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 مقدمه
 تجاری واحدهای در سهامداران ارزش کالسیک نگرش برای چالشی به پاینده توسعه مفهوم که آنجایی از

 محیط بر خود های فعالیت آثار بیان به متعهد ها، شرکت امروزه است، شده تبدیل جامعه در ها آن نقش و

 مسئولیت  دارد، اشاره پاینده های فعالیت توصیف به که اصلی مفاهیم از یکی هستند، جامعه و طبیعی

 هر بقای اساسی عامل و برانگیز حساسیت موضوع اجتماعی مسئولیت [.10]است ها شرکت اجتماعی

 پاسخگویی و شفافیت برای پاسخگو، هایی شرکت عنوان به سرآمد های شرکت .شود می محسوب سازمانی

 های ارزش طریق از را اجتماعی مسئولیت به خود تعهدات باید عملکردشان قبال در خود ذینفعان به

 .شوند می جاری شرکت سراسر در تعهدات این که کنند حاصل اطمینان و دارند ابراز خویش

 رفتار و اعتبارند دارای ذینفعان دیدگاه از اجتماعی مسئولیت داشتن لحاظ از شده شاخته های شرکت

 تنها نه تاکنون فکری سرمایه .باشد می شرکت اجتماعی مسئولیت های ارزش با مطابق ،افراد آن و شرکت

 داشته بیشتری نقش شرکت، مالی دستاوردهای به دستیابی در بلکه ها، شرکت مالی عملکرد افزایش در

 عملکرد بین رابطه که قبلی مطالعات بررسی باشد، دقیق مالی عملکرد و فکری سرمایه رابطه این اگر .است

 مسئولیت با نیز فکری های سرمایه که دریافت توان می اند، داده نشان را شرکت اجتماعی مسئولیت و مالی

 دو حقیقت در ها شرکت اجتماعی مسئولیت و فکری های سرمایه .باشد داشته رابطه شرکت اجتماعی

 جنبه دیگر، عبارت به .کنند می توصیف را شرکت و جامعه بین رابطه دو هر که هستند، سکه یک طرف

 مسئولیت اقدامات تعریف با همسو و منطبق شرکت درون در فکری سرمایه حفظ و مدیریت متعدد های

 [.28]است شرکت اجتماعی

 های شرکت که داد نشان [11]اجتماعی پذیری مسئولیت خصوص در پیشین تحقیقات نتایج بررسی

 در ای شایسته نحو به هنوز تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت خصوصاً کشور، داخل

 در شده انجام پراکنده کارهای و اند نداده انجام اقداماتی و فعالیت اجتماعی، پذیری مسئولیت ی حوزه

 نظیر عواملی تأثیر تحت مختلف ابعاد در اجتماعی پذیری مسئولیت که است آن از حاکی خصوص این

 ما کشور در .گیرد می قرار  ... و سازمانی فرهنگ سازمانی، تعهد فرهنگی، های ارزش مدیریت، سبک

 پذیری مسئولیت دوستانه بشر های جنبه به توجه در مهمی نقش مذهبی و اعتقادی های انگیزه چون

 مسئولیت تقویت راستای در ها شرکت و ها سازمان که است طبیعی کند، می ایفاء کارها و کسب اجتماعی

 ذهن در ابتدا همان در و است حاکم ها شرکت بر عمالً که آنچه اما .نمایند عمل خود وظایف به پذیری

 شرکت در ها آن های مؤلفه و اجتماعی پذیری مسئولیت نامناسب وضعیت کند، می خطور ذینفعان

 پذیرفته های شرکت در اجتماعی پذیری مسئولیت وضعیت به بردن پی برای راستا، همین در .هاست

 آن بر  تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان به  فکری سرمایه نقش بررسی به  بهادار، اوراق بورس در شده

 معیار سه از منظور بدین .نشد یافت گذشته تحقیقات از یک هیچ در آن مشابه که شود می پرداخته

 فاکتورهای عنوان به ساختاری سرمایه کارایی و انسانی سرمایه کارایی ،(فیزیکی)رفته بکار سرمایه کارایی

  .است شده استفاده ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت ایفای ارزیابی جهت فکری سرمایه
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 پژوهش نظری پیشینه

 فکری سرمایه

 عامل یک عنوان به فکری سرمایه سریع تشخیص که داد نشان اقتصاد علم دانش ظهور گذشته دهه در

 ایجاد برای کامل منبع یک عنوان به فکری سرمایه .گذارد می تأثیر اقتصادی رشد و نوآوری بر مشخص

 دارای یک عنوان به فکری سرمایه دقیق گیری اندازه چه اگر است، شده گرفته نظر در رقابتی مزیت

 حقیقت در [.39]گرفت نادیده توان نمی را کند می ایجاد که اضافی ارزش اما است، مشکل نامشهود

 سرمایه مفاهیم با مرتبط های تالش نخستین [.38]است شرکت ارزشیابی در اصلی عامل فکری سرمایه

 سرمایه مفهوم ابداع تاریخی لحاظ به اما .است میالدی 1962 سال در مچالپ فریتز مطالعات مرهون فکری

 نباید میان این در هرچند .شود می داده نسبت گالبرایس کنت جان نام به میالدی 1969 سال به فکری

 بر مبتنی مدل بار اولین برای که کرد فراموش نیز را گذشته قرن دوم نیمه در تابین جیمز های تالش

 فکری سرمایه اثربخشی عملکرد تا دهد قرار ها سازمان اختیار در را ابزاری توانست (توبین کیو)او نسبت

