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Abstract
Objective: One of the cornerstones of the success of firms is
having competent and efficient executives; the merits of
managers depend on their behavior, personality traits, and
attitudes rather than their knowledge and skills. The purpose of
this study was to investigate the effect of managers'
characteristics on information symmetry with the disclosure of
social responsibility mediation in Tehran Stock Exchange
companies. The statistical population of this study is all
companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2018. The
sample includes 50 Tehran Stock Exchange companies. In order
to test the research hypotheses, structural equation model was
used using partial least squares method and using software
(PLS3). In order to measure personality traits, hexa-6
questionnaire (2004), disclosure of social responsibility from the
checklist was made and for information symmetry, the
difference between the bid price of buying and selling shares
was used. The results showed that there is a positive and
significant relationship between conscientiousness-autonomy,
consistency, conscientiousness, openness to experience and
disclosure of social responsibility, and also the four abovementioned personality factors can affect the information
symmetry with the mediation of disclosure of social
responsibility.
Keywords: Voluntary Disclosure, Information Asymmetry,
Structural Equation Modeling, Personality Characteristics.

چکیده
 یکی از پایههای اساسی موفقیت شرکتها داشتن مدیران شایسته و:مقدمه
 شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارتهایشان،کارآمد است
 هدف. ویژگیهای شخصیتی و نگرش آنان وابسته است، به نوع رفتار،باشد
از پژوهش حاضر بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی مدیران بر تقارن اطلاعاتی
باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بورس اوراق بهادار
 کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در، جامعه آماری این پژوهش.تهران است
05  است و نمونه موردمطالعه شامل6931 بورس اوراق بهادار تهران در سال
 جهت آزمون فرضیههای پژوهش از.شرکت بورس اوراق بهادار تهران است
الگوی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از
 بهمنظور اندازهگیری ویژگیهای شخصیتی از.) استفاده شدPLS3( نرمافزار
 افشا مسئولیت اجتماعی از چکلیست،)4552(  عاملی هگزاکو1 پرسشنامه
محقق ساخته و برای تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و
قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران استفاده
 باوجدان بودن و، توافق پذیری،تواضع- نتایج نشان داد که بین صداقت.شد
گشودگی به تجربه و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد و همچنین چهار عامل شخصیتی فوق میتوانند بر تقارن اطلاعاتی
.باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی مؤثر باشند
 مدل معادلات، عدم تقارن اطلاعاتی، افشا داوطلبانه:واژگان كلیدی
. ویژگیهای شخصیتی،ساختاری
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مقدمه
با پیچیدهتر شدن روزافزون جوامع امروزی بهطور

دهند و بهعنوان تأثیرگذارترین عضو جامعه نگران

حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن

نیازها و خواستههای درازمدت جامعه باشند و در

انتظارات افراد جامعه حساستر و بااهمیتتر

جهت رفع معضلات آنها بکوشند .بدین ترتیب،

میشود .در حال حاضر میتوان ادعا نمود دنیای

مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در

ما دنیای سازمانهاست .درواقع آنچه امروزه در

حوزههای کارگری ،مصرفکنندهها ،حمایتهای

بین اهلفن با اتفاقنظر بهیقین تبدیلشده است

زیستمحیطی ،حقوق بشر ،ضوابط رفتاری –

نقش اساسی انسان و شاخصه شخصیت بهعنوان

اخلاقی و اطلاعات پذیری ،فعالیتهای اجتماعی و

گرداننده اصلی سازمان است (خانچی 6935 ،به

خیرخواهی شرکتی را شامل میشود (کاوسی و

نقل از آرین و همکاران.)6939 ،

چاوش باشی.)6931 ،

یکی از عواملی که تحت تأثیر شخصیت
افراد

اجتماعی

گروهها برای دریافت اطلاعات بهموقع ،مربوط و

شرکتهاست .بهطورکلی مدلهای مختلفی جهت

مؤثر میباشند تا از این طریق عدم تقارن اطلاعاتی

تبیین مسئولیت اجتماعی شرکتها در مقابل

بین آنان و مدیران شرکتها کاهش یابد .اطلاعات

ذینفعان وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر

یکی از مهمترین فاکتورهای بازارهای مالی بوده و

شرکت با توجه به اینکه دارای خصوصیات

وجود تقارن اطلاعاتی در معاملات ،نشاندهنده

منحصربهفرد خود است و این خصوصیات،

کارایی بازارها است .کارایی اطلاعاتی و سیستم

تأثیرگذار بر دیدگاهها و نحوهی عملکرد و

قیمتگذاری مناسب میتواند در بلندمدت به

استراتژیهای مسئولیت اجتماعی آنها است.

