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  چکیده
 و شایسته مدیران داشتن ها شرکت موفقیت اساسی هاي پایه از یکی :مقدمه
 هایشان مهارت و معلومات تابع آنکه از بیش مدیران شایستگی ،تاس کارآمد
هدف . است وابسته آنان نگرش و شخصیتی هاي ویژگی رفتار، نوع به باشد،

مدیران بر تقارن  هاي شخصیتی ویژگی اثر بررسیاز پژوهش حاضر 
بورس اوراق  هاي شرکت در مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهاطالعاتی با 
ي ها شرکتجامعه آماري این پژوهش، کلیه  :روش. ان استبهادار تهر

و نمونه مورد  است 1396در سال  در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذ
جهت آزمون  .شرکت بورس اوراق بهادار تهران است 50مطالعه شامل 

 مربعات حداقل روش به ساختاري معادالت الگوي از پژوهش يها هیفرض
 گیري اندازه منظور به. استفاده شد )PLS3( افزار نرماز و با استفاده  یجزئ

مسئولیت افشا  ،)2004( عاملی هگزاکو 6 از پرسشنامه شخصیتی هاي ویژگی
محقق ساخته و براي تقارن اطالعاتی از اختالف بین  لیست چکاز  اجتماعی

 دنتایج نشان دا :ها یافته. قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام استفاده شد
تواضع، توافق پذیري، باوجدان بودن و گشودگی به تجربه - ین صداقتکه ب
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین چهار  مسئولیت اجتماعیافشا و 

افشا  گري واسطهبر تقارن اطالعاتی با  توانند میعامل شخصیتی فوق 
بعاد با توجه به خصوصیات این ا :گیري نتیجه. باشند مؤثر مسئولیت اجتماعی

 مسئولیت اجتماعیافشا  ها ویژگیکه انتظار داشت، افراد داراي این  شد می
  .بیشتري داشته باشند و از این طریق باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شوند

 
 معادالت مدل اطالعاتی، تقارن عدم داوطلبانه، افشا :واژگان کلیدي

  .شخصیتی هاي ویژگی ساختاري،

 

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. Method: The statistical population of this study is 
all companies accepted in Tehran Stock Exchange in ٢٠١٨. 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. Results: 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 above-mentioned personality factors can affect the 
information symmetry with the mediation of disclosure of social 
responsibility. Conclusion: Considering the characteristics of 
these dimensions, it was expected that people with these 
characteristics would have more social responsibility disclosure 
and thus reduce information asymmetry. 
 
 

Keywords: Voluntary Disclosure, Information Asymmetry, 
Structural Equation Modeling, Personality Characteristics. 
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  مقدمه
 طور بهتر شدن روزافزون جوامع امروزي  با پیچیده

ها در جهت برآوردن  حتم رسالت سازمان
 تر تیبااهمتر و  انتظارات افراد جامعه حساس

توان ادعا نمود دنیاي  می حال حاضردر  .شود یم
امروزه در  آنچه درواقع. هاستما دنیاي سازمان

است  شده لیتبد نیقی بهنظر  قبا اتفا فن بین اهل
 عنوان بهو شاخصه شخصیت  نقش اساسی انسان

به  1390 ،یخانچ( استگرداننده اصلی سازمان 
  ).1393 و همکاران، نینقل از آر

شخصیت  ریتأثیکی از عواملی که تحت 
، مسئولیت اجتماعی ردیگ یمافراد قرار 

ي مختلفی جهت ها مدلی طورکل به. هاست شرکت
در مقابل  ها شرکتئولیت اجتماعی ن مسیتبی

ذینفعان وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر 
شرکت با توجه به اینکه داراي خصوصیات 

و این خصوصیات،  استخود  فرد منحصربه
ي عملکرد و  نحوهو  ها دگاهیدبر  رگذاریتأث

. است ها آني مسئولیت اجتماعی ها ياستراتژ
یت اجتماعی حرکت به سمت نهادینه کردن مسئول

 ستیبا یم ها شرکتشرکت در نظام راه بردي 
ي ها ياستراتژو  انداز چشمسازمانی،  بافرهنگ
شرکت در یک راستا باشد تا اجراي  بلندمدت

یک  صورت بهي مسئولیت اجتماعی ها برنامه
 داران سهاماز سوي کارکنان و  بر نهیهزي  برنامه

 کهآنجایی از ). 1391حیدري نژاد، (تلقی نگردد 
ي بر سیستم ا عمده ریتأث ها شرکتو  ها سازمان

باید  ها آناجتماعی دارند، بنابراین فعالیت 
ي باشد که اثرات مثبت حاصل از آن را به ا گونه به

حداکثر برسانند و اثرات منفی را به حداقل کاهش 

عضو جامعه نگران  نیرگذارتریتأث عنوان به ودهند 
معه باشند و در جا درازمدتي ها خواستهنیازها و 

بدین ترتیب، . بکوشند ها آنجهت رفع معضالت 
مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهاي تجاري در 

ي ها تیحما، ها کننده مصرفي کارگري، ها حوزه
 –ی، حقوق بشر، ضوابط رفتاري طیمح ستیز

اجتماعی  هاي فعالیتاخالقی و اطالعات پذیري، 
وسی و کا(شود  یمی شرکتی را شامل رخواهیخو 

  ).1386چاوش باشی، 
ي سزاوارترین  زمرهدر  گذاران هیسرما 
، مربوط و موقع بهبراي دریافت اطالعات  ها گروه
تا از این طریق عدم تقارن اطالعاتی  باشند یم مؤثر

