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 مروری بر تئوری های مسئولیت شرکتی در یک محیط پویا 
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 چکیده 

  جتماعیا  یپذیر  مسئولیت  ممفهو  ظهورک محیط پویا می باشد.  هدف این مقاله مروری بر تئوری های مسئولیت شرکتی در ی

کسب و    یتر شدن فضا  دهیچیاز پ   یتوان ناش  یرا م  ریخا  یجهان در دهه ها  یاسیو س  یعلم  ،یدر محافل اقتصاد  ها  شرکت

دولت ها،    ی اسیس  یکسب و کار، فشارها  تیشفاف  یتقاضا برا  ، یتیچند مل  یآمدن شرکت ها  شدن اقتصاد و بوجود  ی کار، جهان

  ی جهان  یکه در بازارها  ییآنها  ژه یامروز، شرکت ها بو  یایو ... دانست. در دن  یطیمح  ستیو ز  یاجتماع   یبوجود آمدن بحران ها

عناصر    انیتعادل و توازن م  جاد یملزم به ا  ش یاز پ   ش یگذاران، ب  هیکنند، عالوه بر حداکثر کردن ارزش سهام سرما  ی م  تیفعال

در    یشرکت  تیمسئول  از اینرو مقاله حاضر به مروری بر تئوری های  .هستندخود    تیفعال  یطیمح  تسیو ز  یاقتصاد  ،یاجتماع 

جملهایپو  طیمح  کی از  ازاری  ،  های  مشروعیت، نظریه  تئوری  سیاسی،  اقتصاد  تئوری  سیاسی،  های  تئوری  سیاسی،  نظریه   ،

   تئوری ذینفعان و تئوری سازمانی پرداخته است.

 

کلیدی:  واژه ابنظریه  های  تئوری های  ذینفعان،  تئری  مشروعیت،  تئوری  سیاسی،  اقتصاد  تئوری  سیاسی،  های  نظریه  زاری، 

 سازمانی 
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 مقدمه 

و  اتتعهد،  شرکت  جتماعیا  یپذیر  مسئولیت که    ظایفیو  شامل    اتتعهداین  .  نددار  جامعه  برابردر    ریتجا  یحدهاوااست 

  سایر و    بهبود زندگی و سالمت شهروندانو    جامعهزیست،    یطمح،  اقتصاد  به   نسبت  ریتجا  یحدها وا  که  ست ا  ظایفیو  تعهدات

کار، ایجاد فرصت های    محیط  سالمتو    یمنی، ا  محیطی  یستز  یها  گیدلوآ  لکنترند. موضوعاتی چون  دار  هعهد  به  نینفعاذ

تی است که در  برابر شغلی برای اقلیت ها و زنان، ارتقای کیفیت محصوالت شرکت رعایت حقوق بشر و کارگران از جمله انتظارا

ه بوده است. چند دهه اخیر به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه از سوی مراجع قانونی و ذینفعان مورد توج

تأثیر خود قرار خواهد داد. را تحت  زیادی تدام فعالیت شرکت ها  تا حد  باال،  و    یگانه  سحسا)  عدم رعایت وظایف و تعهدات 

خیر ، علمی و سیاسی جهان در دهه های ادر محافل اقتصادی  ها   شرکت  جتماعیا  یپذیر  مسئولیت  مظهورمفهو .(1393  ،گرزبر

را می توان ناشی از پیچیده تر شدن فضای کسب و کار، جهانی شدن اقتصاد و بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی، تقاضا  

ا ... دانست. در  برای شفافیت کسب و کار، فشارهای سیاسی دولت ها، بوجود آمدن بحران های  و  جتماعی و زیست محیطی 

باز در  که  آنهایی  بویژه  ها  شرکت  امروز،  سرمایه دنیای  سهام  ارزش  کردن  حداکثر  بر  عالوه  کنند،  می  فعالیت  جهانی  ارهای 

آن گذاران، بیش از پیش ملزم به ایجاد تعادل و توازن میان عناصر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فعالیت خود هستند.  

اجتماعیانه  مسئوال  یهااردستاندا  باید  ها ز  قانونی،  خالقی ،  لیندگرین و    رکا  وکسب  را در    محیطی  یستو   ( بکار گیرند  خود 

ورلدکام   ،همچنین سنرندا رتو آر ون،نرا جملهاز  رگبز تموسسا و ها   مالیشرکت  پاشیوفرو  ها ییاسورموج  (. 2007همکاران، 

ست. همچنین، فرآیند جهانی  ا  جتماعی ابعد  از    مسئوالنه  غیرو    خالقی ا  غیر  ریتجا  ی ها  یهرودر آغاز قرن بیست یکم، بیانگر  

ر به  قدرت شرکت ها را افزایش داده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف جامعه برای برخورداری از یک نگرش وسیع تشدن،  

فعالیت   رفتار م  هایشاناهداف و  برای  اجتماعی و محیطی مواجه هستند. فشار  ابعاد  تر واحد های تجاری به یک  در  سئوالنه 

سازی شرکت ها در مقایسه با روش متداول با نگرش صرف اقتصادی در راستای حداکثر سازی سود  معمای جدید برای تصمیم  

اامروزه، تأثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغ   و ارزش تبدیل گردیده است. از نقش  ن ه جهانی تلقی گردیده و  تظارات ذینفعان 

رهنمودها، اصول و قوانین و مقررات بر رفتار شرکت ها در جامعه نیز به دنبال  اری در جامعه در حال افزایش است. واحدهای تج 

توسعه است و افزایش تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی هم درباره عملیات شرکت و هم اثرات این عملیات بر جامعه در حال  

خود گزارشات  الزامی  یا  اختیاری  طور  به  ها  ت  شرکت  محیطی  و  اخالقی  اجتماعی،  ابعاد  در  عملکردشان  در خصوص  حت  را 

 (. 1393حساس یگانه و برزگر، روز به روز در حال افزایش است ) ریعناوین مختلفی منتشر می کنند و روند این مقوله گزارشگ

 

 مسئولیت پذیری اجتماعی  -1

تجاری    حد وا  یک  تمایل  معنی  به  جتماعیا  ی یرذپ   گردید. مسئولیت  ح مطر   1950هه  د  در   شرکتها  جتماعیا  مسئولیت  ممفهو

پاسخگویی   مسئولیت  دخو  یفعالیتها  یپیامدها  رهبادردر  است.  زیست  و محیط  جامعه  چیز، ا   یپذیر  بر  هر  از  قبل  جتماعی 

  نمایند که   به فعالیت هایی  امقدا  باید  ریتجا  یها  حدوا  آن،  سساا  بر  است که  ریتجا  یحدهاواخالقی  ا  رتنظا  ایچوبی بررچا

  ل نبادجتماعی به  ا  یباشد. مسئولیتپذیر  جامعه  نیاز  به  که  هند د  م نجاا  را  که فعالیت هایی  ینا  نه  و  دهبهترنمورا    جامعه  یطارش

این طریق عملکرد  ستاشرکتها    ریتجا  تتصمیما  در  جتماعیوا  یست محیطیزمل  اعو  دنکروارد   به  تا  با    شرکت  دیقتصاا. 