کارایی تخصیصی منجر شود .وجود عدم تقارن

حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی

اطلاعاتی باعث ایجاد ریسکهای مختلف،

شرکت در نظام راه بردی شرکتها میبایست

خصوصاً ریسک اطلاعاتی برای معاملهگران

بافرهنگ سازمانی ،چشمانداز و استراتژیهای

خواهد شد .ریسک اطلاعاتی در سهمهایی که نقد

بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای

شوندگی کمتری داشته و تعداد دفعات معاملات

برنامههای مسئولیت اجتماعی بهصورت یک

کمتری نیز دارند بسیار حائز اهمیت است و در

برنامهی هزینهبر از سوی کارکنان و سهامداران

نظر نگرفتن اطلاعات خصوصی و ریسکهای

تلقی نگردد (حیدری نژاد .)6936 ،از آنجایی که

ناشی از معاملات بدون اطلاعات میتواند باعث

سازمانها و شرکتها تأثیر عمدهای بر سیستم

ضرر سرمایهگذاران شود .انتقادهای زیادی از

اجتماعی دارند ،بنابراین فعالیت آنها باید

سوی سرمایهداران تجارت آزاد و فعالان ضد

بهگونهای باشد که اثرات مثبت حاصل از آن را به

جهانیسازی و نیز طرفداران محیطزیست در

حداکثر برسانند و اثرات منفی را به حداقل کاهش

مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی صورت گرفته

371

قرار

میگیرد،

مسئولیت

سرمایهگذاران

در

زمرهی سزاوارترین

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی  ،)61بهار و تابستان 6933

مورتی 4و همکاران .)4550 ،مالکیت نهادی مطابق

است (وهاب و الساید.)4560 ،6
سرمایهداران تجارت آزادفکر میکنند هر

با نظریه ریسک گریزی ،سرمایهگذاران منطقیای

چیزی که مانع کسب سود شود ،ایده خوبی نیست

هستند که با در نظر گرفتن ریسک و بازده مربوط

و منافع شخصی درنهایت به هر شکل میتواند

به

دنبال

پیشرفتهای اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد؛

سرمایهگذاری کارآمد میگردند؛ بنابراین ،ممکن

اما مخالفان جهانیسازی و طرفداران محیطزیست

است به برنامهها و اقدامات اجتماعی شرکتها

فکر میکنند شرکتها از این روش برای احیاء

بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسک بالقوه بنگرند

وجهه تخریبشده خود و به نمایش گذاشتن

(وهاب .)4565 ،9این امر بهاحتمالقوی زمانی

چهره خوبی از خودشان سوءاستفاده میکنند.

روی میدهد که کسب اعتبار در فعالیتهای

نمیپردازند،

اجتماعی و زیستمحیطی باعث کاهش نوسانات

بااینحال ،بسیاری از کشورها وقتی مسائل

قیمت سهام شود (پیترسن و ریدنبرگ)4553 ،2؛

اخلاقی ،شرایط محیط کار ،پایداری محیطزیست

بنابراین بر طبق این نظریه ،تأثیر مسئولیت

و غیره مطرح میشود ،در اتخاذ رفتارهای

اجتماعی بر مالکیت موسسه مثبت خواهد بود.

مسئولانه پیشتاز هستند .این امکان که سازمانها

بهعبارتیدیگر ،شرکتهایی که بیشتر بر روی

میتوانند با سرمایهگذاری بر روی مسئولیت

کسب اعتبار اجتماعی خود سرمایهگذاری میکنند

اجتماعی ،یک مزیت رقابتی به وجود آورند با

قادر به جذب مالکیت نهادی بیشتری خواهند بود

تغییراتی که در رفتار و نگرشهای سرمایهگذاران

(وهاب و الساید .)4560 ،برعکس ،بر طبق نظریه

نسبت به اجتماع به وجود آمده است نیز بهشدت

مؤسسات کوتهبین ،مالکیت نهادی ،بهعنوان

در سالهای اخیر در حال افزایش است (وهاب و

سرمایهگذاران کوتهبینی در نظر گرفته میشوند که

الساید .)4560 ،همچنین افشا مناسب مسئولیت

فقط به بازده کوتاهمدت توجه داشته و مدیران

اجتماعی شرکتها جایگاه بهمراتب رفیعتری در

اینگونه مؤسسات بر اساس بازده کوتاهمدت خود

دستور کار بورس اوراق بهادار بهعنوان یک

موردسنجش قرارگرفته و تشویق میشوند.

سازمان تأثیرگذار در این زمینه دارد.