اطالعات . کاهش یابد ها شرکتبین آنان و مدیران 
فاکتورهاي بازارهاي مالی بوده و  ترین مهمیکی از 

دهنده  اطالعاتی در معامالت، نشانوجود تقارن 
اطالعاتی و سیستم  ییکارا .استکارایی بازارها 

تواند در بلندمدت به  گذاري مناسب می قیمت
وجود عدم تقارن . کارایی تخصیصی منجر شود

هاي مختلف،  اطالعاتی باعث ایجاد ریسک
گران  خصوصاً ریسک اطالعاتی براي معامله

 نقدهایی که  سهمریسک اطالعاتی در . خواهد شد
کمتري داشته و تعداد دفعات معامالت  یشوندگ

کمتري نیز دارند بسیار حائز اهمیت است و در 
هاي  نظر نگرفتن اطالعات خصوصی و ریسک

تواند باعث  ناشی از معامالت بدون اطالعات می
نتقادهاي زیادي از ا .گذاران شود ضرر سرمایه

 ضد تجارت آزاد و فعاالن داران هیسرما سوي
در  ستیز طیمحو نیز طرفداران  يساز یجهان

مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی صورت گرفته 
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  ).2015، 1وهاب و الساید( است
هر  کنند یم آزادفکرتجارت  داران هیسرما

چیزي که مانع کسب سود شود، ایده خوبی نیست 
 تواند یمبه هر شکل  تیدرنهاو منافع شخصی 

؛ دنبال داشته باشداجتماعی را هم به  يها شرفتیپ
 ستیز طیمحو طرفداران  يساز یجهاناما مخالفان 

از این روش براي احیاء  ها شرکت کنند یمفکر 
خود و به نمایش گذاشتن  شده بیتخروجهه 

. کنند یم سوءاستفادهچهره خوبی از خودشان 
 ،پردازند ینمبه اصول اساسی  که یدرحال

 ، بسیاري از کشورها وقتی مسائلحال نیباا
 ستیز طیمحپایداري  شرایط محیط کار، اخالقی،

، در اتخاذ رفتارهاي شود یمو غیره مطرح 
 ها سازماناین امکان که . مسئوالنه پیشتاز هستند

بر روي مسئولیت  يگذار هیسرمابا  توانند یم
آورند با  وجود بهاجتماعی، یک مزیت رقابتی 

 گذاران هیسرما يها نگرشتغییراتی که در رفتار و 
 شدت بهآمده است نیز  وجود بهسبت به اجتماع ن

وهاب و (است اخیر در حال افزایش  هاي سالدر 
مسئولیت  افشا مناسب نیچن هم). 2015الساید، 

در  يتر عیرف مراتب بهجایگاه  ها شرکتاجتماعی 
یک  عنوان بهبورس اوراق بهادار دستور کار 

 .دارد در این زمینه رگذاریتأثسازمان 

در چند دهه اخیر همراه با بدون شک، 
نظیر  يگذار هیسرما مؤسساتافزایش منافع 

در  يگذار هیسرماخصوصی  يها صندوق ،ها بانک
بیمه و  يها شرکت، ها شرکتسهام سایر 

در  توجه قابلبازنشستگی شاهد تغییر  يها صندوق
ساندارا ( میا بودهنیز  ها شرکتساختار مالکیت 

                                                             
1. Wahba and Elsayed 

مطابق  یت نهاديمالک). 2005 و همکاران، 2مورتی
 يا یمنطق گذاران هیسرمابا نظریه ریسک گریزي، 

مربوط  هستند که با در نظر گرفتن ریسک و بازده
به دنبال  مطرح، يگذار هیسرمابه هر 

بنابراین، ممکن ؛ گردند یمکارآمد  يگذار هیسرما
 ها شرکتو اقدامات اجتماعی  ها برنامه است به

بالقوه بنگرند ابزاري براي کاهش ریسک  عنوان به
زمانی  يقو احتمال بهاین امر . )2010 ،3وهاب(

 هاي فعالیتکه کسب اعتبار در  دهد یمروي 
باعث کاهش نوسانات  یطیمح ستیزاجتماعی و 

؛ )2009 ،4پیترسن و ریدنبرگ(قیمت سهام شود 
مسئولیت  ریتأثاین نظریه،  طبق بربنابراین 

 .اجتماعی بر مالکیت موسسه مثبت خواهد بود
که بیشتر بر روي  ییها شرکت، گرید یعبارت به

 کنند یم يگذار هیسرماکسب اعتبار اجتماعی خود 
بود قادر به جذب مالکیت نهادي بیشتري خواهند 

برعکس، بر طبق نظریه . )2015 وهاب و الساید،(
 عنوان به ، مالکیت نهادي،نیب کوته مؤسسات

که  دشون یمدر نظر گرفته  ینیب کوته گذاران هیسرما
توجه داشته و مدیران  مدت کوتاهفقط به بازده 

خود  مدت کوتاهبر اساس بازده  مؤسسات گونه نیا
. شوند یمو تشویق  قرارگرفته موردسنجش

و  ها برنامه گونه نیادر  يگذار هیسرما که ییازآنجا
است که نیاز به  بلندمدت، یک تصمیم ها تیفعال

 ست یابد،جویی در هزینه د صرفه بهزمان دارد تا 
که بر روي مسئولیت اجتماعی  ییها سازمان

، قادر به جذب سرمایه کنند یم يگذار هیسرما
بر همین اساس، این . مالکیت نهادي نخواهند بود