و هم برای جامعه و محیط زیست مفید و سودمند    که هم برای واحد تجاری  زیست محیطی به گونه ای   و   جتماعی ا  دعملکر

و    جامعه در    جتماعیا  لتا اقتصادی، عد  یها  فعالیتاز    حاصل  د سو  کسب  نمیا  باید   ریتجا  یها  حد وافعالیت،    قعدر واباشد.  
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  یستز  محیطو    جامعه  دممر  رضر  به   نباید  ارانسهامد  ایبر  د سو  کسب  ،یگرد  نبیا  یست تعادل برقرار نماید. بهز  محیط  حفظ

عدالت اجتماعی و حفظ محیط   که در آن مالحضات  کنندارشگز  دخو  ارانبه سهامدرا    دیسو  ها باید  . یعنی شرکتدشو  متما

رعایت حقوق و    ان،گررکا  ریکا  ضافها  به  رجباا  منظیر عدم بکارگیری کودکان کار، عد  ق حقو  عایترزیست رعایت شده باشد.  

م فعالیت های انسان دوستانه برای افراد جامعه، رعایت مقررات زیست محیطی مانند عدم آلودگی  انجا  حفظ سالمتی مشتریان،

 . (1392 ،گرزبرو  یگانه سحسا)حیط پیرامونی آب و هوا و م

 

 نظریه های ابزاری  -2

  و در  نهایت   دیاقتصا  افهد ا  به  ستیابید  ایبر  اریبزرا ا  شرکت  جتماعیا  یپذیر  مسئولیت  ی شگرارگز  ،ها  نظریهاز    ستهد  این

  گرفته شده است.  رمشهو  ددانقتصاا   ،فریدمن  ه یدگااز د  ها  نظریه   ینامی دانند.    آن  ارانسهامدو    ریتجا  حدوا  ایبر  وتثر  خلق

راستای   مسئولیت  تنها  ددان،قتصا ا  ینا  هعقید  به در  سهامداران  ثروت  رساندن  حداکثر  به  جامعه،  برابر  در  تجاری  واحد  یک 

قی کشور است. آنها تاکید دارند که مسئولیت پذیر بودن شرکت و در نظر گرفتن منافع همه گروه های  موازین قانونی و اخال

در فعالیت های  (. به عقیده آنها مشارکت    1999خود می تواند موجب افزایش ثروت سهامداران شود ) اگن و واتسن،  ذینفع،  

از نتایجاجتماعی توسط واحد های تجاری، می تواند سود آن واحدها را ا ا  ننشا  گذشته  تتحقیقا  فزایش دهد. برخی    ند داده 

، رومن و  1997، فرومن  2017د ) سونگ و همکاران  دار  دجوو  شرکت  جتماعیا  دعملکرو    مالی  دعملکر  نمیا  مثبتای    بطهرا

 (.1999همکاران 

 

 نظریه های ابزاری را می توان در سه گروه به شرح زیر توضیح داد:

 سهامدار   حداکثر سازی ثروت  -1-2

ا ر  دخو  ارانسهامد  م سهاارزش    ننداتو  می   جتماعی ا  یها  فعالیت   در  کترمشا  طریقاز    ریتجا   ی حدهاوا  ،نظریه  ین ا  پایه  بر

هند. اما در مقابل، در صورتی که سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی موجب تحمیل هزینه به شرکت و در نتیجه د  یشاافز

کت نماید.  باید این سرمایه گذاری رد شود و شرکت نباید در فعالیت های اجتماعی مشارکاهش ارزش شرکت گردد، بالفاصله  

، به نفع شرکت در فعالیت های اجتماعی بلند مدت  ( اعتقاد دارد مشارکت شرکت ها1970، فریدمن )  ا این موضوعدر رابطه ب

بهبود زندگی مردم    م را برای کمک به دولت دراست. به این صورت که شرکت ها به عنوان یک کارفرما امکانات و تسهیالت الز

و    دفسا  کاهشو    هادستمزد   کاهش  ،مناسب  نکنارکا  بجذ  نظیر ارزان    منابعاز    ها  شرکت  ض،در عو و جامعه را فراهم می آورند.

 شود.   می  مند  هبهر تقلب

است.    جتماعیا  اف هدا  ری،تئو  ینا  طبق  بنابراین اقتصادی  اهداف  از  جدا  کثر احد  به  یعنی  ه،یدگاد  ین ا  رحاض  لحادر  کامال 

  گیری های اقتصادی شرکت ها شناخته می شود. نظریه نمایندگی   تصمیمدر    ربرت  هیدگاد  یک  انعنو  به  ارسهامد  وتثر  نساندر

 (.1397ی و همکاران، ف)اشر ی توضیح این دیدگاه دانستابر  مهمو   نافذ یها نظریهاز  یکی انتو میرا 

 

 قابتی ر  ی ها  مزیت  به  ستیابید  ایبر  هاییدهبررا  -2-2

  اف هدابه    یابی  ستد  ایبررا    ریتجا  حدوا  منابع  انتو  می   چگونهکه    ند دار  تاکید  عموضو  ینا  بر  اریبزا  ی ها  نظریهدوم    وهگر

 ست:  ا هیدگا د سه شامل  وه گر ینا داد.  صختصاا ،قابتی ر یبرتر د یجاو ا  تمد بلند  جتماعیا
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 قابتر مینهدر ز  جتماعیا اریگذ الف( سرمایه

 و دیدگاه قابلیت های پویا  تجاری حدوا ره بادر طبیعی منابع  بر  مبتنی هیدگا د ب( 

 دقتصاا فقر فعر ایبر هاییدهبرراج(  

 

 قابتر  مینهدر ز جتماعی ا اریگذ  الف( سرمایه 

ارا2002)مراکرو    تررپو  توسط  هیدگا د  ینا بها  هشد  ئه(    و   جتماعیا  یها  فعالیتدر    اریگذ  سرمایه  هاآن    هعقید  ست. 