 که است هایی دارایی و فرآیندها همه برگیرنده در فکری سرمایه .[2]دهند قرار بررسی مورد را سازمان

 مانند نامشهود های دارایی از گروه آن دربرگیرنده و شود نمی منعکس ترازنامه در سنتی و معمول بطور

 می قرار نظر مد را ها آن مدرن حسابداری های روش که باشد می ...و امتیازها حق و تجاری عالئم

 پذیرش مورد قاطع طور به که تعریفی نیز تاکنون و بوده مبهم همواره فکری سرمایه مفهوم [.34]دهد

 نقض را دیگری یک هیچ اما دارند تفاوت یکدیگر با تعاریف این اگرچه .است نگردیده ارائه گیرد قرار عموم

 را فکری سرمایه (2000)بنتیس .کنند می بیان را یکسانی های ویژگی تعاریف بیشتر چراکه کنند، نمی

 به ارزش ایجاد و سازمانی عملکرد از که کند می تعریف نامشهود های دارایی از ای مجموعه عنوان به

 تعریف غیرپولی و غیرفیزیکی منابع تمامی را فکری سرمایة (2005)همکاران و روس .[15]آید می دست

 نظر از [.33]کند می ایجاد ثروت آن برای و شده کنترل سازمان طریق از جزئی یا کامل طور به که کردند

 عملکرد در را ای فزاینده نقش که است شرکت های دارایی نامشهود ارزش فکری سرمایه نیز (2009)هانگ

  [.20]دارد بازار ارزیابی قبیل از مالی دستاوردهای بر ای عمده تأثیر همچنین و سازمانی

 ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت

 و سرمایه حفظ جهت در که است الزم تنها نه اقتصادی نهادهای پذیری، مسئولیت دیدگاه با مطابق

 هستند، سهیم ها آن تالش در که هایی گروه به نسبت بایستی بلکه نمایند، تالش خود سود افزایش

 همان به هستند متعهد ها شرکت پاسخگویی، دیدگاه اساس بر همچنین .باشند داشته مسئولیت احساس

 جهت در و نمایند پیگیری نیز را دوستانه بشر های هدف کنند، می دنبال را سهامداران اهداف که اندازه

 مفهوم این بر دیدگاه دو این .نمایند تالش .... و تورم آلودگی، بیکاری، فقر، مثل عمومی مشکالت رفع

 قبول .دارند جامعه قبال در را تعهداتی قراردادها، و قوانین الزامات از فراتر ها شرکت که دارند تاکید

 پاسخگو آن به نسبت بایستی که دارد دنبال به ها شرکت برای را اجتماعی مسئولیت اجتماعی، تعهدات

 به بازرگانی و تجارت در را ای عمده سهم ها شرکت اجتماعی مسئولیت اخیر های سال طی [.9]باشند



 75 .  فکری سرمایه نقش بر تأکید با شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت نقش ایفای

 

 

 شرکت اجتماعی مسئولیت ی کمیته تأسیس به اقدام ها شرکت از بسیاری .[23]است داده اختصاص خود

 یک ظهور به ها، شرکت اجتماعی مسئولیت واژۀ .[17]اند کرده مرتبط موارد افشای و گزارش صدور و ها

 تجاری تصمیمات در اجتماعی و محیطی فاکتورهای کردن وارد برای تالش در که دارد اشاره جنبش

 کنار در محیطی و اجتماعی عملکرد افزایش آن هدف و است حسابداری و تجاری استراتژی ها، شرکت

 تجاری واحدهای که، است این بر مبنی شده بیان های نظریه اخیر های سال در [.26]است اقتصادی ابعاد

 را هایشان فعالیت نمایند، تامین را بازار انتظارات که کنند نوآوری و اشتغال ثروت، ایجاد توانند می زمانی

 اساسی نقش آن اندازی راه در خود که اجتماعی حفظ برای بخشند، بهبود را رقابتشان و کرده تقویت

 توسط بازده کسب منظور به الزم شرایط کرن فراهم با نیز جامعه مقابل در و کنند همکاری اند، داشته

 مناسب بسترهای عادالنه، غیر و آربیتراژ های فعالیت نبود از ذینفعان برای اطمینان ایجاد و گذاران سرمایه

 نهادهای حد از بیش توجه راستا، همین در [.36]کنند فراهم را تجاری واحد پیشرفت و توسعه جهت

 مسئولیت که باشد مطلب این بیانگر تواند می شرکتی اجتماعی مسئولیت موضوع به آکادمیک و ای حرفه

 فراهم شرکت برای را توجهی قابل مزایای اغلب و بوده شرکت موفقیت برای ضروری عنصر یک پذیری

 [.31]کند می

 اجتماعی پذیری مسئولیت و فکری سرمایه رابطه
 بازار، ارزیابی مانند مالی های پیشرفت به کمک در بلکه ها، شرکت مالی عملکرد در تنها نه فکری سرمایه

 از عمدتاً خارجی و داخلی متعدد های پژوهش های یافته .[16]است کرده بازی افزایشی نقش همیشه

 طرفی، از .[14[]21[]12[]5]کند می حمایت ها شرکت مالی عملکرد بر فکری سرمایه مستقیم تأثیر

 توجهی قابل اثر ابعداد، تمامی در اجتماعی پذیری مسئولیت به نسبت تعهد به تجاری واحد اصرار و تمایل

 کند می ترغیب را تجاری واحد اجتماعی، مسئولیت سمت به گرایش واقع در دارد، مالی عملکرد روی را