                                                             
2. Sundaramurthy 
3. Wahba 
4. Petersen and Vredenburg 
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که مسئولیت اجتماعی سازمان  دهد یمادعا نشان 
 وهاب،(دارد  حاکمیت شرکتیمنفی بر  ریتأث

2010(.  
ان همکارو  2شانکو ) 2009( 1نلینگ و وب

در تحقیقاتشان به ارتباط منفی و ضعیف ) 2005(
. بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی رسیدند

همکاران و  4صالح، )2004( 3تی سوت سورا
به بررسی  )2010(همکاران و  5و چویی) 2010(

و  ها شرکتارتباط بین مسئولیت اجتماعی 
نتایج پژوهش همگی  پرداخت، ها آنعملکرد مالی 
 نیرابیک ارتباط مثبت و معناداري  این محققین

عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت نشان 
به بررسی ) 2019(و همکاران  6فیري. دهد یم

بر  ها آن اثرگذاريروابط ذینفعان اصلی و 
در صنعت  مسئولیت اجتماعی شرکتی هاي فعالیت

نتایج . پرداختند یازامباستخراج مس در کشور 
جدي در روابط بین  ايه ناهمگونینشان داد که 

ي معدنی وجود ها شرکتدولت، جامعه مدنی و 
بین  بندي دستهدارد که در اثر عوامل مختلفی مانند 

از عدم  نظر صرف. شوند میذینفعان اصلی تشدید 
توازن قدرت در بین ذینفعان، توان همکاري 
خالق در سطح محلی نیز در اثر نبود 

شده  محیطی و اجتماعی پذیرفته هاي چارچوب
رهبري  پذیري مسئولیتمشترك، شفافیت و 

. مواجه شده است هایی چالشبا  ینفعذ هاي گروه
گزارشگري  داد کهنشان ) 2017(لی و ژانگ 

                                                             
1. Nelling and Webb 
2. Shank 
3. Tsoutsoura 
4. Saleh 
5. Choi 
6. Phiri 

منجر به توسعه  بلندمدتعملکرد اجتماعی در 
عملکرد مالی شرکت شده و حاکمیت شرکتی 
قوي در این فرایند منجر به تشدید افشاي 

و  7سانگبین .شود میصنایع  داوطلبانه در برخی از
ي ها تیمسئولبه بررسی افشاي ) 2017( همکاران

ي ها شرکتاجتماعی و ریسک سیستماتیک 
رستورانی با نقش تعدیلی تنوع جغرافیایی 

نتایج نشان داد که تنوع جغرافیایی . پرداختند
بر رابطه بین افشاي  کننده لیتعدنقش  عنوان به

ستماتیک ي اجتماعی و ریسک سیها تیمسئول
حبیب و منصور . مثبت و معناداري دارد ریتأث

مسئولیت اجتماعی  ریتأثبه بررسی ) 2015( 8حسن
نتایج . پرداختند ها نهیهزاجتماعی بر چسبندگی 

نشان داد که افشاي مسئولیت  ها آنپژوهش 
، رفتار ها نهیهزدر ارتباط با  ها شرکتاجتماعی 

 ها شرکت حال نیباا. ي داردا چسبنده
ي ها تیمسئولي خود را در حوزه گذار هیسرما

، حتی زمانی که سطح دهند ینماجتماعی کاهش 
و همکاران  دم سپیده. ابدی یمکاهش  ها آنفعالیت 

به تبیین اثر پردازش اطالعات هیجانی بر ) 1398(
الگوي حل مسئله اجتماعی بر اساس نقش 
میانجیگر توازن خود با استفاده از مدل یابی 

کنان عملیات پرواز کاردر  معادالت ساختاري
نتایج . پرداختند هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران

پردازش هیجانی  هاي مؤلفههمه نشان داد که  ها آن
حل مسئله انطباقی به صورت منفی و  هاي مؤلفهبا 
حل مسئله غیر انطباقی به صورت  هاي مؤلفهبا 

. اند همبسته 01/0مثبت و در سطح معناداري 
ررسی سازگاري به ب) 1397(ن حسینقلی و همکارا

                                                             
7. Sungbeen 
8. Habib and Monzur 
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شخصیتی و حمایت  هاي ویژگیتحصیلی بر اساس 
اي راهبردهاي شده با نقش واسطه اجتماعی ادراك 

- روان  داد کهایج نشان نت. پرداختند خودتنظیمی

آزردگی به صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهاي 
. خودتنظیمی بر سازگاري تحصیلی تأثیر معنادار دارد

ایی به صورت غیرمستقیم و از طریق گربرون
راهبردهاي خودتنظیمی بر سازگاري تحصیلی تأثیر 

پرخاشگري به صورت غیرمستقیم . معنادار دارد  منفی
و از طریق راهبردهاي خودتنظیمی بر سازگاري 

آزردگی به روان و  تحصیلی تأثیر مثبت معنادار دارد
صورت مستقیم بر سازگاري تحصیلی تأثیر مثبت 

 .داردنادار مع

 ازنظر مسئولیت اجتماعی ي افشاریگ اندازهدر 
ي دو بعد مختلف وجود دارد، ریگ اندازهسطح 

نخستین بعد به افشا در سطح بازار و یا یک کشور 
ي افشا در سطح یک کشور، به ریگ اندازه. پردازد یم

 جهیدرنتمعناي سنجش میزان شفافیتی است که 
و  شود یم تحمیل ها شرکتنیروهاي بازار بر 

ي حسابداري ها ستمیسقوانین مرتبط و  گیري اندازه به
هر شرکتی تحت قوانین و  که ییازآنجا. مربوط است