میتودوستبشر بهدشو  ی  رتجا  حد وا  قابتی ر  یبرتر  دبهبو  موجب  ند اانه  ا  ع،موضو  ینا  ها آن    نظر  .   ی بیشتر  جتماعیارزش 

با کمک های دولت و کمک های اشخاص حقیقی دارد.در  یبهتردرك    ایبر  کافی  منابع  ونش  دا  ریتجا  حدوا  نچو  مقایسه 

 رد.دا دخو یترماموو  سالتر یستادر را تمشکالو   مسائل حل ایبر

 

 پویا   یها   قابلیت  هیدگاد  و   ری تجا  حدوا  رهبادرطبیعی  منابع   بر   مبتنی  هیدگاد  ب(

و    مانی زسا  ،نسانیا  منابع  بر   باید  بمانند   باقی   قابتیر  یفضادر    که  آن  ایبر  ریتجا  یحدهاوا  که  معتقدند   هیدگاد  ینا  ارانطرفد

 بکمیا  دن،شمند بوارز  شامل  هایی رمعیا  باید   شوند  می   یقابتر  یبرتر  که موجب  منابعی   هیدگا د   یندر اکنند.    ءتکاا  دخو  فیزیکی

   (.1991) بارنی،  دشو ماندهی زسا منابع ینا شگستر ایبر ریحد تجاو وا باشندرا دارا  دنبو تقلید قابل غیرو  دنبو

  ترکیب و  مل  تکا  د،یجاا  نظیر  هایی   كمحر  بر  هیدگا د  ینامنابع تمرکز می کند.    یپویا  یها  جنبه  بر  پویا   یها  قابلیت  هیدگاد

اکند.    می  تاکید تمرکز  قابتیر  یبرتر  رمنظو  به  جدید   منابعدر    منابع و  مانی  زسا  دیعا  یهاروال    پویا  یها  قابلیترو،    یناز 

شرکت منابع را بدست آورده، آنها را اصالح و ترکیب نموده و مجددا برای    انمدیرآن    سساا   بر  که  هستند  شرکت  تژیکاسترا

  خالقیا یها  ینمنداو تو  منابع   شناسایی نددار  هعقید  هیدگا د ینا ارانطرفد ارزش به کار می گیرند.  ایجاد استراتژی جدید خلق

ا طرفد  قابتی ر  یبرتر  منبع   ندامیتو  شرکت  جتماعی و  مندیاتومنابع    شناسایی   ند دار  هعقید   ه یدگاد  ینا  ارانباشد.    ی ها  ن 

ا  خالقیا باشد.  منبع  ندامیتو  شرکت  جتماعیو  رقابتی    با  مناسبی  بطروا باید  ریتجا   یها  حدوا  که  نددار  تاکید  هاآن    برتری 

  مانند   صلیابا ذینفعان    ریگازسادرك و    ،مناسب  بطروا  دیجارو، ا  یناز اشته باشند.  دا  دخو  فیزیکی و    ایسرمایه  ،نسانی ا  منابع

ه ای و فیزیکی باید  سرمای  منابع  ن تامینکنندگا  انعنو  به  جامعهو    نکنندگا  عرضه  ن، مشتریا  نسانی، ا  سرمایه  انعنو  به  نکنارکا

 (.  2001در اولویت قرار گیرد ) هیلمن و کیم، 

 

 ج( راهبردهایی برای رفع فقر اقتصادی 

به مشتریان فقیر، تغییر    تمندوثر  نمشتریارا از    دخو  تمرکز  باید  ریحدها تجاواکه    هستند  هعقید   ینا  بر  ه یدگاد  ینا  ارانطرفد

را    هاآن    نندامیتو  تمندوثر  ادفرا  تنها   که  میکنند  تولیدرا    هایی   تومبیلا  زی،سادرووخو    معتبر  یشرکتها  نمونه  انعنو  به  دهد. 

  ه یدگاد  ینا  ارانپایین هستند. طرفد  به  متوسطو    فقیر  دیقتصاا  نظراز    نیاد  جمعیت  کثرا  کنند. این در حالی است که  اریخرید

 به   ،شرکت  دسو  بر  وهعال  تمرکز نمایند که  هایی  یتژاستراو    هادهبررا  بر  نندامیتو  ریتجا  یحدهاواکه    نددار  رهشاا   نکته  ینا  به

  آوری نو   ایبر  فرصتی  انعنو  به  ا بایدر  جامعه  پائین  به  متوسطو    فقیر  ادفرا  هاآن    ه عقید  ی شود. بهارگذ  خدمت  نیز  فقیر  ادفرا

 (. 1397و همکاران،  ی)اشرفمشکل اجتماعی   یک انعنو  به نهو  یدد
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 نظریه های سیاسی 

موقعیت واحد    و  سیاسی  یها   رتقد  نمیا  طتباار  بر  همچنینو    ریحد تجاوا  بین  تتباطاو ار  ت تعامال  بر  ،ها  هرینظاز    ستهد  ینا

را   سیاسی   یها  تحلیلو همچنین مسئولیت ذاتی شرکت متمرکز می شوند. این دسته از نظریه ها، مالحضات سیاسی و  تجاری  

ها    یمسئولیتپذیر  رهبادر ازندکنمی   سیربرو    بحث   ها   شرکتاجتماعی  نظریه  دو  اینجا  در  سیاسی    .  های  نظریه  مهمترین 

 (. 1397و همکاران،  ی)اشرفرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد ششامل نظریه نهاد گرایی اجتماعی شرکت و نظریه شهروندی 

 

 نهادگرایی اجتماعی 

جتماعی این قدرت را مورد ا  تاثیر. او  ستداده ا  ارقر  سیربر  ردمورا  جامعه  در    ریتجا  ی حدهاوا  رت قد  نقش (  1960)دیویس  

او  مطالعه قرار داد و قدرت اجتماعی واحد تجاری را به عنوان یک عنصر جدید در مسئولیت اجتماعی شرکت معرفی می نماید.  

نمایند.    دهستفاا  مسئوالنهرطو  به  دخو  جتماعیا  رتقداز    بایدو    هستند   جتماعیا  یهاد نها  ری،تجا  یحدهاوا  که  میکند  تصدیق

  پایه   بلکه عوامل برون سازمانی،    ،ستا  هنشد  تشکیل  مانیزسا درون    ملاعواز    تنها  جتماعی شرکت هاا  رتقد  ،یویسد  هدعقی  به

  ان مید  به  دیقتصاا  انمید  و از  .هستند  تغییر  لحادر    پیوسته  رطو  به  ،مذکو  ملامی دهند. عو  تشکیل  را    رتقد  ینا  ساسیا  یها

 (. 1397و همکاران،  ی)اشرف هند د می  نمکا یرتغی برعکسو  سیاسی به جاو از آن  جتماعیا

 

 شهروندی شرکتی 

 زه و فعاالن حو  انهشگروپژ  نمیادر    ممفهو  ینا  بهای    زهتا  نیست. اما اخیرأ عالقه  یجدید  هید ا  ،ندوشهر  انعنو  به  شرکت  هیدا

  ارپدید  عوامل موثر برجمله  . از  ستا  شتهاگذ  تاثیر  جامعهو    ری تجا  حدوامیان    بطهرا  برو    هشد  ارپدید  جتماعیا  یمسئولیتپذیر

است.  شد  جهانی   ه پدید  ، شرکتی  یندوشهر  ممفهو  نشد اقتصاد    نشد  علیه جهانی    هارکشو  برخی   دممر  تضااعترا  پی در  ن 

اوا  دقتصاا ژا  دقتصاا  میالدی، مجمع جهانی  1990هه  د  خردر  از سو   2002  نویهدر  بیانیه مشترکی  نیویورك   ی هارکشو  یدر 

  ، بیانیه  ینا  تصویب رساند. طبق  به  لمللیا  بین  سطحدر    شرکتها  جتماعیا   در رابطه با مسئولیت  ،مجمع  یندر ا  هکنند  شرکت

می  ندوشهر  یک  همانند   ها   شرکت خو  به   نسبت  و   شوند   نگریسته  بیانیه  لمسئو  دجامعه  این  همچنین   مسئولیت   هستند. 