ازآنجاییکه سرمایهگذاری در اینگونه برنامهها و

درحالیکه

به

اصول

اساسی

هر

سرمایهگذاری

مطرح،

به

بدون شک ،در چند دهه اخیر همراه با

فعالیتها ،یک تصمیم بلندمدت است که نیاز به

افزایش منافع مؤسسات سرمایهگذاری نظیر

زمان دارد تا بهصرفه جویی در هزینه دست یابد،

بانکها ،صندوقهای خصوصی سرمایهگذاری در

سازمانهایی که بر روی مسئولیت اجتماعی

سهام سایر شرکتها ،شرکتهای بیمه و

سرمایهگذاری میکنند ،قادر به جذب سرمایه

صندوقهای بازنشستگی شاهد تغییر قابلتوجه در

مالکیت نهادی نخواهند بود .بر همین اساس ،این

ساختار مالکیت شرکتها نیز بودهایم (ساندارا
1. Wahba and Elsayed

2. Sundaramurthy
3. Wahba
4. Petersen and Vredenburg
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ادعا نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی سازمان

بلندمدت منجر به توسعه عملکرد مالی شرکت

تأثیر منفی بر حاکمیت شرکتی دارد (وهاب،

شده و حاکمیت شرکتی قوی در این فرایند منجر

.)4565

به تشدید افشای داوطلبانه در برخی از صنایع

نلینگ و وب )4553( 6و شانک 4و همکاران

میشود .سانگبین 1و همکاران ( )4561به بررسی

( )4550در تحقیقاتشان به ارتباط منفی و ضعیف

افشای

ریسک

بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی رسیدند.

سیستماتیک شرکتهای رستورانی با نقش تعدیلی

تی سوت سورا ،)4552( 9صالح 2و همکاران

تنوع جغرافیایی پرداختند .نتایج نشان داد که تنوع

( )4565و چویی 0و همکاران ( )4565به بررسی

جغرافیایی بهعنوان نقش تعدیلکننده بر رابطه بین

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و

افشای

ریسک

عملکرد مالی آنها پرداخت ،نتایج پژوهش همگی

سیستماتیک تأثیر مثبت و معناداری دارد .حبیب و

این محققین یک ارتباط مثبت و معناداری رابین

منصور حسن )4560( 3به بررسی تأثیر مسئولیت

عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت نشان

اجتماعی بر چسبندگی هزینهها پرداختند .نتایج

میدهد .فیری 1و همکاران ( )4563به بررسی

پژوهش آنها نشان داد که افشای مسئولیت

روابط ذینفعان اصلی و اثرگذاری آنها بر

اجتماعی شرکتها در ارتباط با هزینهها ،رفتار

فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت

چسبندهای

شرکتها

استخراج مس در کشور زامبیا پرداختند .نتایج

سرمایهگذاری خود را در حوزه مسئولیتهای

نشان داد که ناهمگونیهای جدی در روابط بین

اجتماعی کاهش نمیدهند ،حتی زمانی که سطح

دولت ،جامعه مدنی و شرکتهای معدنی وجود

فعالیت آنها کاهش مییابد .سپیدهدم و همکاران

دارد که در اثر عوامل مختلفی مانند دستهبندی بین

( )6933به تبیین اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر

ذینفعان اصلی تشدید میشوند .صرفنظر از عدم

الگوی حل مسئله اجتماعی بر اساس نقش

توازن قدرت در بین ذینفعان ،توان همکاری خلاق

میانجیگر توازن خود با استفاده از مدل یابی

در سطح محلی نیز در اثر نبود چارچوبهای

معادلات ساختاری در کارکنان عملیات پرواز

محیطی و اجتماعی پذیرفته شده مشترک ،شفافیت

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداختند .نتایج

و مسئولیتپذیری رهبری گروههای ذینفع با

آنها نشان داد که همه مؤلفههای پردازش هیجانی

چالشهایی مواجه شده است .لی و ژانگ ()4561

با مؤلفههای حل مسئله انطباقی به صورت منفی و

نشان داد که گزارشگری عملکرد اجتماعی در

با مؤلفههای حل مسئله غیر انطباقی به صورت

مسئولیتهای

مسئولیتهای

دارد.

اجتماعی

اجتماعی

بااینحال

و

و

مثبت و در سطح معناداری  5/56همبستهاند.
1. Nelling and Webb
2. Shank
3. Tsoutsoura
4. Saleh
5. Choi
6. Phiri
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7. Sungbeen
8. Habib and Monzur
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اجتماعی ادراک شده با نقش واسطهای راهبردهای

ممکن است از معیارهای تکبعدی و یا چندبعدی

خودتنظیمی پرداختند .نتایج نشان داد که روان -

استفاده شود ،اما ازآنجاییکه معیارهای تکبعدی،

آزردگی به صورت غیرمستقیم و از طریق

سازههایی هستند که افشا را با خطا اندازهگیری

راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی

میکنند (جیلت و دیبسکی .)4566 ،4بسیاری از

تأثیر معنادار دارد .برونگرایی به صورت

تحقیقات مانند پژوهشهای لئوز 9و همکاران

غیرمستقیم و از طریق راهبردهای خودتنظیمی بر

( ،)4559بوشمن 2و همکاران ( )4552و لنگ 0و

سازگاری تحصیلی تأثیر منفی معنادار دارد.