ي حسابداري کشور متبوع خود فعالیت ها ستمیس
ي حسابداري، حداقل ها ستمیس، این قوانین و کند یم

را در آن  ها شرکتسطح شفافیت گزارشگري مالی 
ن بعد به افشا در سطح هر دومی. دهد یمکشور نشان 

ي ها ستمیسگرچه قوانین و . شرکت مرتبط است
ي موجود در یک کشور ها شرکتحسابداري تمامی 

است متفاوت  ها شرکتیکسان هستند اما سطح افشا 
  )2005، 1کیم(

جهت سنجش شفافیت گزارشگري مالی ممکن 

                                                             
1. Kim 

ي استفاده چندبعدي و یا بعد تکاست از معیارهاي 
یی ها سازهي، بعد تکمعیارهاي  که ییجاازآنشود، اما 

جیلت (کنند  یمي ریگ اندازههستند که افشا را با خطا 
بسیاري از تحقیقات مانند ). 2011، 2و دیبسکی

و  4، بوشمن)2003(و همکاران  3لئوز هاي پژوهش
) 2011(و همکاران  5و لنگ) 2004(همکاران 

 که ابعاد اند کردهمعیارهاي جامعی از افشا طراحی 
با توجه به این موضوع که . سنجند یممختلف افشا را 
و  میرمستقیغي ها شاخصي، بعد تکتمامی معیارهاي 

، معیارهاي باشند یممستقل افشا  ادیز احتمال به
 ها آزموني موجب افزایش توان تشریحی چندبعد

  .گردند یم
 عمدتاً مسئولیت اجتماعیدر ایران سطح افشا 

انداردهاي حسابداري متوجه افشاي اجباري در است
و تحقیق درباره سطح افشاي اختیاري  استایران 

افشاء اختیاري در . هنوز در ابتداي کار قرار دارد
ي ها بورسدر  شده رفتهیپذي ها شرکتبسیاري از 

و از ابعاد  ردیگ یممعتبر جهانی مورد تشویق قرار 
ی، رمالیغمختلفی نظیر اطالعات مالی، اطالعات 

. آتی و غیره برخوردار است دازان چشماطالعات 
اخیر نشان  هاي سالدر  شده انجامي ها یپژوهش

، چارچوب گزارشگري مالی سنتی توانایی دهد یم
شرکت را نداشته و  هاي فعالیتارائه صورت کاملی از 

کامل و  طور بهیی پاسخگوقادر به ایفاي وظیفه 
شواهد ). 2004و همکاران،  6گودري( یستنصحیح 

، اطالعات مهمی نظیر اطالعات دهد یم تجربی نشان
 ي نامشهود، مسئولیت اجتماعی وها ییدارامرتبط با 

                                                             
2. Gillett and DeBoskey 
3. Leuz 
4. Bushman 
5. Lang 
6. Guthrie 
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حاکمیت  هاي یسممکانی شرکت، طیمح ستیز
شرکت  هاي فعالیتآتی  انداز چشمشرکتی و 

لذا در راستاي . جایگاهی در گزارشگري سنتی ندارد
رفع نواقص گزارشگري سنتی الزم است الگوها و 

مسئولیت براي افشاي اختیاري یی ها چارچوب
که بتواند تا حد امکان  تدوین و ارائه گردد اجتماعی

  .نیازهاي اطالعاتی ذینفعان را مرتفع سازد
با توجه به مطالب فوق در این تحقیق به 

 وعاملی هگزاک 6شخصیتی  هاي ویژگیبررسی اثر 
افشا  گري واسطهبامدیران بر عدم تقارن اطالعاتی 

 .میپرداز یم مسئولیت اجتماعی

  
   روش

در پژوهش حاضر به خاطر عدم دسترسی به کل 
به شیوه هدفمند،  گیري نمونهجامعه آماري، از روش 

مبتنی بر حوزه پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه بین 
ي بورس اوراق بهادار تهران گردید ها شرکتمدیران 

در  شده رفتهیپذي ها شرکتشرکت از  50 تیدرنهاو 
نمونه  جزء 1396هادار تهران در سال بورس اوراق ب

پژوهش  يها هیفرض .ندآماري این پژوهش قرار گرفت
 روش به ساختاري معادالت الگويبا استفاده از 

مورد  )PLS( افزار نرمو  یجزئ مربعات حداقل
ابزارهاي  .بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  :مورد استفاده در پژوهش
براي سنجش آن  :رعاملیمدشخصیت  هاي ویژگی

 پرسشنامه. است شده استفاده 1از پرسشنامه هگزاکو
آر مدلی از ابعاد عاملی .شخصیتی هگزاکو پی

این پرسشنامه ). 2004، 2لی و آشتون(شخصیت 

                                                             
1. HEXACO Personality inventory 
2. Lee and Ashton 

سؤال  60ترجمه شده و داراي ) 1398(توسط فقهی 
تواضع، صداقت، : است و شش بعد وسیع

جدان گرایی، توافق پذیري، باوي، برونریپذ جییته
شود که هر بعد بودن و گشودگی به تجربه شامل می

ي این پرسشنامه گذار نمره. سؤال هست 10داراي 
به این صورت که دامنه  استلیکرت  صورت به

  .است 5الی  1نمرات بین 
. »به مخالفم 2نمره «. »به کامالً مخالفم 1نمره « 

به  4نمره «. »به نه مخالفم و نه موافقم 3نمره «
 .»موافقمبه کامالً  5نمره « .»موافقم