 (.  2002محلی و بین المللی می شناسد ) وود والکسن،  مسئولیترا  ها  شرکت جتماعیا

 

 جتماعی و ا  محیطی  یستز  تطالعاا یفشا ا ی هایرتئو -1

هد. از جمله دمی  توضیحرا    جتماعیا  ی وـمحیط  یستز  تطالعاا  یفشاا  ایبر  شرکت  هنگیزا  کهدارد    دجوو  مختلفی  ی هایرتئو

 .4و تئوری سازمانی 3، تئوری ذینفعان 2، تئوری مشرعیت1اقتصاد سیاسی  تئوری

 

 
 

1- Political  economy theory 

2-Legitimacy  theory 

3-Stakeholder  theory 

4-Institutional  theory 

5-Classical political economy theory 

6-Non classical political economy theory  
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 تئوری اقتصاد سیاسی   3-1

  از نوشته های پارکر   1990در دهه    جتماعی و ا  محیطی  یستز  اریحسابد  ت بیااد  یمبنا  بر  سیاسی   دقتصاا  اریحسابد  ریتئو

جتماعی استفاده می شود و در قالب مفهوم قرارداد محیطی و ااستخراج شد، به طور گسترده در تحقیق افشای اطالعات زیست  

وجو کند  می  پیشنهاد  حمایت  اجتماعی  بر  سازمان  یک  جامعه  د  کند کلی  می  سازمانا  .تکیه  یک  شود  مشاهده   گیردر  گر 

 صرف نظر می کند و این امر منجر به نابودی آن می شود.   نمازساآن  تأییداز  جامعه ،ستا ه شد بنامطلو جتماعی ا یفعالیتها

 را   نمازسا  عیجتماو ا  محیطی  یستز  فعالیت های  با  مرتبط  تطالعاا  ستا  ممکن  به منظور حفظ موقعیت در جامعه، مدیریت

  قحقو  یناشخصی و عالیق خود را دنبال کنند.    افهدا  نددار  حق  مانها زسا  یا  صشخاا  که   میکند  تأیید   ریتئو  کند. این   منتشر

ا  یستز  محیط  بوسیله   اری که حسابد  کند  می  بحث  سیاسی  دقتصاا  ریتئو  جود دارد تعدیل می شود.در آن و  که  جتماعیو 

ا  سیاسی  دی،قتصاا  رطو  بهمونش،  اپیر  محیطو    مانی زسا  رساختا  هودر شی  ریوـمح  ش ـنق  کـی  دـنایتوـم   زی اـ ب  اعیـجتمو 

  جهه امودر    مدیریت  اربزا  انعنو  هـب  ارانهامدـس  اختنـس  ه گاآ   یجا  به  شرکت   جتماعیو ا  محیطی  یستز  ءفشاا  همچنیند.  ـکن

 . رودمی ربکا  جتماعیو ا سیاسی یهارفشا  با

 :دمیشو تقسیم  کالسیک غیرو   کالسیک  ستهدو د به سیاسی دقتصاا ریتئو

اب استفاده و  ت حمایت از کسانی که از منابع کمیهمانند ابزاری است جه، گزارش های حسابداری  کالسیک  دقتصاا  ریتئو  در

را  آنرا کنترل می کنند و تضعیف کسانی که از این منابع استفاده نمی کنند. این تئوری تضاد طبقاتی و بی عدالتی ساختاری  

 ت. رار داده اسمورد توجه ق

  خالت د  بهو    پذیرفتهرا    و چنین دیدگاه  تهـکاس  ریاختاـس  ض هایرتعاو    داـتض  تـهمیا  از  طرف دیگر، اقتصاد غیر کالسیک  از 

این دو رویکرد بسیار متفاوت هستند، اگر چه در یک مفهوم   .دارد  رهشاا  ریتجا  یحدهاوا  بر  جامعه  مختلف  ه هایوگر  رفشاو  

کهدار  فقاتو کلی منظو  سیاسیو    جتماعیا   دی،قتصاا  یهااربزا  اری،حسابد  یها  ء فشاا  ند  به  که  و    یدـبن  رساختا  رهستند 

 دقتصاا  کالسیک  غیر  ری. تئورودمی  رکا  بهآن    خصوصی  افعـمن  ءاـفشا  تـجه  نمازاـس  راترـمقو    ژیدئولوـیا  دنرـک  تـتقوی

 (.1392 ،یو مران جور یخان  ی ل)ع  دمیشو یمـتقس ناـینفعذ ریتئوو  عیتومشر ریتئو شاخهدو  به سیاسی

 

 مشروعیت تئوری    -3-2

ز می کند که یک سازمان باید نقش  ـتمرک  ضرـف  نـیا  رـب و    تـسا  ه شد  مشتق  سیاسی  دقتصاا   یمراداپااز    عیتومشر  ریتئو

 کند.  حفظ ،هدامیخو  جامعه نچهآاجتماعی اش را بوسیله پاسخ به نیازهای جامعه و دادن 

پایدار است و از اینرو فهم نگرانی های وسیع تر    تتوقعا بازار و  سازمان بوسیله فشار های    مطابق این تئوری، بقاء یک جامعه 

 جامعه، توقعات جامعه را بیان می کند. 

کهـسا  التیـ ح  اـی  ضعیتو:  دکر  نبیا  یرز  حشر  بهرا    عیتومشر  مفهومی   تعریف  لیندبولم   با   نمازسا  شیارز  سیستم  قتی و  ت 

  که   ستا  وعمشر  مانی ز  نما زسا  یک  تی رعبا  به است، تطابق دارد.    آن  ازی  ـبخش  ن مازاـس  هـک   سیستمی  ،شیجامعهارز  سیستم

  که   جایی   و  هـگرفت  کلـش  هـجامعاز    یـبخش  انوـهعنـبدر آن    هـک   باشدای    جامعه  شیارز  ابق سیستمـمطآن    یـشارز  سیستم

 .  دمیشو تهدید نمازسا  عیتومشردارد،  دجوو تطابق معد

 یست ز  ارشگز  یهادکررکا  ایبرامعی  ـج  یحـتوض  ندامیتو  عیتومشر  ریتئو  یاآ  که  ینستا  انسر فم  تالاسئواز    ریبسیا

 ستا اریبزا شرکت ساالنه یشهاارگزدر  هشد  ء فشاا تطالعاا  د. تحقیقات گذشته نشان داد کهـ کن هم ارـف  اعیـجتمو ا یـمحیط
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  ه یدگاد  شپذیر  ایرـب  ندگاـکنن  دهتفاـسا  دنکر  عدمتقا  ایبر  شتالدر  و    بفرستد  جامعه  بهرا    خاصی   یپیامها  تادیریت  ـم  ایرـب

 شته دا  شرکت  محیطی  یستز  دعملکر  ردمودر  ت  ـسا  نـممک  هـجامع   که  شتباهیا  رتصو  تصحیحو    جامعه   به  نسبت  مدیریت

   باشد. 

