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چکیده حاکمیت شرکتی به معنی مجموعه فرآیندها و سازوکارهای مورد استفاده برای هدایت و مدیریت
کسب و کار و امور شرکت به منظور دستیابی به رونق اقتصادی و تجاری و مسئولیت پذیری شرکتها
با هدف نهایی تحقق ارزش سهامداران با توجه به منافع سایر ذینفعان می باشد. هدف از این تحقیق

بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع

کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تمامی شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که تعداد آنها بسیار زیاد می باشد. حجم نمونه با

استفاده از فرمول کوکران ، تعداد 382 نفر برآورد شد که از روش نمونهگیری « غیر احتمالی در
دسترس» از بین کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این
تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار استنباطی از نرم

افزار 20spss استفاده می شود. نتایج نشان داد که ابعاد حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت با مسئولیت
اجتماعی شرکت ها رابطه معناداری دارد و بین بازده حقوق صاحبان سهام و مسئولیت اجتماعی

شرکت ها رابطه عکس وجود دارد.

کلمات کلیدی : واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب مدیران
مستقل ، ترکیب مدیران زن ، ترکیب مدیران خارجی ، تمرکز مالکیت ، مالکیت موسسه ، بازده حقوق

صاحبان سهام ، اندازه شرکت
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