آلفاي کرونباخ براي ابعاد شش عاملی در دامنه  
ها از و براي رویه )Mdn=92/0( 94/0تا  87/0
و  3میلر(در نوسان بوده است  92/0تا  71/0

در مطالعه خود لی و آشتون ). 2009همکاران، 
تواضع -آلفاي کرونباخ براي صداقت) 2004(
، )92/0(گرایی ، برون)90/0(ي ریپذ جییته، )92/0(

و ) 89/0(، باوجدان بودن )89/0(سازگاري 
تحقیق  در .به دست آمد) 90/0(گشودگی به تجربه 

سازه براي تعیین روایی نیز  )1391(هوشمند 
از تحلیل عاملی به  پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

هاي اصلی همراه با چرخش واریماکس روش مؤلفه
بود که  668/0 بربرا KMO ارمقد .استفاده شد

و آزمون  است) 6/0( شده هیتوصبیشتر از مقدار 
را  05/0کرویت بارتلت نیز سطح معناداري کمتر از 

هاي اصلی از وجود شش مؤلفه تحلیل مؤلفه. داشت
 که يطور به. خبر داد 1با مقادیر ویژه بیشتر از 

، %48/12، %33/16 یبترتها به از این مؤلفه هرکدام
واریانس را تبیین % 27/9و % 54/9، 76/9%، 50/10%
% 88/67ي، ا مؤلفه شش حل راهی، طورکل به. کردندمی

                                                             
3. Miller 
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و همکاران،  نیآر( .از کل واریانس را تبیین کردند
1393(  

در هشت سطح  :ها شرکت مسئولیت اجتماعی
نمره . شود یمي بند دسته 1و به شرح جدول ) بعد(

هر شرکت در این خصوص از جمع نمرات 
باشد یک و در غیر این  افشاشدهاگر ( مدهآ دست به

 دست به 42بر جمع کل نمرات یعنی ) صورت صفر
  .دیآ یم

  
  ها شرکت مسئولیت اجتماعیهاي ابعاد مؤلفه .1جدول 

 ها مؤلفه بعد

  

 ها مؤلفه بعد

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت در 
رهبري و 
فرایندهاي 

 یسازمان درون

  کارکنان) يماندگار(حفظ  زانیم
یت مسئول

اجتماعی 
شرکت در 
جامعه و 

  کشور

تحقق  ياهم اقدامات انجام شده در راستا
  ملی يشعارها

  شده توسط کارکنان جادیارزش ا
یا  نارهایآموزشی، سم هاي کنفرانسحمایت از 

  يهنر هاي نمایشگاه

  کارکنان تیاحراز صالح استیس
آموزشی،  مؤسساتایجاد  يمالی برا هاي کمک

  درمانی، تفریحی
  حمایت از دانشگاه، دانشجویان و نخبگان  )پاداش ستمیس(پاداش  فیتوص

  نفعان ذيارتباط با   کار يروین وري بهره

مسئولیت   تعالی منابع انسانی نامهیگواه
اجتماعی 
شرکت در 
حمایت از 

  کارکنان

حفاظت  يآموزشی کارکنان برا هاي دوره
  زیست محیط

مانند؛ (مت کارکنان ایمنی و سال هاي شاخصارائه 
  )ضریب تکرار حادثه

اخالقی حاکم بر  هاي ارزشاصول و  انیب
  )تدوین منشور اخالقی(کسب و کار  طیمح

  کارکنان يارائه اطالعاتی درباره سطح رضایتمند
 یخانوادگ یزندگ یسازندگ يتالش برا

  کارکنان
  منابع انسانی تیفیاقدامات بهبود ک

مسئولیت 
اجتماعی 

در  شرکت
ارائه 
  ها گزارش

  يانرژ وري بهره هاي شاخصارائه 
اقدامات انجام شده درباره سالمت، ایمنی و رفاه 

  کارکنان
ایمنی  هاي برنامهارائه اطالعاتی درباره 

  زیرمجموعه يها شرکتمحصول 

  آموزشی هاي دورهاز  يسنجش رضایتمند
با  مقایسه در يروند مصرف انرژ يها گزارش

  بلق هاي سال
  اجتماعی هاي هزینهارائه   یانسان هیسنجش سرما ياستراتژ

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت در 
حمایت از 

 زیست محیط

 ياهدا(داوطلبانه اجتماعی  هاي فعالیتسایر  انیب
  ...)خون، احداث اماکن عمومی و

  ییشو پولاقدامات در مبارزه با  انیب

و  اجتماعی، فرهنگی، مذهبی يعضویت در نهادها
  ورزشی

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت در 

ي ها کمک
  المنفعه عام

  و موقوفه ریهیخ مؤسساتمالی به  يها کمک

و توسعه  عییحفاظت از منابع طب يحمایت برا
  سبز يفضا

  عییطب يبالیا انیارائه کمک به قربان

  نیبه شرایط رفاهی و ایمنی معلولتوجه   يا حرفهمدیریت ایمنی و بهداشت  ستمیاستقرار س
ترویج فرهنگ  يدر راستا ییها تیفعالانجام 

  ستیز طیمححفاظت از 
مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت در 

  يمصرف انرژ تیفیک يها نامهیگواه

استاندارد مدیریت  ستمیس نامهیگواه  ستیز طیمححفاظت از  يها برنامهو  ها طرح
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کسب 
  استانداردها

