه   7جدول شماره  
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 افشاء مسئولیت اجتماعیی نهایی هاشاخص : ابعاد و 6جدول 
 افشاء  یهاشاخص مسئولیت اجتماعی  بُعد 

 ستیزمحیط
 
 

 جاری شرکت یهاتیفعالدر  شدهمصرفمقدار بازیافت مواد خام 

 مگاوات ساعت() شرکتجاری  یها تیفعال برق در  ییجو صرفه

 جاری شرکت )لیتر(  یهاتی فعالبابت   شدهمصرفسوخت 

 لیتر() شرکتجاری  یهاتیفعال  برای انجامسوخت در  ییجو صرفه

 جاری شرکت یهاتیفعالدر   شده مصرفانرژی خورشیدی 

 ( غیره  ، امواج وییگرمانیزمجاری شرکت )مانند باد،  ی هاتیفعالدر  ریپذدیتجد  یهایانرژاستفاده از سایر 

 در شرکت مورداستفاده انرژی  یوربهره سیاست 

 (مکعب مترجاری شرکت ) ی هاتیفعال مصرف آب بابت 

 (مکعب متر) شرکتجاری  یهاتیفعالدر   شده مصرفبازیافت آب 

 تنوع زیستی باال  ارزش با و مناطق   شده محافظت، محصوالت و خدمات بر مناطق هاتیتوجه فعالقابل آثار

 و تنوع زیستی  ستیزطیمحبر  های شرکت  فعالیت  ثارآآینده برای مدیریت    یهابرنامه، اقدامات فعلی و  هاراهبرد

 توسیله شرکبه غیرهو   نده یآالزیر، گازهای خطرناک، ذرات یاگلخانهی انتشار گازها

 ت وسیله شرکبه اجراشده غیره و  ندهیآالزیر، گازهای خطرناک، ذرات یاگلخانهکاهش گازهای  ی هاطرح

 توسیله شرکبه دشده یتولخطرناک  ی هازباله

 ت وسیله شرکبه دشدهیتول خطرناک  یهازبالهبازیافت 

 شرکت ستیزطی محسیاست تخلیه و دفع پسماند در 

 ت وسیله شرکبهسیاست کاهش زباله 

 ستیزطیمح منفی محصوالت و خدمات بر  آثاربرای کاهش   اقدامات مناسب

 شدهانجام یگذاره یسرماو   ستیزطیمححفاظت از  یهانهیهزکل 

 محیطی زیستیی به شکایت گو پاسخ سازوکار

 ی ط یمحست یز  رعایت قوانین و مقررات دشده ییتأموارد 

انسانی نیروی   

 سیاست بهداشت و ایمنی کار حاکم بر محیط شرکت 

 شرکت حوادث کار اتفاق افتاده برای کارکنان

 در حین انجام وظایف در محیط کار  کنانتلفات کار

 افزایش و بهبود عملکرد آنان  منظوربه کنانآموزشی کار ی هانهیهز

 کارکنانسیاست پاداش عادالنه برای افزایش کارایی 

 رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار و کارکنان  یهاهیدییو تأ ها نامهی گواه

 تعداد شکایات کارکنان بابت شرایط حاکم بر محیط کار

 رسمی مربوط به شکایات نیروی انسانی شرکت  ی هاتیمحکومجرائم و 

 به حل موضوع کودکان کار برای کمک  شده انجاماقدامات  حقوق بشر

 جامعه

 در سطح منطقه جغرافیایی( ) ی محل آثار در جامعه محلی و ارزیابی  (المنفعهعام یهاتیفعالمشارکت )

 ( یالمللنی بدر سطح ملی و ) یعموم آثار( و ارزیابی المنفعهعام یهاتیفعال) یعموممشارکت 