همکاران ( )4566معیارهای جامعی از افشا طراحی

پرخاشگری به صورت غیرمستقیم و از طریق

کردهاند که ابعاد مختلف افشا را میسنجند .با توجه

راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی

به این موضوع که تمامی معیارهای تکبعدی،

تأثیر مثبت معنادار دارد و روان آزردگی به صورت

شاخصهای غیرمستقیم و بهاحتمالزیاد مستقل افشا

مستقیم بر سازگاری تحصیلی تأثیر مثبت معنادار

میباشند ،معیارهای چندبعدی موجب افزایش توان

دارد.

تشریحی آزمونها میگردند.
در اندازهگیری افشا مسئولیت اجتماعی ازنظر

در ایران سطح افشا مسئولیت اجتماعی عمدت ًا

سطح اندازهگیری دو بعد مختلف وجود دارد،

متوجه افشای اجباری در استانداردهای حسابداری

نخستین بعد به افشا در سطح بازار و یا یک کشور

ایران است و تحقیق درباره سطح افشای اختیاری

میپردازد .اندازهگیری افشا در سطح یک کشور ،به

هنوز در ابتدای کار قرار دارد .افشاء اختیاری در

معنای سنجش میزان شفافیتی است که درنتیجه

بسیاری از شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای

نیروهای بازار بر شرکتها تحمیل میشود و بهاندازه

معتبر جهانی مورد تشویق قرار میگیرد و از ابعاد

گیری قوانین مرتبط و سیستمهای حسابداری مربوط

مختلفی نظیر اطلاعات مالی ،اطلاعات غیرمالی،

است .ازآنجاییکه هر شرکتی تحت قوانین و

اطلاعات چشمانداز آتی و غیره برخوردار است.

سیستمهای حسابداری کشور متبوع خود فعالیت

پژوهشیهای انجامشده در سالهای اخیر نشان

میکند ،این قوانین و سیستمهای حسابداری ،حداقل

میدهد ،چارچوب گزارشگری مالی سنتی توانایی

سطح شفافیت گزارشگری مالی شرکتها را در آن

ارائه صورت کاملی از فعالیتهای شرکت را نداشته

کشور نشان میدهد .دومین بعد به افشا در سطح هر

و قادر به ایفای وظیفه پاسخگویی بهطور کامل و

شرکت مرتبط است .گرچه قوانین و سیستمهای

صحیح نیست (گودری 1و همکاران .)4552 ،شواهد

حسابداری تمامی شرکتهای موجود در یک کشور

تجربی نشان میدهد ،اطلاعات مهمی نظیر اطلاعات

یکسان هستند اما سطح افشا شرکتها متفاوت است

مرتبط با داراییهای نامشهود ،مسئولیت اجتماعی و

(کیم)4550 ،6
جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی
1. Kim

2. Gillett and DeBoskey
3. Leuz
4. Bushman
5. Lang
6. Guthrie
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زیستمحیطی شرکت ،مکانیسمهای حاکمیت

توسط فقهی ( )6933ترجمه شده و دارای  15سؤال

شرکتی و چشمانداز آتی فعالیتهای شرکت

است و شش بعد وسیع :صداقت ،تواضع،

جایگاهی در گزارشگری سنتی ندارد .لذا در راستای

تهییجپذیری ،برونگرایی ،توافق پذیری ،باوجدان

رفع نواقص گزارشگری سنتی لازم است الگوها و

بودن و گشودگی به تجربه شامل میشود که هر بعد

چارچوبهایی برای افشای اختیاری مسئولیت

دارای  65سؤال هست .نمرهگذاری این پرسشنامه

اجتماعی تدوین و ارائه گردد که بتواند تا حد امکان

بهصورت لیکرت است به این صورت که دامنه

نیازهای اطلاعاتی ذینفعان را مرتفع سازد.

نمرات بین  6الی  0است.

با توجه به مطالب فوق در این تحقیق به

«نمره  6به کامل ًا مخالفم»« .نمره  4به مخالفم».

بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی  1عاملی هگزاکو

«نمره  9به نه مخالفم و نه موافقم»« .نمره  2به

مدیران بر عدم تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا

موافقم»« .نمره  0به کامل ًا موافقم».

مسئولیت اجتماعی میپردازیم.