ا  تشهر  که  هندد  لحتماا  مانهازسا  قتیو شده  ـمحیط  تـیسز  نحاوـس  یلهـسو  ه ـب  نشارعتباو  تهدید  از  ی   نهاآ  عیتومشرو 

تبلیغ  از  عیتورـمش  دـینافر  بر  مدیریت  یجستجودر    ه،شد  کاسته افشای   .هستند  مفید  یتژیهااستر ا  طریق  مثال  عنوان  به 

 ساالنه.  ش هایارگزدر جتماعیااطالعات زیست محیطی و 

  گیرند   ر کا  مانی بهزسا  عیتومشر  حفظ  ایرـب   تـسا  نـممک  رکتها ـش  هـک  درـک  شناسایی را    عیتومشر  یتژاسترا  رچها  لیندبولم

از   باـجتنا  اد، دـیرو  یکاز    ارانسهامددرك    تغییر  رهبادر  د بهبود عملکرد، جستجوـ قص  رهاـبدر  ناـ ینفعذ  اختنـس  ه اـگ آ  املـش

حدا  یشـب  هـتوج مشر  آن.  درـعملک  رهاـبدر  جیراـ خ  تتوقعادادن    تغییر  ،مسئله  یک   به  ز  های  استراتژی  شامل واین    عیت 

 (. 1392 ،ی و مران جور ی خان ی)علست ا عیتومشر حصالا یا  ارینگهد ،کسب

قـحوا  کهای    جامعهو    ری تجا  حدوا  نمیا  که  ستا  ارستوا  مبنا  ینا  بر  عیتومشر  ریتئو کند   می  فعالیت  آن  در   اردادرـد 

  وده دـمحرا در    یـمشخص  ایفـ ظو  اـ ت  دـندار  جتماعیا  اردادقر  جامعه  با  شرکتها  . طبق قرارداد تجاریدارد  دوـجو  اعیـجتما

انجام دهند. تئوری مشروعیت که توسعه یافته تئوری قرارداد اجتماعی است، شرکت را به پاسخ به تقاضای گروه های    عدالت

مختلف ذینفع، از طریق مشروعیت بخشیدن به فعابیت هایشان وادار می کند. تئوری مشروعیت در حالت کلی پیشنهاد می  

سیاسی یا اجتماعی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. به عنوان    ارهایکند که افشاء اجتماعی، وظیفه شرکت ناشی از فش

 (.1392مثال، شرکت های تحت فشار بیشتر، مقادیر بیشتری افشاء اجتماعی خواهند داشت )علی خانی و مران جوری، 

 سازمان ممکن است یک یا چند رویکرد زیر را داشته باشد تا حداقل مشروع باشد: 

 باشد. شتهدا تطابق عیتومشر ممرسو تعریف با ندامیتو نمازسا تعملیا  یاه و روش  اف هدا ل،محصو •

 ارتباط با سمبل ها، ارزش ها و سازمان هایی که وجهه مشروعیت قوی دارند دارای هویت شود. طریق از میتواند  سازمان •

  شفافیت   و   حسابدهی   فهومم  از  که که  مـیشـود   ظـاهر  مـادی  منـافع   دارای  مدیریت  تئوری  شکل   به  گاهی   مشروعیت  تئوری

 حسـابداری   تئـوری  بـا  آن  مفهـوم  دادن  ربـط  زیـاد  جمله  از  این تئوری دچار مشکالتی است سازمان،  .مـیکنـد   نظـر  صرف

 سازمان، ابهام در توانایی پیش بینی کردن و توضیح دادن رفتار مدیریتی و تردید در مورد این قضیه  تئـوری  و  سیاسـی  اقتصـاد

 . میدهد  امتیاز یشانتحلیل ها  و تجزیه  در مالی ذینفعان به هنوز که

کـه  و  محیطی  زیست  گزارش  در  تغییرات  که  میکند  بحث  مشروعیت  مفهوم دارد  ارتباط  ها  شرکت  نیازهای  به    اجتمـاعی 

یت  و به وسعت کمتر، بوسیله نیاز برای مدیر  ( اخالقی  مشروعیت)دهد    مـی   نشـان  را  اجتمـاعی   پـیش   اهـداف   بـه  ابسـتگیو

 کردن ذینفعان خاص تحریک می شود ) مشروعیت عملی( 

 :کرد مطرح را مشروعیت نوع دو نیز ساچمن

  یک  شامل  اغلب  که   یک سازمان  بالفصل  ذینفعان  اکثر   شخصی  منافع  به  مربوط  محاسبات  بر  : متکی5عملی   مشروعیت (1

 دارد.  بستگی  ذینفعان و سازمان به  و است مالی  یا انتقادی منبع

( به ارزش   آیا یک فعالیت مشخص ) گزارش زیست محیطی و اجتماعی  "اینکه    درباره  قضاوت  به  :6مشروعیت اخالقی  (2

به    "آیا فعالیت، عمل درستی که انجام می شود  "بلکه قضاوت در این مورد است که     متکی نیست.  "گذاری فایده می رساند

 
5 Pragmatic legitimacy 
6 Moral legitimacy 
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ر موثر رفاه اجتماعی که بوسیله سیستم ارزشی ساختار نوبه ی خود عقایدی را منعکس می کند درباره اینکه آیا فعالیت به طو

 اجتماعی ذینفعان تعریف شده افزایش می دهد. 

عملی ومشر ا  عیت  ا  محیطی  یستز  ارشگز  به  خالقی و  زیرا  دارد  مستقیم  طتباار  جتماعی و   انمدیر  که  میکنند  ضفر   نها آ. 

  شامل   ایرز  دارد  نینفعاذ  ریتئو  مدیریتی  شاخه  با   یکی دنز  طتباارند. مشروعیت عملی  دار  عیتومشر  یند افر  بر   همیتیا  با   لکنتر

بین سازمان و   ماهیت ردمودر طالعاتی ا جتماعی و ا محیطی یستز ارشست. گزا ن ینفعاو ذ نما زسطه ساوا بی  مستقیم  تالدمبا

 نینفعاذ  یهاارزش    شپذیر  مدعی  که  شهاییارگز  یا  و  نمازبوسیله سا  نینفعاذ  نمایندگی  شپذیردر  ذینفعان فراهم می کند.  