 ضد فساد اداری سازمان ی هاهیروو  هااستیس

 شدهکشفدر راستای فساد  شده انجاماقدامات 

 اجتماعی  یهاتیفعالقوانین و مقررات  نکردن رعایت  مربوط به جرائم

 و خدمات   تمحصوال

 اقدامات در جهت بهبود بهداشت و ایمنی محصوالت و خدمات 

 با مقررات بهداشت و ایمنی محصوالت و خدمات  انطباق نداشتن تعداد حوادث مربوط به 

 محصوالت شرکت نیتأمزنجیره 

 توسیله شرکبه ارائهقابلخدمات پس از فروش 

 ( غیره  یی وگو پاسخمانند تکریم، ) انیمشترمندی افزایش رضایت یهاتیفعال

 نظرسنجی  ازجملهرضایت مشتریان،  یریگ اندازه مرتبط با  یهاهیرو

 و نارضایتی مشتریان  هاتیی به شکایگو پاسخ نظام 

 ها آن اطالعات و ها داده و حفاظت از  کنندگانمصرفحفظ حریم خصوصی 

 کنندهمصرفرعایت قوانین و مقررات کاال و خدمات و حقوق  یهاهیدییو تأ ها نامهی گواه

 کنندهمصرفجرائم مربوط به کاال و خدمات و حقوق 
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 ابعاد افشاء مسئولیت اجتماعی بر اساس روش آنتروپی شانون  یبندت ی : اولو7جدول 

 یبندت یاولو میانگین وزنی ابعاد بر اساس آنتروپی شانون  ابعاد افشاء مسئولیت اجتماعی 

021383/0 محصوالت و خدمات   اول 

020806/0 جامعه   دوم 

020308/0 تسیزمحیط  سوم  

019457/0 نیروی انسانی  چهارم  

018788/0 حقوق بشر  پنجم  

 

 ی ریگجهی نت

 
دیدگاه ذی بهاز  و    منظورنفعان  بهینه  به سطح  دستیابی 

وضعیت قابل قبول باید سطح افشاء مسئولیت اجتماعی  

وجود ابزاری معتبر و   ، بنابراین   .ها ارزیابی شودشرکت

طبق  است  یضرور  ی ابیارزانجام    برای  اعتمادقابل  .

بررسی سطح افشاء مسئولیت    برایموجود    یهایبررس

استانداردی در ایران یافت  ی  علم  نامه پرسش   ، اجتماعی

  اعتبارسنجی در این مطالعه سعی بر طراحی و    ، لذا  .نشد

افشاء    نامهپرسش  در    شده  یاجتماعتعیین سطح  است. 