آلفای کرونباخ برای ابعاد شش عاملی در دامنه
 5/31تا  )Mdn=5/34( 5/32و برای رویهها از

روش

 5/16تا  5/34در نوسان بوده است (میلر 9و

در پژوهش حاضر به خاطر عدم دسترسی به کل

همکاران .)4553 ،در مطالعه خود لی و آشتون

جامعه آماری ،از روش نمونهگیری به شیوه هدفمند،

( )4552آلفای کرونباخ برای صداقت-تواضع

مبتنی بر حوزه پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه بین

( ،)5/34تهییجپذیری ( ،)5/35برونگرایی (،)5/34

مدیران شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گردید

سازگاری ( ،)5/33باوجدان بودن ( )5/33و

و درنهایت  05شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در

گشودگی به تجربه ( )5/35به دست آمد .در تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران در سال  6931جزء نمونه

هوشمند ( )6936نیز برای تعیین روایی سازه

آماری این پژوهش قرار گرفتند .فرضیههای پژوهش

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو از تحلیل عاملی به

با استفاده از الگوی معادلات ساختاری به روش

روش مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس

حداقل مربعات جزئی و نرمافزار ( )PLSمورد

استفاده شد .مقدار  KMOبرابر  5/113بود که

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ابزارهای

بیشتر از مقدار توصیهشده ( )5/1است و آزمون

مورد استفاده در پژوهش:

کرویت بارتلت نیز سطح معناداری کمتر از  5/50را

ویژگیهای شخصیت مدیرعامل :برای سنجش آن

داشت .تحلیل مؤلفههای اصلی از وجود شش مؤلفه

از پرسشنامه هگزاکو 6استفادهشده است .پرسشنامه

با مقادیر ویژه بیشتر از  6خبر داد .بهطوریکه

شخصیتی هگزاکو پی.آر مدلی از ابعاد عاملی

هرکدام از این مؤلفهها به ترتیب ،%64/23 ،%61/99

شخصیت (لی و آشتون .)4552 ،4این پرسشنامه

 %3/02 ،%3/11 ،%65/05و  %3/41واریانس را تبیین
میکردند .بهطورکلی ،راهحل ششمؤلفهای%11/33 ،

1. HEXACO Personality inventory
2. Lee and Ashton
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3. Miller
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از کل واریانس را تبیین کردند( .آرین و همکاران،

هر شرکت در این خصوص از جمع نمرات

)6939

بهدستآمده (اگر افشاشده باشد یک و در غیر این

مسئولیت اجتماعی شركتها :در هشت سطح

صورت صفر) بر جمع کل نمرات یعنی  24به دست

(بعد) و به شرح جدول  6دستهبندی میشود .نمره

میآید.

جدول  .7ابعاد مؤلفههای مسئولیت اجتماعی شرکتها
بعد

مؤلفهها

بعد

اهم اقدامات انجام شده در راستای تحقق

میزان حفظ (ماندگاری) کارکنان
مسئولیت
ارزش ایجاد شده توسط کارکنان

اجتماعی
شرکت در

سیاست احراز صلاحیت کارکنان
توصیف پاداش (سیستم پاداش)
مسئولیت
اجتماعی
شرکت در
رهبری و

ارائه شاخصهای ایمنی و سلامت کارکنان (مانند؛

فرایندهای

ضریب تکرار حادثه)

درونسازمانی

جامعه و
کشور

بهرهوری نیروی کار
گواهینامه تعالی منابع انسانی

ارائه اطلاعاتی درباره سطح رضایتمندی کارکنان

کارکنان
سنجش رضایتمندی از دورههای آموزشی
استراتژی سنجش سرمایه انسانی
بیان سایر فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی (اهدای

مسئولیت
اجتماعی
شرکت در
حمایت از
کارکنان

اجتماعی
شرکت در
حمایت از
محیطزیست

حمایت از کنفرانسهای آموزشی ،سمینارها یا
نمایشگاههای هنری
کمکهای مالی برای ایجاد مؤسسات آموزشی،
درمانی ،تفریحی
حمایت از دانشگاه ،دانشجویان و نخبگان
دورههای آموزشی کارکنان برای حفاظت
محیطزیست
بیان اصول و ارزشهای اخلاقی حاکم بر
محیط کسب و کار (تدوین منشور اخلاقی)
تلاش برای سازندگی زندگی خانوادگی
کارکنان
ارائه شاخصهای بهرهوری انرژی

مسئولیت
اجتماعی
شرکت در
ارائه
گزارشها

ارائه اطلاعاتی درباره برنامههای ایمنی محصول
شرکتهای زیرمجموعه
گزارشهای روند مصرف انرژی در مقایسه با
سالهای قبل
ارائه هزینههای اجتماعی
بیان اقدامات در مبارزه با پولشویی

خون ،احداث اماکن عمومی و)...
مسئولیت

شعارهای ملی

ارتباط با ذینفعان

اقدامات بهبود کیفیت منابع انسانی
اقدامات انجام شده درباره سلامت ،ایمنی و رفاه

مؤلفهها

عضویت در نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و

مسئولیت

ورزشی

اجتماعی

حمایت برای حفاظت از منابع طبیعی و توسعه

شرکت در

فضای سبز

کمکهای

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای

عامالمنفعه

انجام فعالیتهایی در راستای ترویج فرهنگ

مسئولیت

حفاظت از محیطزیست

اجتماعی

طرحها و برنامههای حفاظت از محیطزیست

شرکت در

کمکهای مالی به مؤسسات خیریه و موقوفه
ارائه کمک به قربانیان بلایای طبیعی
توجه به شرایط رفاهی و ایمنی معلولین
گواهینامههای کیفیت مصرف انرژی
گواهینامه سیستم استاندارد مدیریت
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کسب