  )ISO14000 يسر( ستیز طیمح

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت در 
 محیط کار

مواد قابل بازگشت  کیتفک يمدیریت ضایعات برا
  ستیز طیمحبه 

  

و زمان  یطیمح ستیز يها پروژه شرفتیپ زانیم
  ها آن لیتکم

 يتوسعه اقتصاد ياقدامات صورت گرفته در راستا
  خودکفایی کشور و

ررات در و مق نیرعایت قوان اقدامات مربوط به
  ستیز طیمحرابطه با 

  اقدامات مدیریت و کنترل و پسماند خروجی
  يمدیریت مصرف انرژ يبرا اقدامات صورت گرفته

  
 عدم تقارن سنجش براي: تقارن اطالعاتی

و  نکاتش و مدل گذاران از سرمایه بین اطالعاتی
 پیشنهادي قیمت ي دامنه) (1986(چیانگ 

 پژوهشی در. شود اده میاستف )سهام خریدوفروش
 براي انجام دادند،) 2012(همکاران  و 1فو که

 بهره مدل این از اطالعاتی، تقارن گیري اندازه
  :است ریز شرح به یادشده مدل. است شده گرفته

SPREADit =1- ِِِِ)(AP)-(PB) × 100 / 
(AP+PB) ÷ 2)  

  :آن در که
SPREAD :پیشنهادي قیمت تفاوت دامنه 

  ،tي  دوره در i مسها خریدوفروش
t :موردبررسی، سال  
i :موردبررسی، شرکت  

Price Ask (AP):  قیمت )کمترین(بهترین 
  ،t ي دوره در i سهام فروش پیشنهادي

 Price Bid (BP):  قیمت )بیشترین(بهترین 
  .است ،t  دوره در i شرکت سهام خرید پیشنهادي
 قیمت تفاوت ي دامنه هرچه ،باال مدل طبق

                                                             
1. Fu 

 تري عدد بزرگ سهام ریدوفروشخ پیشنهادي
. است بیشتر اطالعاتی عدم تقارن از حاکی باشد،

 این از حاصل عدد قدر مطلق ها، فرضیه آزمون در
 .گیرد می قرار مورداستفاده مدل

  
  ها افتهی

ي رهاییتغدر این بخش ساختار مدل، روابط بین 
. گیرندقرار می موردتوجهنهفته درونی و بیرونی 

تشخیص این موضوع است که آیا در اینجا هدف، 
در مرحله تدوین  رهاییتغروابط تئوریکی بین 
 ،محقق بوده است مدنظرچارچوب مفهومی 

با توجه به . گردیده یا خیر تأییدها داده لهیوس به
باشد،  0,3از  تر بزرگي عاملی باید بارهااینکه 

دارند، باید  0,3عواملی که بار عاملی کمتر از 
تمام  ،دیکن یمکه مشاهده  طور همانو  حذف شوند

 مسئولیت اجتماعی ها مؤلفهبارهاي عاملی 
است و نیاز به حذف  0,3بیشتر از  ها شرکت

  .از عوامل نیست کی چیه
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 ساختاري نمودار مدل معادالت .1 نمودار

  
جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها 

-tیا همان  tو بارهاي عاملی از آماره آزمون 

value چون معناداري در . شود نیز استفاده می
شود بنابراین اگر  بررسی می 0,05سطح خطاي 

-tبا آزمون  شده مشاهدهمیزان بارهاي عاملی 

value  محاسبه شود، رابطه  تر کوچک 96/1از
که در شکل زیر  طور همان. معنادار نیست

مسئولیت  ها مؤلفهمشخص است براي تمام 
  .بیشتر است 96/1از  t-value ها شرکت اجتماعی

  

  
  ساختاري نمودار معناداري ضرایب مدل معادالت 2 نمودار
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  :به شرح جدول زیر خواهد بود ها هیفرضآزمون نتایج  2و  1همچنین با توجه به نمودار 
  

  ها هیفرضآزمون  خالصه نتایج .2جدول 
  نتیجه  معناداري  ضریب مسیر  فرضیه

453/8  542/0  .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیا مدیران و افش تواضع - صداقتبین    تأیید 

  رد  328/1  -133/1 .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیمدیران و افشا  پذیري تهییج بین

  رد  888/1  104/0 .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیمدیران و افشا گرایی برون بین

  تأیید  300/2  160/0 .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیدیران و افشا م توافق پذیري بین

  تأیید  477/2  159/0 .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیمدیران و افشا باوجدان بودن  بین

  ییدتأ  714/3  242/0 .رابطه معناداري وجود دارد مسئولیت اجتماعیمدیران و افشا گشودگی به تجربه  بین

  تأیید  489/4  231/0 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی  تواضع - صداقت

  رد  227/1  -057/1 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی  يریپذ جییته

  رد  606/1  044/0 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیشا اف گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی  گراییبرون

  تأیید  2,091  0,068 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی  توافق پذیري

  تأیید  2,246  0,068 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی باوجدان بودن 

  تأیید  2,963  0,103 .دارد ریتأث مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبامدیران بر تقارن اطالعاتی به تجربه  گشودگی

  
  ها سازهبررسی اعتبار ترکیبی هر یک از  :بررسی کیفیت مدل

  
  ها سازهبررسی اعتبار ترکیبی هر یک از . 3جدول 

 شده استخراجمیانگین واریانس  پایایی مرکب آلفا کرونباخ 

849/0 فشا مسئولیت اجتماعیا  886/0  508/0  

754/0 باوجدان بودن  785/0  654/0  

743/0 ییگرا برون  764/0  587/0  

764/0 يریپذ جییته  782/0  653/0  

816/0 توافق پذیري  834/0  562/0  

853/0 تواضع- صداقت  765/0  754/0  

793/0 گشودگی به تجربه  813/0  597/0  
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 شده نوشته مرکب پایاییاعدادي که در ستون 
که مقدار  دهد یم هارانشاناعتبار ترکیبی سازه 

