هجله دستاوردهای نوین در هطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir
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هقایسه تعهد ایونی در شرکت های تولیدی با توجه به قدهت و اندازه شرکت
هرین اوشک سرائی ، 9هحودرضا آزاده دل
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6اؾتازیاضٌ ،طٔ ٜٚسیطیت نٙؼتیٚ ،احسضقت ،زا٘كٍا ٜآظازاؾالٔی ،ضقت ،ایطاٖ
 2اؾتازیاضٌ ،طٔ ٜٚسیطیت زِٚتیٚ ،احسضقت ،زا٘كٍا ٜآظازاؾالٔی ،ضقت ،ایطاٖ

چکیده
تؼٟس ایٕٙی تٔ ٝیعا٘ی وٙٔ ٝاتغ ا٘ؿا٘ی ؾاظٔاٖ ،ایٕٙی ضا ت ٝػٛٙاٖ یه اضظقی انّی تؼطیف وٙٙس اعالق ٔی ٌطزز .ضؼف تؼٟس
ایٕٙی اظ جّٕ ٝزالیُ تطٚظ حٛازث قغّی ٔحؿٛب ٔی قٛز ،و ٝتا ضفغ آٖ ٔی تٛاٖ تا حس لاتُ تٛجٟی اظ تطٚظ حٛازث قغّی
پیكٍیطی ٕ٘ٛزٞ .سف انّی ایٗ ٔغاِؼٔ ٝمایؿ ٝتؼٟس ایٕٙی زض قطوتٟای تِٛیسی تا تٛج ٝت ٝلسٔت  ٚا٘ساظ ٜآٟ٘ا اؾت .ایٗ
ٔغاِؼ ٝزض ٌط ٜٚنٙایغ فّعات اؾاؾیٔ ،حهٛالت فّعیٔ ،اقیٗٞایاِىتطیىی  ٚغیطاِىتطیىی زض اؾتاٖ ٌیالٖ ا٘جاْ قس ٜاؾت.
ػّت ا٘تراب ایٗ ٌط ٜٚاظ نٙایغ ،تاالتط تٛزٖ ٘طخ افطاز حازح ٝزیس ٜزضٔمایؿ ٝتا ؾایط نٙایغ زض ایطاٖ تٛز ٜاؾت 02 .قطوت زض
ایٗ ٔغاِؼٔ ٝكاضوت وطز٘س .قطوت ٞای ٔٙترة جأؼ ٝآٔاضی تطاؾاؼ لسٔت  ٚا٘ساظ ٜآٟ٘ا ا٘تراب قس٘س .ضٚـ ت ٝواض ضفت ٝزض
ایٗ ٔغاِؼ ٝجٟت جٕغ آٚضی اعالػات ،ضٚـ وّٕی پطؾكٙأ ٝای ٔثتٙی تط عیف ِیىطت تٛز  ٚزازٞ ٜای جٕغ آٚضی قسٜ
تهٛضت آٔاضی آ٘اِیع قس٘سٔ .یاٍ٘یٗ أتیاظ وؿة قس ٜتؼٟس ایٕٙی ( 0/02وٕتط اظ حس ٔتٛؾظ  ) 3تٛز و ٝتیاٍ٘ط لٛی ٘ثٛزٖ
آٖ اؾت .ایٗ ٔغاِؼ ٝقأُ ز ٚفطضی ٝتٛز ٜاؾت .تحّیُ ٚاضیا٘ؽ یه عطف٘ ٝكاٖ زاز و ٝتفاٚت ٔؼٙازاضی تیٗ تؼٟس ایٕٙی زض
قطوت ٞا تا تٛج ٝت ٝلسٔت  ٚا٘ساظ ٜقطوت ٞا ٚجٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ضاتغ٘ ٝتایج ٘كاٖ زاز و ٝتؼٟس ایٕٙی زض قطوت
ٞای جسیس (آٟ٘ایی و ٝوٕتطیٗ لسٔت ضا زاقتٙس) ٘ ٚیع زض قطوت ٞای تعضي (آٟ٘ایی و ٝتعضٌتطیٗ ا٘ساظ ٜضا زاقتٙس) زض ٔمایؿٝ
تا ؾایط قطوت ٞا لٛی تط تٛز.
واژههای کلیدی :تؼٟس ایٕٙی ،قطوت ٞای تِٛیسی ،نٙؼت
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