  کند   نمی   تمرکز  نینفعاذ  بر  خالقی ا  عیت ومشر  ، مقابلدر  .  نماید  می   ذ تخارا ا  عملی   عیتوکه مشر  ستاری ابزا  انبعنو  ،هستند

که  متمرکز  مدیریتی  وت قضا  بر  بلکه یست ز  ارشگزو    شرکت  جتماعیا  مسئولیت  شامل   "  هایش  فعالیتو    نمازسا  است. 

  ن مازسا  یهاوردستاد  انعنو  به  حصطالای دهد. مشروعیت اخالقی می تواند در  رفاه اجتماعی را افزایش م  "جتماعیو ا  محیطی

ا  عملی  عیتومشردو    هر   .دشو  یابیارز   ی )علمیشوند    پشتیبانی   ط،مربو  نینفعاذ  یههاوگر  به  تطالعاا  ءفشاا  خالقی بوسیلهو 

 .(1392 ،یو مران جور یخان

 

 ذینفعان تئوری    -3-3

تئوریکی    های  رویکرد  گروه  در    ناـینفعذ  ریو ـتئ  انوـعن  تـتح (دیریتیـمو    خالقی)ایک  آنسوف  در   سپس  1965توسط 

و    حفظ  نتاکنو  فعلی   نمحققا  توسطو    گرفت  شکل  نلماو او  ط فریدمنـتوس  اعی ـجتمو ا  یـمحیط  تـیسز  خگوییـپاس  ورـقلم

تژی هایی  استرا  هعـتوس  ایرـب  شتال  ،شرکت  برنامه  بچورچا را در    جتماعیا  مسئولیت های  تشکیل  ریتئو  ینا.  دـش  تقویت

و    یـمحیط  یستز  ءفشاا  ةبالقو  توضیحک  ـی  ینـهمچنو    دـبرس  نمازاـس  یدـکلی  ناـینفعذ  تأیید  به  که  میکند  منعکس

 یئولیتهاـمس  یوـس  به  شرکت  تژیکاسترا  یگیر  جهت  ن،ینفعاذ  یتقاضا دتـش  هـب  رکتـش  خگوییـپاسرا در واژه    اعیـجتما

 د. ـیکنـم  هم ارـف رکت ـش دیقتصاو ا محیطی یستز ،جتماعیا اف هدا بین دلتباو  ی اجتماعیـمحیط تـیسز

 توجه  با  مانهازسا  ءفشاا  که  نددکر  ارشو گز  یـسربررا    اعیـجتما  و  یـمحیط  یستز  ارشگز  یها دکرر( کا2008)  نیگاو د  مسالا

ا  نتایج   ن، ینفعاذ  کنش وا  مطالعه در  ت.  ـیاف  رـتغیی  ا ـنهآ  د ـتمنرقد  ناـینفعذ  راتاـنتظا  به   هـک   درـک   تـحمای  عادا  یناز 

  نینفعاذد.  ـیاب  قـتطبی  فـ مختل  ن ینفعاذ  عمتنو  ی هازنیا  با  ندامیتو  ، جتماعیو ا  محیطی  یستز  ارشول گزـمعم  یاـ هدکررکا

درك    تتباطاار  ین ا  به  نسبت  باید   وند و پاسخگویی ـش  یدـ بن  هـطبق  ن مازاـ س  اـ ب  یوـق   تا   ضعیف  ت تباطاار  شتندا  به  نندامیتو

  ه ـبدارد    هـعالق   نمازسا  به  که  گروهی است ذینفع هر فرد یا  کثر پاسخ گویی باشد.  ادـح  ا ـت  پاسخگویی   قل احد  طیف  از  ه، شد

  كمحر  ندداراکثر گروه های ذینفع که تمایل    .دذیرـ پ   تأثیراز آن    یا  اردبگذ  تأثیر  نمازسا  یفعالیتها  رـب  دـنایتوـم  هـینکا  لـلید

کونگشدند  شناسایی   تجربی  تمطالعا در    باشند   ریتجا  یا   مالی  و  هوانک  مثال  برای  وام    .  مشتریان،  کنندگان،  عرضه  بر 

ذینفعا تئوری  کردند.  تمرکز  گذاران  سرمایه  و  رقبا  از    هایی  وهگر  شناسایی  یجستجو در    سیستماتیک  ر طو  به  ندهندگان، 

  ط تبادر ار  ودیحد  اشرکت ت  مالی   دعملکر  که  ینا  به  توجه  هستند. با  انمدیر  یسو  ازتوجه    بیشترین  که مستحق  ستا  نینفعاذ

ند. سرمایه گذاران دار  شرکت  یکدر    محیطی  یستز  تبه موضوعا  دییاز  توجه  نینفعاذ  ، می باشدآن    محیطی  یستز  دعملکر  با

منظور به  مالی  تحلیلگران  جهتدو  ،محیطی  یستز  ییسکهار  آوردبرو    کلی   دعملکر  یابیارز  و    یست ز  نیناقو  ایجرا  لتها 

 (.1392 ،یو مران جور  یخان ی)عل محیطی نیاز دارند  یستز تطالعاا به نحقوقشااز تحفاظ رمنظو به نمشتریاو  محیطی

 تئوری ذینفعان به دو شاخه ی اخالقی و مدیریتی تقسیم می شود: 
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 شاخه اخالقی  -3-3-1

جهت  سازمان را در    باید   مدیریت  و   تند ـهس  ق ـیحذ  مانها زاـ س  ت ـفعالی  هـب  بتـنس  ناـینفعذ  د ـیکنـ م  ن اـبی  ی ـخالقا  دیکررو

 رطو  بهرا    نینفعاذ  سایر  منافع  و  سهامداران  منافعطبق این رویکرد، مدیریت باید  همه ذینفعان اداره کند.    حداکثر کردن منافع 

زمانی که می  هـتوج  ردوـم  نیکسا تعادلی قرر دهد و  داده و  را کاهش  این تضاد ها  آنها تضاد وجود دارد سعی کند    ان منافع 

 .  دنمای  اربرقر انهآ بین بمطلو

ا  محیطی  یستز  اریمینه حسابدز  در  تحقیقای    ازه نداتا   با و    به   نسبت  نگر   جانبه  جتماعیچندا  ه اـنگ   کـی  ذاـتخا  جتماعی 

»بصو  بحث  معرفیو    جامعه بر  دم«رـم  داـحآ  منافعرت  پردازد.  می  آن  مدیریت   ایبر  اننمیتورا    توجیهی  هیچ  لمثا  ایبه 

نباشد. در یک سیستم سرمایه   عموضوآن    قلبدر    ملت  دحاآ  منافع  حایکهر  داجتماعی تصور کرد    و  محیطی  یستز  پاسخگویی

  با   دتضادر    مختلف  تطبقا  صلیااین است که نمی توان به موارد زیادی که در آن منافع    دم«،مر  دحا»آ داری، مشکل اصطالح  

 یافت.    ستد نباشند هم

  خالقیا  مسئولیت  ریتئو  توسط   قتی ومانی  زاـ س  ق الـخا  ریو ـتئ  کـی  انوـعن  هـب   نینفعاذ  ریتئو  که   معتقدند   ریهنجا  نمحققا