در این تحقیق  است و قبول قابلآن  7/0بیشتر از 
اعدادي که در ستون . است 7/0این اعداد بیشتر از 

 شده شده نوشته میانگین واریانس استخراج
ي ریگ اندازهاعتبار مناسب ابزارهاي  دهنده نشان

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

این : بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل
کیفیت اعتبار  )Q (=1-SSE/SSO)(شاخص 

و  دهد یماشتراك مدل معادالت ساختاري را نشان 
. استاعتبار مدل  دهنده نشاناعداد مثبت 

، در دیکن یمکه در شکل زیر مشاهده  طور همان
  .هستندمدل تحقیق حاضر این اعداد مثبت 

  

  
  نمودار بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل 3 نمودار

  
  و بحثي ریگ جهینت

بیش از هر  روانشناسان در تعریف شخصیت،
 یعنی هاي فردي توجه دارند،چیزي به تفاوت

  هایی که یک فرد را از دیگران متمایز ویژگی
شخصیت توافق کاملی  روانشناسان ؛ اماکندمی

درباره علل زیربنایی شخصیت ندارند و در پاسخ 
    هاي متفاوتی االتی در این زمینه پاسخؤبه س

شخصیت با  پردازان هیهمه نظر گرچه .دهندمی
توانیم می اما یک تعریف واحد موافق نیستند،
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 الگوي نسبتاً«بگوییم که شخصیت عبارت است از 
 هایی که تاا ویژگیها ییشگرا پایدار صفات،

 طور به. »بخشدبه رفتار دوام می يا اندازه
هایی تر، شخصیت از صفات یا گرایشاختصاصی
هاي فردي در رفتار، شود که به تفاوتتشکیل می

ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در 
  این صفات . انجامدهاي گوناگون میموقعیت

کل اعضاي باشند، یا  فرد منحصربهتواند می
 ها آندر آن سهیم باشند، ولی الگوهاي  گونه کی

 ).1386 ست وفیست،یف(در هر فرد تفاوت دارند 

ي مختلفی جهت تبیین ها مدلی طورکل به
در مقابل ذینفعان  ها شرکتمسئولیت اجتماعی 

وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر شرکت 
 فرد منحصربهبا توجه به اینکه داراي خصوصیات 

بر  رگذاریتأثو این خصوصیات،  استد خو
ي ها ياستراتژي عملکرد و  نحوهو  ها دگاهید

حرکت به سمت . است ها آنمسئولیت اجتماعی 
نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام 

سازمانی،  بافرهنگ ستیبا یم ها شرکتراهبردي 
شرکت در  بلندمدتي ها ياستراتژو  انداز چشم

ي مسئولیت ها برنامهاجراي یک راستا باشد تا 
از سوي  بر نهیهزي  برنامهیک  صورت بهاجتماعی 

، نژاد دریح(کارکنان و سهامداران تلقی نگردد 
1391.(  

بر افشا  تواند یمعواملی که  ترین مهمیکی از 
 هاي ویژگیباشد،  رگذاریتأثمسئولیت اجتماعی 
افشا بیشتر اطالعات . استشخصیتی مدیران 

نیز باعث کاهش عدم تقارن  ها شرکتتوسط 
 ها شرکتو مدیران  گذاران هیسرمااطالعاتی بین 

، لذا در این تحقیق به بررسی اثر گردد یم

مدیران بر  وعاملی هگزاک 6شخصیتی  هاي ویژگی
مسئولیت افشا  گري واسطهباتقارن اطالعاتی 

ي بورس اوراق بهادار ها شرکتدر  اجتماعی
 عنوان بهشرکت  50پرداخته شد و براي این منظور 

با استفاده از مدل معادالت  نمونه انتخاب شد و
ساختاري به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته 

  .شد
 که بین صداقت دنتایج تحقیق حاضر نشان دا

رابطه مثبت و  مسئولیت اجتماعیتواضع و افشا ـ 
تواضع -معنادار وجود دارد و همچنین صداقت

افشا  گري واسطهبااتی بر تقارن اطالع تواند یم
  .باشد مؤثر مسئولیت اجتماعی

شده عاملی تحت  در مطالعات واژگانی انجام
عنوان صداقت، انصاف، صمیمیت، حیاء و فقدان 

که تحت عنوان ششمین  شده فیتعر و آزحرص 
شتون آ(قرارگرفته است  یعامل بزرگ موردبررس

  ).2004همکاران،  و
صداقت را  قبالً) 2000( 1نوشتون، لی و سآ 

عنوان نامی براي این بعد پیشنهاد کردند اما این  به
نام ممکن بود کامالً حیطه این محتواي وسیع را 

-بعداً نام جدید صداقت ین؛ بنابراپوشش ندهد
 ترین مهمرا پیشنهاد دادند که یکی از  تواضع
اي است و انحراف عمدههگزاکو مدل  هاي ویژگی

با توجه به . استاز پنج بزرگ یا مدل پنج عاملی 
که انتظار داشت، افراد  شد یمخصوصیات این بعد 