محیطزیست (سری )62555ISO

استانداردها
مدیریت ضایعات برای تفکیک مواد قابل بازگشت
به محیطزیست
میزان پیشرفت پروژههای زیستمحیطی و زمان
مسئولیت

تکمیل آنها

اجتماعی

اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه اقتصادی

شرکت در

و خودکفایی کشور

محیط کار

اقدامات مربوط به رعایت قوانین و مقررات در
رابطه با محیطزیست
اقدامات مدیریت و کنترل و پسماند خروجی
اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف انرژی

تقارن اطلاعاتی :برای سنجش عدم تقارن

پیشنهادی خریدوفروش سهام عدد بزرگتری

اطلاعاتی بین سرمایهگذاران از مدل و نکاتش و

باشد ،حاکی از عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر است.

چیانگ (( )6331دامنهی قیمت پیشنهادی

در آزمون فرضیهها ،قدر مطلق عدد حاصل از این

خریدوفروش سهام) استفاده میشود .در پژوهشی

مدل مورداستفاده قرار میگیرد.

که فو 6و همکاران ( )4564انجام دادند ،برای
اندازهگیری تقارن اطلاعاتی ،از این مدل بهره

یافتهها

گرفتهشده است .مدل یادشده به شرح زیر است:

در این بخش ساختار مدل ،روابط بین تغییرهای

(PB) × 100 / -(AP)( ِSPREADit =1-

نهفته درونی و بیرونی موردتوجه قرار میگیرند.

)(AP+PB) ÷ 2

در اینجا هدف ،تشخیص این موضوع است که آیا

كه در آن:
 :SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی
خریدوفروش سهام  iدر دورهی ،t

چارچوب مفهومی مدنظر محقق بوده است،
بهوسیله دادهها تأیید گردیده یا خیر .با توجه به

 :tسال موردبررسی،

اینکه بارهای عاملی باید بزرگتر از  5.9باشد،

 :iشرکت موردبررسی،
) :Price Ask (APبهترین (کمترین) قیمت
پیشنهادی فروش سهام  iدر دورهی، t
) : Price Bid (BPبهترین (بیشترین) قیمت
پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر دوره  ،tاست.
طبق مدلبالا ،هرچه دامنهی تفاوت قیمت
1. Fu
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روابط تئوریکی بین تغییرها در مرحله تدوین

عواملی که بار عاملی کمتر از  5.9دارند ،باید
حذف شوند و همانطور که مشاهده میکنید ،تمام
بارهای عاملی مؤلفهها مسئولیت اجتماعی
شرکتها بیشتر از  5.9است و نیاز به حذف
هیچیک از عوامل نیست.
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نمودار  .7نمودار مدل معادلات ساختاری

جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها

 valueاز  6/31کوچکتر محاسبه شود ،رابطه

و بارهای عاملی از آماره آزمون  tیا همان t-

معنادار نیست .همانطور که در شکل زیر

 valueنیز استفاده میشود .چون معناداری در

مشخص است برای تمام مؤلفهها مسئولیت

سطح خطای  5.50بررسی میشود بنابراین اگر

اجتماعی شرکتها  t-valueاز  6/31بیشتر است.

میزان بارهای عاملی مشاهدهشده با آزمون t-

نمودار  4نمودار معناداری ضرایب مدل معادلات ساختاری
313
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همچنین با توجه به نمودار  6و  4نتایج

آزمون فرضیهها به شرح جدول زیر خواهد بود:

جدول  .2خلاصه نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه

بین صداقت -تواضع مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

5/024

3/209

تأیید

بین تهییجپذیری مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

-6/699

6/943

رد

بین برونگرایی مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

5/652

6/333

رد

بین توافق پذیری مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

5/615

4/955

تأیید

بین باوجدان بودن مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

5/603

4/211

تأیید

بین گشودگی به تجربه مدیران و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

5/424

9/162

تأیید

صداقت -تواضع مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

5/496

2/233

تأیید

تهییجپذیری مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

-6/501

6/441

رد

برونگرایی مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

5/522

6/151

رد

توافق پذیری مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

5.513

4.536

تأیید

باوجدان بودن مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

5.513

4.421

تأیید

گشودگی به تجربه مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی تأثیر دارد.