تئوریا  منددسو  دمیشو  تکمیل این    افع ـ من  هـب  دـنایتوـنم  (ارهامد ـس  یک  لمثا  انعنو  به)ینفع  ذ  یک  به  توجه ست. مطابق 

  د ـنایتوـم  اعی ـجتمو ا یـ محیط تـیسز ارشزـگ ، خالقیا نظر  نقطهاز جامعه یا کارمندان فشار وارد کند.  ل ـمث ناـ ینفعذ ایرـس

ر گرفته شود ـنظدر    دـیکنـ م  منعکسرا    فعالیت هایش  به  نسبت  نمازسا  یک  تعهد  که  پاسخگویی  مک مکانیزـی  انوـعن  هـب

 (.1392 ،یو مران جور  ی خان ی)عل

 

 مدیریتیشاخه    -3-3  -2

کسانی    نینفعاذ  دنکر  لکنتر  به  زنیا  بر و  میکند  جتماعیو ا  محیطی  یستز  ارشگز  مباحث  به   یبیشتر  توجه  مدیریتی  هیدگاد

که می پندارند تاثیر مستقیم و مهمی بر شرکت دارند تمرکز می کند. نکته اصلی گسترش افشاء زیست محیطی و اجتماعی  

 به   پاسخگویی  لیلد  به  ابتدا   در  ،رکتـش  ءفشااز ا  حمایت  .ستا  شرکت  یپذیر  مسئولیتو    حسابدهی  به  نسبت  اتایفای تعهد

ذینفع بیشتر توجه   ادرـفاز ا  یـ خاص  یاـههوگر  هـب  ناـینفعذ  ریوـتئاز    اخهـش  ینا  در .ستا  مندترقد  ربسیاو    ذنفو  با  نینفعاذ

 به ذینفعان با نفوذ پاسخگو است.  بیشتر  بلکه  هد د  نمی  پاسخ  ویمسا  رطو  به  نینفعاذ  همۀ  عالیق  به  نمازسا  ینامی شود. بنابر

قدـینفذ   یاـ ههوگر  ۀ ـهم  یاـ تقاض  هـک  تـسا  قـموف   مانی زسا در    مؤثرو    ندتمر ع  جور  ی خان  ی)عل  دبگیر  نظر را  مران   ، یو 

1392.) 

 

 عیتومشر   ری تئوو   نینفعاذ  ریتئو  مدیریتی   شاخه   بین  اك شترا

و    محیطی   یستز  اریحسابد  تبیااد مشروعیت وجود دارد. در    ریتئوو    7نینفعاذ  ریتئو مدیریتی  شاخه  بین  دییاز  اكشترا

  . هستند   نینفعاذ  با  تتباطاار  مدیریت  معنی   به  ءفشاو ا  جتماعیا  دند که عملکرزیادی پیشنهاد می کن  نسبتا  تتحقیقا  جتماعیا

  ی ههاوگر  حمایت  ظـحف  ا ـ ی  بـکس  ایرـب  تاـ طالع از ا  یـخاص   اعوـنا  ءفشاا  که  میکند   حمایت  عموضو  ینا  از  نینفعاذ  ریتئو

  به  تمندرقد  نینفعاذ  داتنتقا ا  با  فقتامو  به  تئوری ذینفعان پیشنهاد می کند که یک سازمان  .د میشو  دهستفاا  ارسهامد  تمندرقد

در حالی که تئوری مشروعیت بر اهمیت توافق با انتقادات جامعه تأکید می کند تئوری   دارد.  زاـنی  عیتورـمش  ظـحف  روـمنظ

 
7 Managerial stakeholder theory 
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دارند. متضاد  و  مختلف  انتظارات  که  که  است  مختلف  ذینفع  های  گروه  از  ترکیبی  جامعه  که  است  معتقد   ری تئو  ذینفعان 

  پوشی   چشم  جامعهدر    ینفعذ  یههاویرگراـساز    تـسا  نـممکو    دـیکنـم  یفـتوصرا    دـتمنرقد  ناـینفعذ  راتاـنتظا  ،نینفعاذ

تئودر  دـندار  یرـکمت  رتدـ ق  نسبی  رطو  به  نهاآ  ایرز  ،کند   ه ـک  د ـیکنـم  سیربررا    ی سیعترو  ینمادور  عیتومشر  ریحالیکه 

بنابراین دو  توضیحرا    مانی زسا  ی هادکررکا  تا   ستا  جامعه   یک در    ینفعذ  یهها وگر  همه  راتاـ نتظا  انگینـمی  ئه ارا  ینماردهد. 

در  ل دارد انتظارات جامعه را در کل بررسی کند.  ـتمای  هـک   ایرز  ستا  سیعترو  نینفعاذ  ریتئواز    عیتومشر  ریتئودرون    هشد

رسد  رـنظ  هـب  ن،اـینفعذ  ریوـتئ  با  مقایسه و    دنرـک  اییـشناس  لـقاب  دن،رـک  ازـمج  ضرـف  به  کمتر  عیتومشر  تئوری  می 

 (.1392 ،یو مران جور یخان  ی)عل ارتباط دارد  ذینفعان یدـبن تهـسد

 

 تئوری سازمانی 

  أثیر ـت  اـ ه  نمازاـس  ناـمیدر    اعی ـجتمار  ـتغیی  رـب  هارفشاو    مانیزسا  یهارهنجا  رچطو  ینکها  توضیحو    نموآز  با  مانیزسا  ریتئو

ازمانی فعالیت های سازمان، توسط انواع فشارهای خارجی محدود می شود. مطابق  . مطابق تئوری سدارد راـ کو  رـس اردذـ یگـم

 پاسخگو باشند.  ناـعیتشومشر ظـحف روـمنظ هـجامعه ب  تتوقعاو   جیرخا یتقاضاها به باید مانها زسا ری،مفروضات این تئو

 حاطه ا  انرآکه  ای    جامعه  یهارافشو    ، گـفرهن  طـتوس  مانیزاـس  یاـفعالیتهو    هارساختا  رچطو  که  میکند  کشف  ریتئو  ینا

این منبع   .دنکر  ویپیر  ایبردارد    دجوو  رفشااول  . سه نیرو در خلق رفتارهای سازمان نقش دارد.  درـمیگی  شکل  ستا  دهکر

دارد که به منظور کاهش    د وـجو  ق ا ـنطبدوم افشار برای پیروی کردن از روش های سازماندهی شده به گروه اجبار اشاره دارد.  

  لد نامیده می شود. قطریق تالش برای الگو برداری از روش های بکار رفته در سازمان ها ایجاد شده است که گروه م  تردد از

ه  راـشا  ریاـهنج  وهرـگ  هـ ب  هـکدارد    دوـجو  هـحرف  لـها  بوسیله  یافته  توسعه  نیناقوو    هاربا هنجا  تـمطابق  ایرـب  راـفش  موـس

 می کند. 