، نیروی انسانی، جامعه،  ستیزطی عد مح بُ 5این پژوهش 

محصوال و  بشر  خدمات    تحقوق  ابعاد    عنوانبهو 

بُ  در  یاجتماع مسئولیت   هر  برای  و  شد  گرفته  عد  نظر 

طراحی    برای  د.شتعریف  و    تعیین   ییهاشاخص

اولیه از متون معتبر داخلی و خارجی متعدد    نامهپرسش 

به    کهین ابه دلیل    ،لیکرت  یانهیگز  5طیف  .  استفاده شد

حین    دهندگانپاسخ بیشتری  عمل  یی  گوپاسخآزادی 

  گرفته شد. یی در نظر  گوپاسخمقیاس    عنوانبه  ،دهدیم

سنجی  روایی  یهاروشمعتبرترین  از    اعتبارسنجیبرای  

  صورت بهیعنی محاسبه روایی محتوا و روایی صوری  

  پایایی( )بررسی سازگاری درونی    برایکمی و کیفی و  

  از د.  شاستفاده    کرونباخروش تعیین ضریب آلفای    از

در این مطالعه، مبتنی    نامهپرسش ی  ی تعیین روا  که  جا  آن

بر قضاوت افراد متخصص بود در مراحل مختلف این  

مناسب مبنای    پژوهش  دارای نظر    سنجش  خبرگان 

اولیه تبدیل به ابزاری    نامهپرسش   سرانجام،  .بودتخصص  

که  شد  شاخص افشاء مسئولیت اجتماعی    45عد و  بُ  5با  

 بود.از دید خبرگان دارای اهمیت 

ابزار ارزیابی سطح   پژوهش حاضر نشان داد کهنتایج  

افشاء مسئولیت اجتماعی از اعتبار )روایی و پایایی( کافی 

 (ست ی لچک بازبینه )  عنوان به   تواند ی م و    استبرخوردار  

در   ها شرکت برای تعیین سطح افشاء مسئولیت اجتماعی  

گیرد   استفاده  مورد  آینده   یها پژوهش  چنین، هم .  قرار 

پژوهش  ها افته ی  دید    دادن  نشا ی  از  بُ خبرگانکه  عد ، 

خدمات   و  اهمیت  از  محصوالت  افشاء   برای بیشترین 

ترین میزان اهمیت افشاء مسئولیت برخوردار است و کم 

ُباجتماعی   به  بشر  مربوط  حقوق  این   .است عد  نتایج 

و معیارهای افشاء مسئولیت   ها شاخص   لحاظ   از پژوهش  

ی  با  مطابق  پژوهش ها افته اجتماعی  و   هایی  فخاری 

حساس ( 28)   همکاران برزگر  ،  و  و (  3) یگانه  کیو  و 

 با ترتیب اولویت افشاء    لحاظ   از   اما بوده  (  21) همکاران  

؛ است   مغایر(  3)   یگانه و برزگر حساس  پژوهش    یها افته ی 
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ی ها مؤلفه   ن یتر مهم   کهآنان نشان داد  نتایج پژوهش    ، را ی ز 

 عبارت ان نفع ذی   انتظارات   نظر  از   اجتماعیمسئولیت   عد ُب

فساد وکارکسب   اخالق  از است    وی  خواررشوه   و  ، 

 .جامعه   توسعه در   مشارکت 

به   توجه  اجتماعی    که این با  مسئولیت  حوزه 

  به است،    یا رشتهن ی بو  موضوعی چندوجهی    ها شرکت

های آینده  که در پژوهش   شودپژوهشگران پیشنهاد می

سایر   خبرگان  ،  ستیزطیمح  جمله  از  هاحوزهدیدگاه 

تولید  انرژی،   کارگری،  و  تعیین    غیرهو  کار  در  نیز 

  ، ن یچن هم .بررسی شودمسئولیت اجتماعی  یهاشاخص

و  تی اهم   شودیم  توصیه افشاء    ی هاشاخص  ابعاد 

اجتماعی بازبینی  نوع صنعت    بر اساس  مسئولیت  مورد 

اهمیت   و  وزن  و  گیرد  تعیین  قرار  شاخص    . شودهر 

گفتنی است پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه  

 به خبرگان از برخی نکردنتوجه  هرچند  نبوده است

پژوهش   اهمیت  ها  آن نکردنهمکاری و موضوع 

پژوهش   در یبررس  مورد خبرگان تعداد کاهش   موجب

 شد. حاضر

 

 تضاد منافع 

گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود  هیچ

 .ندارد
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Abstract 
 

Introduction: Considering the increasing interest of investors, shareholders and general 

stakeholders in recognizing the dimensions of corporate social responsibility of companies, 

it is important to disclose the social responsibility of the company and to this end, recognizing 

the existing situation is essential. This matter is not possible without possessing the valid and 

reliable tools. 

Method: This research is applied in terms of purpose and regarding data collection method, 

it is a field research. The statistical society for this study consists of university professors in 

the fields of accounting and financial management, and also, experts in finance, accounting 

and capital markets. In this study, after examining the texts and extracting different aspects 

of social responsibility disclosure, indicators of these aspects were examined in 3 stages using 

the Delphi method. 

Results: The results show that out of the 85 indexes of the initial questionnaire, 39 were 

excluded and a checklist of 45 reliable and valid indicators was created. In the experts’ point 

of view regarding the importance of the disclosure of aspects, services and products were the 

most and social responsibility was the least important. 

Conclusion: Considering the importance of corporate social responsibility, using a valid and 

reliable criterion in evaluating the level of corporate social responsibility increases the quality 

of stockholder decision-making. Therefore, benefiting from experts’ view in formulating a 

proper tool for evaluating the level of social responsibility can improve the level of social 

responsibility and it assessment. 
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