5.659

4.319

تأیید

بررسی كیفیت مدل :بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازهها
جدول  .9بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازهها
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آلفا کرونباخ

پایایی مرکب

میانگین واریانس استخراجشده

افشا مسئولیت اجتماعی

5/323

5/331

5/053

باوجدان بودن

5/102

5/130

5/102

برونگرایی

5/129

5/112

5/031

تهییجپذیری

5/112

5/134

5/109

توافق پذیری

5/361

5/392

5/014

صداقت-تواضع

5/309

5/110

5/102

گشودگی به تجربه

5/139

5/369

5/031
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اعدادی که در ستون پایایی مرکب نوشتهشده

بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل :این

اعتبار ترکیبی سازه هارانشان میدهد که مقدار

شاخص () )Q (=1-SSE/SSOکیفیت اعتبار

بیشتر از  5/1آن قابلقبول است و در این تحقیق

اشتراک مدل معادلات ساختاری را نشان میدهد و

این اعداد بیشتر از  5/1است .اعدادی که در ستون

اعداد مثبت نشاندهنده اعتبار مدل است.

نوشتهشده

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،در

میانگین

واریانس

استخراجشده

نشاندهنده اعتبار مناسب ابزارهای اندازهگیری

مدل تحقیق حاضر این اعداد مثبت هستند.

است و مقدار مناسب آن باید بیشتر از  5/0باشد و
در این تحقیق این اعداد بیشتر از  5/0است.

نمودار  9نمودار بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل

نتیجهگیری و بحث
در تعریف شخصیت ،روانشناسان بیش از هر

علل زیربنایی شخصیت ندارند و در پاسخ به

چیزی به تفاوتهای فردی توجه دارند ،یعنی

سؤالاتی در این زمینه پاسخهای متفاوتی میدهند.

ویژگیهایی که یک فرد را از دیگران متمایز می-

گرچه همه نظریهپردازان شخصیت با یک تعریف

کند؛ اما روانشناسان شخصیت توافق کاملی درباره

واحد موافق نیستند ،اما میتوانیم بگوییم که
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شخصیت عبارت است از «الگوی نسبتاً پایدار

ویژگیهای شخصیتی  1عاملی هگزاکو مدیران بر

صفات ،گرایشها یا ویژگیهایی که تا اندازهای به

تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت

رفتار دوام میبخشد» .بهطور اختصاصیتر،

اجتماعی در شرکتهای بورس اوراق بهادار

شخصیت از صفات یا گرایشهایی تشکیل می

پرداخته شد و برای این منظور  05شرکت بهعنوان

شود که به تفاوتهای فردی در رفتار ،ثبات رفتار

نمونه انتخاب شد و با استفاده از مدل معادلات

در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیتهای

ساختاری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته

گوناگون

میانجامد.

این

صفات

میتواند

شد.

منحصربهفرد باشند ،یا کل اعضای یکگونه در آن

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین صداقت

سهیم باشند ،ولی الگوهای آنها در هر فرد تفاوت

ـ تواضع و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و

دارند (فیست وفیست.)6931 ،

معنادار وجود دارد و همچنین صداقت-تواضع

بهطورکلی مدلهای مختلفی جهت تبیین
مسئولیت اجتماعی شرکتها در مقابل ذینفعان

میتواند بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا
مسئولیت اجتماعی مؤثر باشد.

وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر شرکت

در مطالعات واژگانی انجامشده عاملی تحت

با توجه به اینکه دارای خصوصیات منحصربهفرد

عنوان صداقت ،انصاف ،صمیمیت ،حیاء و فقدان

خود است و این خصوصیات ،تأثیرگذار بر

حرص و آز تعریفشده که تحت عنوان ششمین

دیدگاهها و نحوهی عملکرد و استراتژیهای

عامل بزرگ موردبررسی قرارگرفته است (آشتون

مسئولیت اجتماعی آنها است .حرکت به سمت

و همکاران.)4552 ،

نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام

آشتون ،لی و سون )4555( 6قبلاً صداقت را

راهبردی شرکتها میبایست بافرهنگ سازمانی،

بهعنوان نامی برای این بعد پیشنهاد کردند اما این

چشمانداز و استراتژیهای بلندمدت شرکت در

نام ممکن بود کامل ًا حیطه این محتوای وسیع را

یک راستا باشد تا اجرای برنامههای مسئولیت

پوشش ندهد؛ بنابراین بعداً نام جدید صداقت-

اجتماعی بهصورت یک برنامهی هزینهبر از سوی

تواضع را پیشنهاد دادند که یکی از مهمترین

کارکنان و سهامداران تلقی نگردد (حیدر نژاد،

ویژگیهای مدل هگزاکو است و انحراف عمدهای

.)6936

از پنج بزرگ یا مدل پنج عاملی است .با توجه به

یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر افشا

خصوصیات این بعد میشد که انتظار داشت ،افراد

مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار باشد ،ویژگیهای

دارای این ویژگی افشا مسئولیت اجتماعی بیشتری

شخصیتی مدیران است .افشا بیشتر اطلاعات

داشته باشند.