 در [.36]کند تالش غیره و ضایعات مدیریت کمتر، مواد و انرژی از استفاده زیست، محیط بهبود برای تا

 بر خود منفی اثرات کاهش طریق از را خود بلندمدت های بازده توانند می تجاری واحدهای نتیجه،

 به منجر شرکت اجتماعی مسئولیت اجرای بنابراین [.35]نمایند حداکثر اختیاری، صورت به اجتماع،

 توجه با [.19]گردد می ها آن مالی عملکرد بهبود و اقتصادی رشد مدت، بلند در ها شرکت موفقیت بهبود

 پژوهش ها، شرکت مالی عملکرد بر پذیری مسئولیت و فکری سرمایه معنادار تأثیر و شده بیان مطالب به

 رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت و فکری سرمایه بین آیا که است سوال این به پاسخی پی در حاضر

 دارد؟ وجود معناداری

 پژوهش تجربی پیشینه

 خارجی های پژوهش
 بین در مالی عملکرد و اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بررسی به پژوهشی در (2018)زمیر و مقبل

 بین که دادند نشان ها آن .پرداختند هند کشور در (2016-2007 )ساله ده دوره یک در تجاری بانک 28

 پذیری، مسئولیت افزایش با و است برقرار معناداری و مثبت رابطه عملکرد و اجتماعی پذیری مسئولیت
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 رابطه بررسی با (2017)همکاران و نقیلی .[25]یابد می افزایش نیز بررسی مورد های بانک مالی عملکرد

 فرانسه کشور در خانوادگی غیر و خانوادگی های شرکت در بازار ارزش و اجتماعی پذیری مسئولیت

 های شرکت به نسبت اجتماعی پذیری مسئولیت از کمتری اطالعات خانوادگی های شرکت که دریافتند

 افشای با بازار بر مبتنی مالی عملکرد که داد نشان ها یافته همچنین .کنند می ارائه خانوادگی غیر

 غیر های شرکت برای و مستقیم صورت به خانوادگی های شرکت برای  اجتماعی پذیری مسئولیت

 اجزای تأثیر بررسی به (2016)یاسمین و یاسین .[29]است ارتباط در مستقیم غیر صورت به خانوادگی

 سرمایه بین معناداری رابطه نشانگر تحقیق نتایج .پرداختند ها شرکت رقابتی مزیت بر فکری سرمایه

 مزیت بر مشخصی اثر انسانی سرمایه و بود شرکت رقابتی مزیت و شده گرفته بکار سرمایه و ساختاری

 در شده پذیرفته های شرکت ارزش بر فکری سرمایه اثر بررسی به (2015)نریمان .[39]نداشت رقابتی

 شده استفاده پالیک روش از فکری سرمایه محاسبه برای پژوهش این در .است پرداخته اندونزی بورس

 در (2014)سامدریا .[30]دارد شرکت ارزش بر مثبتی اثر فکری سرمایه داد نشان پژوهش نتایج .است

 .پرداختند بحران شرایط در سودآوری و شرکت عملکرد و فکری سرمایه بین ارتباط بررسی به پژوهشی

 ضریب راستا این در و است سرمایه ساختار و انسانی نیروی تأثیر تحت شرکت توسعه که داد نشان نتایج

 و هانگ .[38]دارد معناداری و مثبت رابطه سود با که است مهمی عامل فکری سرمایه افزوده ارزش

 تقارن عدم روی اجتماعی پذیری مسئولیت با مرتبط های فعالیت اجباری افشای تأثیر (2013)همکاران

 برای الزم شرایط و اعتبار فاقد چین همانند ظهوری نو بازارهای .داد قرار بررسی مورد را چین در اطالعات

 های گزارش ارائه که دهد می نشان ها آن نتایج .هستند هایی فعالیت چنین مورد در اجباری افشای

 در ارتباط این و است اطالعاتی تقارن عدم کاهنده عامل یک اجتماعی مسئولیتپذیری مورد در اجباری

 چشم به بیشتر کمتر تحلیلی پوشش با هایی شرکت و باالتر اجتماعی  -سیاسی ریسک با هایی شرکت

 های شرکت عملکرد و فکری سرمایه بین رابطه بررسی با نیز (2012)سوفیانا و عبداله [.22]خورد می

 بین و دارد وجود مثبت همبستگی ها شرکت عملکرد و فکری سرمایه اجزای بین که دادند نشان مالزی

 .[14]باشد می دارا را همبستگی ترین قوی انسانی سرمایه فکری، سرمایه اجزای

 داخلی های پژوهش
 شرکت محصول بازار رقابت بر فکری سرمایه تأثیر بررسی به (1396)دهکردی الهی فضل و نیا طاهری

 سرمایه و انسانی سرمایه شده، گرفته کار به سرمایه بین که داد نشان نتایج .پرداختند بورسی های

 داوطلبانه گزارش عدم دلیل به عبارتی، به .باشد می برقرار معناداری رابطه محصول بازار رقابت با ساختاری

 ننموده، اتخاذ را مطلوبی تصمیمات مالی های صورت اطالعات از کنندگان استفاده فکری، سرمایه اطالعات

 رابطه بررسی با (1395)حقیقت و حسینی .[7]گردد می محصول بازار رقابت کاهش باعث امر همین و

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در  اجتماعی مسئولیت ایفای به تعهد و شرکتی حاکمیت بین

 ایفای به تعهد با مدیرعامل وظیف دوگانگی و مدیره هیئت جلسات تعداد بین که دادند نشان تهران بهادار