بیشتري  مسئولیت اجتماعیداراي این ویژگی افشا 
  .داشته باشند

که بین توافق  دهمچنین نتایج نشان دا
پذیري، باوجدان بودن و گشودگی به تجربه و 

                                                             
1. Sun 
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رابطه مثبت و معنادار  مسئولیت اجتماعیافشا 
فق پذیري، باوجدان وجود دارد و همچنین توا

بر تقارن  توانند یمبودن و گشودگی به تجربه 
 مسئولیت اجتماعیافشا  گري واسطهبااطالعاتی 

  .باشند مؤثر
از تحقیقات  آمده دست بهمشترك محتواي 

اي گوناگون ساختار شخصیت براي توافق واژه
و دلپذیري  پذیرپذیري شامل خوش طبعی، تحمل

و ي، جنجالی ریپذ کیتحردر مقابل تندمزاجی، 
اعتقاد بر این است که سازگاري . است انتقادگر

ی معرفی کند خوب بهتواند ماهیت این عامل را می
  ).2004آشتون و همکاران، (

است که محتویات این بعد با  توجه قابل 
در . محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است

نسخه هگزاکو سازگاري شامل تندمزاجی و 
ه یکی از عناصر ثبات ي است کریپذ کیتحر

توضیحات باال این  بر اساس. هیجانی پایین است
پذیري و بخشش، نجابت، انعطاف: هايبعد با رویه

  .است شده مشخصبردباري 
 اي ساختار شخصیتبر اساس مطالعات واژه

دهی، پشتکار، هاي سازماناز رویهباوجدان بودن 
بعد  ینا .است شده لیتشک گرایی و احتیاطکمال

با عامل باوجدان بودن مدل پنج عاملی برابر  قریباًت
دقت شود که این عامل باوجدان بودن با ( است

اصطالحاتی که وجدان اخالقی، مانند صداقت و 

  شود و کنند، مشخص نمیخلوص تعریف می
تواضع جاي گرفته ـ  ها عموماً در بعد صداقتاین

  .)است
از پندار /خرد يجا هگزاکو به يساز در مفهوم

عناصر و شده است  گشودگی به تجربه استفاده
. یا توانایی ذهنی را شامل نشده است هوش خرد،

لی و همکاران  ،اقدام بیانگر این اعتقاد آشتون این
است که واریانس زیاد در هوش کلی ) 2000(

هوش سیال  یشناخت هاي غیر رواناز سازه احتماالً
ندار در ترکیب بعد شخصیتی خرد پ »جی سیال«یا 

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

کنجکاوي ذهنی یا فضولی که برخالف هوش، 
، تمایل رفتاري نوعی را نسبت به توانایی نفسه یف

  .دهد، شامل کردندشناختی خام پیشنهاد می
در چهارچوب هگزاکو به دلیل شباهت بیشتر 

پندار از گشودگی به تجربه /دخر يجا بانام قبلی به
گشودگی به تجربه در هگزاکو . شده است استفاده

، کنجکاوي، یباشناختیدرك ز: با چهار رویه
  .شده است مشخص  یفیتکلیب خالقیت و

که  شد یمبا توجه به خصوصیات این ابعاد 
افشا  ها یژگیوانتظار داشت، افراد داراي این 

ند و از این بیشتري داشته باش مسئولیت اجتماعی
  .طریق باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شوند

  
  منابع

). 1393( ع ،يعسگر ؛، هیپورشافع ؛، منیآر
بر  یتیشخص هاي ویژگی ریمدل تأث نییتب«

 تیبا توجه به نقش خالق یعملکرد شغل

 ینیامداد امام خم تهیدر کارکنان کم( یجانیه
کنگره  یناول .»)یره خراسان جنوب

 ،یجامعه در حوزه علوم اجتماع توانمندسازي
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تهران، مرکز ی، تیو علوم ترب یروانشناس
فرهنگی و اجتماعی  هاي مهارتتوانمندسازي 

  .جامعه

 6شخصیتی  هاي ویژگیرابطه «). 1398( پ، فقهی
با رضایت شغلی و انگیزه  عاملی هگزاکو

 نامه پایان. »جام تربتکاري پرستاران شهرستان 
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه. کارشناسی ارشد

  .جام تربت

 ،افتخار زاده ؛و ،فرزاد ؛ش ،کوشکی ؛ف ،حسینقلی
الگوي ساختاري سازگاري « ).1397( ف.س

آموزان نوجوان پسر بر  تحصیلی در دانش
شخصیتی و حمایت  هاي ویژگیاساس 

اي  نقش واسطه: شده اجتماعی ادراك
 ـ دوفصلنامه علمی. »راهبردهاي خودتنظیمی

  .27-50. 7) 2. (ت اجتماعیپژوهشی شناخ

حسابداري « ).1391( حیدري نژاد، ق
 .»ها شرکتو مسئولیت اجتماعی  ستیز طیمح

 ص .همایش ملی حسابداري و حسابرسی
301.  

 ؛س ،پاشنگ ؛ح ،زارع س؛.ف ،دم سپیده
). 1398( م ،حسین زاده تقوایی ؛خ ،ابوالمعالی

مدل یابی معادالت ساختاري اثر پردازش «
جانی بر حل مسئله اجتماعی با اطالعات هی

 ـ دوفصلنامه علمی. »میانجیگري توازن خود
  .9-24، 8) 1(، پژوهشی شناخت اجتماعی

بررسی « ).1386(ف  چاوش باشی،کاوسی، ا؛ 
ي مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی  رابطه

مسئولیت اجتماعی  نامه پژوهش .»در سازمان
  .86-51 ص، )3( ها سازمان
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