و    سیاسی   ،فرهنگی   یهاو نیر  طریق  از  هـگرفت  کل ـش  یاـته ـفعالیو    مانی زاـس  ر اختاـس  یونگ ـچگ  سیربر  به  مانی زسا  نظریه

  باو  شتهدا دلتبا نفشااطرا  محیط با   باید  نشد ارپاید جهت  . سازمانها دازدپر می   میکنند حاطهرا ا هایید نها چنین که  جتماعیا

  ت موسسا   زهوـحدر    هـیافت  نمازاـ س  یاـتهـفعالی  لکاـشاز ا  یـیک  اریابدـمحیط در ارتباط باشند. حس  در آن  نگوناگو  یهادنها

 به  نمازسا  تعهد  یندنما  تثبارا در ا  سمیرعوامل    ستا  ممکن  نمازسا  یک  قالبدر    اریهد. حسابدد  می  ننشارا    هانمازساو  

  ه ـب   جامعه  طریقز  ا  شمندارز  عقایدو    هارفتار  رات،نتظاا  به  داریفاو و   یاثبات پایبند  د.ـهد  نا ـنش  ا ـفعالیتهاز    نسبی   حدوا  یک

کمک بسزایی داشته باشد.    عیتومشرو    دنبو  قانونی  همچنینو    جامعه  حمایت  کسبدر    نماز سا  به  ستا  ممکن  دهترـگس  روـط

 هستند. ارذـتاثیرگ نمازبرسا جیرخاو  خلیدا محیط طریقاز  فعالیتها 

و    شتهدا  کافی  گاهی آ  نهااز آ   مان باید زاـ س  یک  که  ستا  جتماعیو ا  سیاسی   دی، قتصاا  ی پیامدها  شامل   نمازسا  جیرخا  محیط

ا از    عیتورـمشو    حمایت  رتینصودر  دریافت کند. محیط  بـجانرا    فرهنگ و    رساختا  اف،هدا  شامل  نمازسا  خلیدا  محیط 

 (. 1392 ،یو مران جور  یخان ی)عل میباشد  نمازسا

 

 جتماعی امحیطی و   یستز  تطالعاا یفشاا  ییهارتئو مینهدر ز  دیبررکا  یهشهاوپژ

  در رکتها  ـش  جتماعی و ا  محیطی  یستز  یگرـشارگزو    ءفشاابا    مرتبط  ییهارتئو  مینهدر ز  دییا ز  تتحقیقا  گذشته  ههو د د  طی

و    ی ـمحیط  یستزفشا  ا  ییها رتئو  مینهدر ز  گرفته  رتصو  تتحقیقا   ادت. اگر چه تعدـسا  ه دـش  ماـ نجا  هـیافت  عهـتوس  یهاروـکش
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ارتباط    در  رکتهاـش  از  تهـ سآن د  رـب  هد ـش  لاـ عما  جیرخا  ی هارفشا  یافته یا رکتها در کشور های در حال توسعه،  ـاعی شـجتما

 با پاسخگویی نسبت به عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آنها محدود بوده است. 

  . دشو  می   ره شاا  مانی زساو    ن ینفعاذ  ، عیتورـمش  ، ی ـسیاس  دا ـقتصا  یاـیهرتئو  هـمیندر ز  هشد  م نجاا  تتحقیقا  به   بخش   یندر ا

  بر   شرکتی  حاکمیت  ییژگیهااز و   مجموعه جامعی  تاثیرو    شرکتی   حاکمیت  طلبانهداو  ءفشاا  سعت و(  2012همکاران )  ساماها و

  ء فشاا  ماا  د،بو  قلاحد  شرکتی  حاکمیت  ءفشاا  حسطو  گرچهاند.  دکر  یابیرا ارز  مصر  در  شرکتی  حاکمیت  طلبانهداو  ءفشاا  سعتو

مالکیت دبو  دیاز  هستند  میالزا  مصر  اریحسابد  یهااردستاندا  طبق  که  قالمیا  ایبر برای  افشاء کمتر  نشان دهنده  یافته ها   .

بود که ا  ه مدیر  تهیادر    غیرموظفان  مدیر  تناسب  به  ءفشاا   یشافزاشد.    یگیرازهندا  اییهدتحا ا  مالکیت  توسط  بیشتر    ازه ندو 

قارن ه منظور کاهش عدم تاز مباحث تئوری حمایت کرد که شرکت ها اطالعات مالکیت شرکتی را بنتایج تحقیق    .دبو  شرکت

  ی )عل سابداری گزارش شده افشاء می کنند  اطالعاتی و هزینه های نمایندگی و بهبود تضاد منتفع سرمایه گذار در اطالعات ح

 (.1392 ،یو مران جور یخان

 

 نتیجه گیری 

 ارقر  یابیو ارز  سیربر  رداجتماعی مو  و  یـمحیط  تـیسز  یها   مینهدر ز  مختلف  تجهااز    اریحسابد  رساختا  خیرا  ی سالها  طی

 یک کشور  الی ـ م  رمایۀ ـس  انگر ـ نشحرفه ای است که مدام در حال تغییر و پیشرفت می باشد و    اریحسابد  ارههمو  .ستا  گرفته

فرهنگ تحقیقات    آن  و  اجتماعی   ی ـمحیط  ت ـیسز  ظاـلحاز    رـخیا  است.   ارانحسابدو    اریحسابد  که  هد د  می  ن نشا  و 

ا  دـننایتوـم یابند.    هـب  هـحیط  نـیدر  دست  مثبتی  انتایج  تشریح  تحقیق    ین در    ء اـ فشاا  ـب  مرتبط  ییهارتئو   تبیینو    به 

تئو  ت محیطی،ـیسز  تاـطالع ا تا   مانی زساو    نینفعاذ  ، عیتومشر  ،ی ــ سیاس  د اــقتصا  یاــیهرهمچون    یغنا  بر  پرداخته شد 

و   یـمحیط  تـیسز  یمسئولیتها  یفشاا  با  مرتبط  یهاری. تئودشو  ودهفزا  جتماعیای و  ـمحیط  یستز  تطالعاا  ءفشاا  تبیااد

ا  عیتومشر  تئوری  از     اـه  رکتـش  اعیـجتما   ط سایر نقادر  بنابراین قابلیت کاربرد آنها    ،ندایافته  توسعه  غربی   یهادقتصادر 

 خاص خود   ق خالو ا  افهدا  باو    وتمتفا  یفرهنگمحیط و    در  اـه  رکتـش  هـک  جایی  ناایر خصوصا در  ،ستا  نگیزابر  السئو  نیاد

کنندـفعالی می  رو گسترش  .ت  این  ز  تتحقیقا  منهدا  از  ا  محیطی  یست ز  تطالعاا  یفشاا  یهاریتئو  مینهدر  در    اعیـجتمو 

 از جمله ایران بینشی وسیع فراروی محققان قرار خواهد داد.  کشورهای آسیایی
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