 تخصصی های کمیته مدیره، هیئت استقالل بین ولی .دارد وجود معناداری رابطه اجتماعی مسئولیت

 پژوهشی در (1395)قربانی .[4]نشد یافت ای رابطه اجتماعی مسئولیت با نهادی سهامداران و مدیره هیئت
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 ازین حاکی نتایج .پرداخت اطالعاتی تقارن عدم بر فکری سرمایه اطالعات اختیاری افشای تأثیر بررسی به

 می فراهم را اطالعاتی تقارن عدم کاهش موجبات فکری، سرمایه اطالعات اختیاری افشای که بود مطلب

 می کاهش اطالعاتی تقارن عدم فکری، سرمایه اطالعات اختیاری افشای افزایش با دیگر، عبارت به .آورد

 ها شرکت اجتماعی مسئولیت اطالعات افشای بین ارتباط بررسی به (1394)فرمانبر و احمدپور [.8]یابد

 و شرکت اجتماعی مسئولیت افشای سطح بین داد نشان پژوهش نتایج .پرداختند محصول بازار رقابت و

 زیست و اجتماعی عملکرد افشای سطح بین همچنین، .ندارد وجود معناداری ارتباط محصول بازار رقابت

 (1394)فخاری و الیزایی وحیدی .[1]ندارد وجود معناداری ارتباط محصول بازار رقابت با شرکت محیطی

 داد نشان نتایج .پرداختند ها شرکت مالی عملکرد بر شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت تأثیر بررسی به

 بر خالص سود نسبت کیوتوبین، نسبت سهم، هر سود ها، دارایی بازده سهام، صاحبان حقوق بازده بین

 اجتماعی پذیری مسئولیت با مالی عملکرد معیارهای عنوان به فروش بر ناخالص سود نسبت و فروش

 برتر های شرکت بندی رتبه به (1394)همکاران و سرلک [.13]است قرار بر معناداری و مثبت رابطه

 ها یافته .پرداختند بورس های شاخص مطابق بندی رتبه با آن مقایسه و فکری سرمایه جایگاه از بورسی

 بورسی  برتر های شرکت مالی عملکرد و بازار ارزش با فکری ی سرمایه بین که داد نشان پژوهش ی

 شاخص اساس بر ها شرکت این بندی رتبه بین معناداری همبستگی ولی دارد، وجود داری معنی ارتباط

 نشان تحقیق نتایج همچنین .نگردید مشاهده فکری سرمایه شاخص براساس ها آن بندی رتبه و بورس

 دارای شده کارگرفته به ی سرمایه فکری،کارایی سرمایه دهنده تشکیل عناصر میان در که دهد می

 بر داری معنی تأثیر انسانی ی سرمایه کارایی و باشد می برتر های شرکت سهم هر سود بر تأثیر بیشترین

  [.6]ندارد بورسی برتر های شرکت مالی عملکرد و بازار ارزش

 پژوهش های فرضیه
 به پژوهش های فرضیه پژوهش، پیشینه و نظری چاچوب بخش در شده بیان نظری مبانی به توجه با

 :گردند می مطرح زیر شرح

 .دارد وجود معناداری رابطه شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت و فکری سرمایه بین :اصلی فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت و فیزیکی سرمایه بین :اول فرعی فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت و انسانی سرمایه بین :دوم فرعی فرضیه

 وجود معناداری رابطه شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت و ساختاری سرمایه بین :سوم فرعی فرضیه

 .دارد

 ها داده گردآوری های روش و نمونه حجم آماری، جامعه

 .باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه آماری، جامعه پژوهش این در

 شرکت 100 و گرفته نظر در (ساله پنچ دوره)1395-1391 زمانی فاصله در آماری های داده و اطالعات

 جامعه از نمونه عنوان به زیر های محدودیت اساس بر (غربالگر)سیستماتیک حذفی گیری نمونه روش به

 :است گردیده انتخاب آماری
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 بورس در1391 سال از قبل و داشته فعال حضور بورس در 1395 تا1391 های سال طول در ها شرکت -

 .باشند داشته فعال حضور نیز1395سال پایان تا و شده پذیرفته تهران بهادار اوراق

 .باشند نداده مالی سال تغییر یا فعالیت تغییر مذکور مالی های سال طی -

 .باشند ماه اسفند به منتهی آنها مالی سال مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به -

 .باشند دسترس در آنها نظر مورد های داده -

 .نباشند گذاری سرمایه های شرکت و (بیمه موسسات و ها بانک مانند)مالی های شرکت جزو -

 .باشد نداشته معامالتی نماد توقف سال در ماه 6 از بیش و فعال شرکت، معامالتی نماد -

 داده آوری جمع برای و است ای کتابخانه و کاوی اسناد روش ها، داده آوری جمع استفاده مورد روش

 نرم از منظور بدین .است شده استفاده همراه های یادداشت و مالی های صورت اطالعات از نیاز مورد های

 و تهران بهادار اوراق بورس شرکت رسمی سایت )اینترنتی کاوش طریق از همچنین و نوین آورد ره افزار

 تحلیل و تجزیه جهت و الزم محاسبات انجام برای همچنین .است شده استفاده (مربوطه های سایت سایر

   .است شده استفاده  Eviews9 افزار نرم و اکسل از نهایی،

 پژوهش شناسی روش
 روش به توجه با و است تجربی شبه نوع از آن طرح و کاربردی هدف، به توجه با حاضر پژوهش روش