توسط شرکتها نیز باعث کاهش عدم تقارن

همچنین نتایج نشان داد که بین توافق

اطلاعاتی بین سرمایهگذاران و مدیران شرکتها

پذیری ،باوجدان بودن و گشودگی به تجربه و

میگردد ،لذا در این تحقیق به بررسی اثر
1. Sun
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افشا مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار

خلوص تعریف میکنند ،مشخص نمیشود و این-

وجود دارد و همچنین توافق پذیری ،باوجدان

ها عموم ًا در بعد صداقت ـ تواضع جای گرفته

بودن و گشودگی به تجربه میتوانند بر تقارن

است).

اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی
مؤثر باشند.

در مفهومسازی هگزاکو بهجای خرد/پندار از
گشودگی به تجربه استفادهشده است و عناصر

محتوای مشترک بهدستآمده از تحقیقات

خرد ،هوش یا توانایی ذهنی را شامل نشده است.

واژهای گوناگون ساختار شخصیت برای توافق

این اقدام بیانگر این اعتقاد آشتون ،لی و همکاران

پذیری شامل خوش طبعی ،تحملپذیر و دلپذیری

( )4555است که واریانس زیاد در هوش کلی

در مقابل تندمزاجی ،تحریکپذیری ،جنجالی و

احتمالاً از سازههای غیر روانشناختی هوش سیال

انتقادگر است .اعتقاد بر این است که سازگاری

یا «جی سیال» در ترکیب بعد شخصیتی خرد پندار

میتواند ماهیت این عامل را بهخوبی معرفی کند

یا گشودگی به تجربه ناشی شده باشد.
همچنین آشتون و لی محتویات خرد ،یعنی

(آشتون و همکاران.)4552 ،
قابلتوجه است که محتویات این بعد با

کنجکاوی ذهنی یا فضولی که برخلاف هوش،

محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است .در

فینفسه ،تمایل رفتاری نوعی را نسبت به توانایی

نسخه هگزاکو سازگاری شامل تندمزاجی و

شناختی خام پیشنهاد میدهد ،شامل کردند.

تحریکپذیری است که یکی از عناصر ثبات

در چهارچوب هگزاکو به دلیل شباهت بیشتر

هیجانی پایین است .بر اساس توضیحات بالا این

بانام قبلی بهجای خرد/پندار از گشودگی به تجربه

بعد با رویههای :بخشش ،نجابت ،انعطافپذیری و

استفادهشده است .گشودگی به تجربه در هگزاکو

بردباری مشخصشده است.

با چهار رویه :درک زیباشناختی ،کنجکاوی،

بر اساس مطالعات واژهای ساختار شخصیت

خلاقیت و بیتکلیفی مشخصشده است.

باوجدان بودن از رویههای سازماندهی ،پشتکار،

با توجه به خصوصیات این ابعاد میشد که

کمالگرایی و احتیاط تشکیلشده است .این بعد

انتظار داشت ،افراد دارای این ویژگیها افشا

تقریباً با عامل باوجدان بودن مدل پنج عاملی برابر

مسئولیت اجتماعی بیشتری داشته باشند و از این

است (دقت شود که این عامل باوجدان بودن با

طریق باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شوند.

اصطلاحاتی که وجدان اخلاقی ،مانند صداقت و
منابع
آرین ،م؛ پورشافعی ،ه؛ عسگری ،ع (.)6939

هیجانی (در کارکنان کمیته امداد امام خمینی

«تبیین مدل تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر

ره

کنگره

عملکرد شغلی با توجه به نقش خلاقیت

توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی،

خراسان

جنوبی)».

اولین
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روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران ،مرکز

حیدری

نژاد،

ق

(.)6936

«حسابداری

توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی

محیطزیست و مسئولیت اجتماعی شرکتها».

جامعه.

همایش ملی حسابداری و حسابرسی .ص
.956

فقهی ،پ (« .)6933رابطه ویژگیهای شخصیتی 1
عاملی هگزاکو با رضایت شغلی و انگیزه

سپیدهدم ،ف.س؛ زارع ،ح؛ پاشنگ ،س؛

کاری پرستاران شهرستان تربتجام» .پایاننامه

ابوالمعالی ،خ؛ حسین زاده تقوایی ،م (.)6933

کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی واحد

«مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش

تربتجام.

اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با

میانجیگری توازن خود» .دوفصلنامه علمی ـ
حسینقلی ،ف؛ کوشکی ،ش؛ فرزاد ،و؛ افتخار زاده،

پژوهشی شناخت اجتماعی.3-42 ،3 )6( ،

س.ف (« .)6931الگوی ساختاری سازگاری
تحصیلی در دانشآموزان نوجوان پسر بر

کاوسی ،ا؛ چاوش باشی ،ف (« .)6931بررسی

اساس ویژگیهای شخصیتی و حمایت

رابطهی مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

واسطهای

در سازمان» .پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی

اجتماعی

ادراکشده:

نقش

راهبردهای خودتنظیمی» .دوفصلنامه علمی ـ

سازمانها ( ،)9ص .31-06
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