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 چکیده

های نوع و اندازه حاکمیت شرکت و ساختار سرمایه آن بر میزان اجرا و افشای فعالیت تأثیرهدف اصلی این مطالعه آزمودن 

ه باشند کدر بورس اوراق بهادار تهران می شده پذیرفتههای باشد و جامعه تحت مطالعه شرکتی و اجتماعی میزیست محیط

مشاهده  110در ارتباط با استخراج و مصرف مواد طبیعی و معدنی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد  ها آنفعالیت 

-می1331تا 1333شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سه سال  33های آوری دادهباشد، که حاصل مشاهده و جمعمی

، وجود اعضا غیر موظف، وجود مالکان و اطالعات مربوط به مدیره هیئتدازه گیری متغیرهای این تحقیق انباشد. جهت اندازه

از مدلی که  زیست محیطساختار سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت محاسبه شاخص افشای مسئولیت اجتماعی و 

 افزار نرم های خروجیی و از ها با یکدیگر از روش آزمون همبستگمنظور آزمون دادهارائه گردیده، استفاده و به GRIتوسط 

Eviews های شرکت مدیره هیئتهای ساختار و ویژگی طورکلی بهدهد استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می

های مسئولیت اجتماعی و بر میزان فعالیت و افشای فعالیت تأثیریاستخراج و مصرف منابع طبیعی در بورس ایران، 

باشد. همچنین نسبت بدهی می مؤثرها وجود مالکان نهادی تا حدودی بر شاخص پایداری شرکتندارند و تنها  محیطی زیست

ها باشد که شرکتاین مطلب می دهنده نشانها نبوده که ها دارای رابطه چشمگیری با شاخص پایداری شرکتبه سرمایه شرکت

از این  متأثرباشند یا بازارهای پولی و مالی دهی نمیبه دنبال عالمت محیطی زیستهای مسئولیت اجتماعی و در افشای فعالیت

 شاخص نیستند.
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