 های فرضیه آزمون منظور به .است گرفته صورت همبستگی و توصیفی های روش براساس پژوهش،

 خطی رگرسیون الگوی و تعیین ضریب متغیره، چند رگرسیون از ها داده تحلیل و تجزیه و پژوهش

 آزمون مورد (2015)همکاران و داگان مدل  از پیروی با پژوهش های فرضیه .است شده استفاده چندگانه

 :[18]اند گرفته قرار

 (1) رابطه
CSRi,t = α + β1VACAi,t + β2VAHVi,t + β3STVAi,t +β4SIZEi,t + β5PATi,t + 

β6MBVi,t + β7ROAi,t + εi,t 

 ها آن گیری اندازه نحوه و پژوهش متغیرهای

 وابسته متغیر

 (CSR)اجتماعی پذیری مسئولیت

 مؤسسه که معیارهایی به توجه با که باشدمی اجتماعی پذیری مسئولیت حاضر، پژوهش وابسته متغیر

 رتبه محیطی زیست و اجتماعی معیارهای اساس بر را ها سازمان ساله هر که KLD به معروف آمریکایی

 باشد،می بعد چهار دارای پژوهش این در اجتماعی پذیری مسئولیت .است شده گیری اندازه کندمی بندی

 مربوطه ضعف نقاط از قوت نقاط تفاضل با .باشدمی خود به مخصوص ضعف و قوت نقاط دارای آن بعد هر

 پذیری مسئولیت برای کلی نمره یک فوق ابعاد تمام نمودن جمع با نهایت در .آیدمی بدست بُعد آن نمره

 مربوطه، قوت نقطه یا ضعف نقطه هر وجود صورت در که است ذکر به الزم .آمد خواهد بدست اجتماعی

 در متغیرها این برای الزم اطالعات .شد خواهد گرفته نظر در صفر عدد آنها نبود صورت در و یک عدد

 به توجه با ابعاد، از یک هر معرفی برای حاضر تحقیق در و شودمی افشاء ها شرکت مدیره هیئت گزارش
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 گواهی از همچنین و ایران در اجتماعی پذیری مسئولیت های شاخص از ایران، در افشاگری ماهیت

 OHSAS و محیطی زیست مدیریت ISO 14001 کیفیت، مدیریت سیستم ISO 9001 هاینامه

 مدل از صرفاً پژوهش این در بنابراین .است شده استفاده بهداشت و ایمنی استاندارد مدیریت 18001

KLD داده توضیح پیشتر که همانطور که باشدمی ایران استاندارد با مطابق معیارها بلکه نشده استفاده 

 طریق از تاکنون که معروفیست کمی و عینی مدل حاضر مدل .شودمی افشا مدیره هیئت گزارش در شد

 شده استفاده شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت گیری اندازه برای کشورها از بسیاری در رسمی نهادهای

 :باشد می زیر صورت به مدل .است

 (2) رابطه
CSR-S = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S 

S-CSR: اجتماعی، پذیری مسئولیت نمره S-EMP-CSR: تفاضل از که اجتماعی مشارکت افشای نمره 

 :شود می محاسبه زیر صورت به خود خاص ضعف نقاط و قوت نقاط

CSR-COM-S =Σ Strengths -Σ Concerns                                               (3) رابطه

 نمره :CSR-EMP-S همچون اجتماعی، پذیری مسئولیت دیگر ابعاد های نمره توان می طور همین

 ویژگی افشای نمره :CSR-PRO-S زیست؛ محیط افشای نمره :CSR-ENV-S کارکنان؛ روابط افشای

 [.3]کرد محاسبه باال در شده ذکر طریق از را محصوالت

 :است شده ارائه (1)جدول در اجتماعی پذیری مسئولیت ابعاد ضعف و قوت نقاط از ایپاره

 ها آن ضعف و قوت نقاط با همراه اجتماعی پذیری مسئولیت ابعاد (.1)جدول

 مسئولیت ابعاد

 اجتماعی
 نمره ضعف نقاط نمره قوت نقاط

 مشارکت

 اجتماعی

 خیریه کمکهای.1

 سازمانهای به کمک(آورانه نو کمکهای  .2

 (عمومی طرحهای در مشارکت انتفاعی، غیر

 

 بر تأثیرمنفی( اقتصادی منفی اثر .1

 کارخانه تعطیلی )زندگی، کیفیت

 مالیات پرداخت عدم.2

 

 کارکنان روابط
 نقدی سود گذاشتن اشتراک به.1

 بازنشستگی مزایای.2
 

 ایمنی و بهداشت ضعف.1

 کار نیروی کاهش.2
 

 زیست محیط

 با سوخت از استفاده) پاک انرژی.1

 (کمتر آلودگی

 ایگازگلخانه وکاهش هوا آلودگی کنترل .2

 

 خطرناک های زباله تولید.1

 دلیل به جریمه پرداخت.2

 زباله مدیریت نقض

 

 ویژگی

 محصوالت

 محصول کیفیت.1

 محصول ایمنی.2
 

 ایمنی برای جریمه پرداخت.1

 محصول

 منفی تبلیغات برای جریمه پرداخت.2

 

 [27] :منبع
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 مستقل متغیر
 اندازه معیارهای پالیک  .شوند می سنجیده پالیک روش از استفاده با مستقل متغیرهای پژوهش این در

 انسانی سرمایه کارایی ،(فیزیکی)شده گرفته کار به سرمایه کارایی معیار سه را شرکت فکری سرمایه گیری

 [.32]داند می ساختاری سرمایه کارایی و

 (VACA)شده بکارگرفته فیزیکی سرمایه کارایی

 به .است مشهود فیزیکی های دارایی بکارگیری از ناشی شده ایجاد افزوده ارزش دهنده نشان ضریب این 

 [.7]است شده حاصل افزوده ارزش ریال چند مشهود فیزیکی دارایی ریال یک ازای به عبارتی

 =VACA                                                                                         (4)رابطه

VA÷CE 

VACA: شده؛ گرفته کار به سرمایه کارایی CE: کل دفتری ارزش با برابر که شده گرفته بکار سرمایه 

 محاسبه زیر صورت به که افزوده ارزش :VA است؛ آن نامشهود های دارایی منهای شرکت های دارایی

 :شود می
-VA=OUTPUT                                                                                    (5) رابطه

INPUT 
OUTPUT: خدمات؛ و کاالها فروش از حاصل درآمد کل INPUT: خدمات و اجزا مواد، هزینه کل 

 .است شده خریداری

 (VAHU)انسانی سرمایه کارایی
 یک ازاء به که است معنی آن به و است کارکنان توسط شده ایجاد افزوده ارزش دهنده نشان ضریب این

 [.منبع همان]است شده حاصل افزوده ارزش ریال چند پرداختی دستمزد و حقوق هزینه ریال

                                                                                         (6)رابطه
VAHU=VA÷HU 

VAHU: انسانی؛ سرمایه کارایی HU: دستمزد و حقوق هزینه کل با است برابر که انسانی سرمایه 

 .شرکت

 (STVA)ساختاری سرمایه کارایی

 است شرکت در موجود ساختارهای و فرآیندها از ناشی شده ایجاد افزوده ارزش دهنده نشان ضریب این

 [.منبع همان]است ساختاری سرمایه از ناشی شرکت افزوده ارزش از درصد چند که است معنی آن به این.

                                                                                          (7) رابطه
STVA=SC÷VA 

STVA: ساختاری؛ سرمایه کارایی SC: می محاسبه زیر صورت به که است شرکت ساختاری سرمایه 

 .شود

      (8) رابطه
                                                                                         SC=VA-HU 
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 کنترل متغیر

 .شود می گیری اندازه شرکت های دارایی کل طبیعی لگاریتم طریق از :(Size) شرکت اندازه

 .باشد می  گیری اندازه قابل ها شرکت خالص سود طبیعی لگاریتم طریق از  :(PAT) خالص سود

 ارزش به ها دارایی کل بازار ارزش تقسیم از نسبت این :(MB) دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 .شود می محاسبه ها دارایی کل دفتری

 .شود می گیری اندازه ها دارایی کل بر تقسیم خالص سود نسبت از :(ROA)هادارایی بازده نرخ

 پژوهش های یافته

 توصیفی آمار
 آمار مفاهیم از برخی (2)جدول در شده، محاسبه متغیرهای مهم خصوصیات از کلی نمای یک ارائه برای

 .است شده ارائه مشاهدات حداکثر و حداقل معیار، انحراف میانه، میانگین، شامل متغیرها، این توصیفی

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار (.2)جدول

 ماکزیمم مینیمم معیار انحراف میانگین مشاهدات متغیر

 00/5 00/1 981/0 038/3 500 اجتماعی پذیری مسئولیت

 35/14 -459/0 673/1 880/0 500 فیزیکی سرمایه

 676/8 -47/17 696/2 -883/0 500 انسانی سرمایه

 75/35 -88/29 592/6 167/3 500 ساختاری سرمایه

 014/8 756/4 601/0 044/6 500 شرکت اندازه

 197/7 320/2 771/0 016/5 500 خالص سود

 42/19 -803/11 758/2 913/2 500 دفتری ارزش بر بازار ارزش

 85/33 0001/0 048/3 675/0 500 هادارایی بازده

 پژوهش های یافته :منبع

 ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت متغیر برای آمده بدست میانگین شود، می مشاهده که همانطور

 ها شرکت کامل توجه عدم دهنده نشان که باشد می (حداکثر عنوان به شده گرفته نظر در 5 از)3 حدود

 نشان شده گرفته بکار فیزیکی  سرمایه کارایی میانگین .باشد می اجتماعی مسئولیت های شاخص به

 کارایی میانگین .است مشهود فیزیکی های دارایی بکارگیری از ناشی شده ایجاد افزوده ارزش دهنده

 ایجاد افزوده ارزش و کارکنان توسط شده ایجاد افزوده ارزش بیانگر نیز ساختاری سرمایه و انسانی سرمایه

 نشان که (044/6)شرکت اندازه میانگین .است شرکت در موجود ساختارهای و فرآیندها از ناشی شده

 016/5 متوسط از بررسی، مورد های شرکت که است ذکر به الزم .است شرکت های دارایی مجموع دهنده
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 ها دارایی بازده درصدی 5/67 میانگین و 913/2 دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت متوسط خالص، سود

  .اند بوده برخوردار

  وابسته متغیر بودن نرمال آزمون
 بودن نرمال است الزم پس .انجامدمی الگو هایباقیمانده بودن نرمال به وابسته متغیرهای بودن نرمال

 مناسبی حل راه شرط این نبودن برقرار صورت در و شود کنترل پارامترها برآورد از قبل وابسته متغیر

  .نمود اتخاذ (آن نمودن تبدیل جمله از ) ها آن نمودن نرمال برای

 برا و جارک آزمون نتایج (.3)جدول

 معناداری سطح آزمون آماره وابسته متغیر

 0602/0 618/5 اجتماعی پذیری مسئولیت

 پژوهش های یافته :منبع

 بر مبنی فرضیه بنابراین باشد،می 05/0 از باالتر آماره معناداری سطح (3)جدول در که این به توجه با

 است این بیانگر یافته این .شود می پذیرفته %95 اطمینان سطح در وابسته متغیرهای توزیع بودن نرمال

 .باشندمی برخوردار نرمال توزیع از وابسته متغیرهای که

  مدل تخمین روش تشخیص آزمون
 با ابتدا .است شده پرداخته رگرسیونی مدل برای مناسب الگوی انتخاب به ابتدا ها، فرضیه آزمون برای

 از استفاده با و تابلویی های داده مدل برابر در تلفیقی های داده مدل انتخاب به لیمرF آزمون از استفاده

  .شد خواهد پرداخته تصادفی اثرات مقابل در ثابت اثرات الگوی انتخاب منظور به هاسمن آزمون

 هاسمن و چاو آزمون نتایج (.4)جدول

 هاسمن آزمون چاو آزمون

 F آماره 
 سطح

 معناداری
 آماره نتیجه

Chi-Sq 

 سطح

 معناداری
 نتیجه

 مدل

 پژوهش
87/49 000/0 

 های داده

 پانل
98/5 001/0 

 اثرات

 ثابت

 پژوهش های یافته :منبع

 (%5)خطا سطح از کمتر (4)جدول در هاسمن آزمون و چاو آزمون در معناداری سطح اینکه به توجه با

 آزمون رگرسیونی مدل برازش جهت ثابت اثرات روش از همچنین و دیتا-پانل روش از بنابراین باشد، می

  .شود می استفاده ها فرضیه

 ها فرضیه آزمون نتایج
 سطح به توجه با .است شده استفاده فیشر F آماره از متغیره چند الگوی کلی اعتبار بررسی برای

 معنادار %95 اطمینان سطح در الگو این که گرفت نتیجه توان می (5)جدول در آن (000/0)معناداری

 دهد می نشان ضریب این .است شده محاسبه (624/0)الگو این شده تعدیل تعیین ضریب میزان .است
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 استفاده مورد متغیرهای در تغییرات با ها شرکت پذیری مسئولیت میزان در تغییرات از %62 تقریبا که

 توان می که .دهد می نشان را 71/1 نیز واتسون-دوربین آماره .شود می داده توضیح پژوهش، الگوی در

 وجود خطا جمالت بین سریالی همبستگی یا خودهمبستگی مشکل مذکور مدل تخمین در گرفت نتیجه

 .ندارد

 پژوهش مدل برازش نتایج (.5)جدول

 پژوهش های یافته :منبع

 بر (فیزیکی)رفته بکار سرمایه کارایی تأثیر عدم بر مبنی صفر فرض به مربوط احتمال خطای سطح

 رد صفر فرض بنابراین، است، (%5)خطا سطح از کمتر که است (000/0)برابر ها شرکت پذیری مسئولیت

 در نتیجه، در .باشد می (-016/0)برابر فیزیکی سرمایه متغیر برای شده برآورد ضریب همچنین، .شود می

 .است قرار بر معناداری و منفی رابطه ها شرکت پذیری مسئولیت با فیزیکی سرمایه کارایی بین اول فرضیه

 در .است یافته کاهش شرکتی پذیری مسئولیت ها، شرکت در رفته بکار سرمایه افزایش با عبارتی، به

 (588/0)معناداری سطح با و (005/0) با برابر انسانی، سرمایه متغیر برای شده برآورد ضریب دوم، فرضیه

 و انسانی سرمایه بین که دهدمی نشان یافته این .است (آزمون خطای سطح)%5 از تر بزرگ که باشدمی

 معناداری سطح همچنین، .ندارد وجود معناداری رابطه %95 اطمینان سطح در اجتماعی پذیری مسئولیت

 ،%95 اطمینان سطح در سوم فرضیه در نتیجه در است، (000/0) برابر ساختاری سرمایه متغیر به مربوط

 ضریب مقدار همچنین .دارد وجود اجتماعی پذیری مسئولیت و ساختاری سرمایه بین معناداری رابطه

 احتمال مقدار آماره  T استاندارد خطای ضریب متغیر

 000/0 259/96 032/0 096/3 ثابت ضریب

 000/0 -192/4 004/0 -016/0 فیزیکی سرمایه

 588/0 541/0 009/0 005/0 انسانی سرمایه

 000/0 -103/9 000003/0 -000002/0 ساختاری سرمایه

 041/0 -041/2 007/0 -014/0 شرکت اندازه

 071/0 807/1 004/0 008/0 خالص سود

 ارزش بر بازار ارزش

 دفتری
0003/0 0005/0 695/0 487/0 

 572/0 -565/0 0007/0 -0004/0 هادارایی بازده

Fتعیین ضریب معناداری سطح مقدار 
 تعیین ضریب

 شده تعدیل

 – دوربین آماره

 واتسون

52/16 0000/0 671/0 624/0 71/1 
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 عالوه .باشد می وابسته و مستقل متغیر بین رابطه بودن منفی از نشان (-000002/0) ساختاری سرمایه

 مشاهده معناداری رابطه وابسته متغیر با شرکت اندازه متغیر بین فقط نیز کنترلی متغیرهای بین از براین،

 .گردید

 گیری نتیجه و بحث

 مبتنی اقتصاد .است شده دانش بر مبتنی اقتصاد وارد و گذاشته سر پشت را صنعتی اقتصاد امروز، دنیای

 یکی .نماید می ایفا ثروت ایجاد فرایند در را اصلی نقش دانش، تولید آن در که است اقتصادی دانش،  بر

 تکنولوژی و انسانی سرمایه در گذاری سرمایه هنگفت جریان دانش، بر مبتنی اقتصاد متمایز های ویژگی از

 که است فکری سرمایه زمینه در اصلی رقابت حاضر عصر در .است (فکری سرمایه)ارتباطات و اطالعات

 مشتریان، سهامداران، )ذینفعان برابر در بایستی ها شرکت طرفی، از .است شرکت اصلی مزایای از یکی

 ها آن ترتیب این به .باشند پاسخگو (جامعه و محیط قانونگذاران، ها، بانک کارکنان، کاال، کنندگان عرضه

 مسئولیت بنابراین، .کنند مسئولیت احساس نیز اجتماعی مسائل برابر در باید اقتصادی، مسئولیت بر عالوه

  .انجامد می ها شرکت تداوم به که است ضروری عامل شرکتی اجتماعی پذیری

 سرمایه و انسانی سرمایه فیزیکی، سرمایه)فکری سرمایه اجزای بین رابطه پژوهش، این در اساس این بر

 نتایج .گرفت قرار بررسی مورد ایران سرمایه بازار در شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت با (ساختاری

 سال زمانی بازه طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته (شرکت – سال 500) شرکت100 بررسی

 پذیری مسئولیت با ساختاری سرمایه و فیزیکی سرمایه بین که است آن مبین ،1395-1391 های

 اجتماعی پذیری مسئولیت و انسانی سرمایه بین ولی .دارد وجود معنادار منفی رابطه شرکتی اجتماعی

 .نشد مشاهده معناداری رابطه گونه هیچ

 مسئولیت افزایش باعث تواند می زمانی فکری سرمایه که باشد امر این از ناشی است ممکن نتایج این

 انتشار و تهیه طریق از)نوعی به متغیر دسته هردو به مربوط اطالعات که شود ها شرکت اجتماعی پذیری

 شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت ایفای رتبه یا نمره انتشار و اعالم محیطی، و اجتماعی عملکرد گزارش

 طریق از آن اساس بر ها شرکت بندی رتبه و فکری سرمایه داوطلبانه افشای مالی، های نهاد توسط ها

 گزارش و افشاء عدم دلیل به ایران کشور در اما .گیرد قرار سرمایه بازار اختیار در ...( و تشویقی های طرح

 سنجیده مناسبی نحوه به ها شرکت اجتماعی عملکرد به مربوط اطالعات اینکه و فکری سرمایه داوطلبانه

 با فکری سرمایه ارکان بین رابطه نتیجه در گیرد، نمی قرار بالقوه و واقعی ذینفعان اختیار در و نشده

 که کند ثابت توانست همچنین پژوهش نتایج .باشد نمی لمس قابل روشنی به اجتماعی پذیری مسئولیت

 این بتوانند ها شرکت آن در که ندارد قرار ای مرحله در هنوز شرکتی اجتماعی های مسئولیت از استنباط

 های شرکت بر دولت سایه که ایران بورس بازار در همچنین، .نمایند اجرا داوطلبانه صورت به را مسئولیت

 فراهم آن گیری اندازه حتی و فکری سرمایه مفهوم رشد برای را شرایط نتوانسته هنوز افکنده سایه آن

 .آورد

 و بورس سازمان و حسابداری استانداردهای تدوین کمیته شود می پیشنهاد شد، ذکر آنچه به توجه با

 اجرائی ضمانت تقویت کارهای راه مقرراتی، و قوانین تدوین با نظارتی نهاد یک عنوان به بهادار اوراق
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 ذینفعان به پاسخگویی و شفافیت راستای در فکری سرمایه و اجتماعی مسئولیت زمینه در را هایی گزارش

 پیشنهاد مالی تحلیلگران و گذاران سرمایه به همچنین، .آورند فراهم را یکسان افشای های رویه با شرکت

 باالیی سطح در که نمایند انتخاب را تجاری های واحد خود، گذاری سرمایه های فعالیت انجام در شود می

 برای پژوهشگران به براین، عالوه .باشند داشته قرار اجتماعی پذیری مسئولیت و فکری سرمایه افشای از

 انجام صنایع تفکیک به را حاضر پژوهش تر دقیق نتایج کسب جهت شود می پیشنهاد آتی تحقیقات انجام

 بررسی به نیز زمانی سری صورت به گردید، انجام مقطعی صورت به پژوهش این اینکه به توجه با و دهند

 تفکیک یا و فکری سرمایه گیری اندازه معیارهای دیگر از شود می پیشنهاد همچنین .بپردازند موضوع این

 استفاده آتی های پژوهش در یکدیگر با ها آن مقایسه و ضعیف و قوی اجتماعی مسئولیت با های شرکت

 .شود

 

 منابع فهرست

 شرکت اجتماعی مسئولیت افشای بین ارتباط بررسی"(. 1394) ،مریم فرمانبردار، و احمد احمدپور، .1

 .124-103 صص ،26 شماره هفتم، سال ،مالی حسابداری مجله. "محصول بازار رقابت و ها

 مالکیت"(. 1393)  ،علیرضا ضمیر، روشن و حیدر سالطه، محمدزاده جواد، عظیمی، جمال، اکبرنژاد، .2

 ،12شماره سوم، دوره ،حسابداری پژوهش مجله. "فکری سرمایه بر آن پیامدهای و آثار و دولتی

 .62-47 صص

 ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بررسی "(.1393)  ،بهمن سرفراز، زهره، حاجیها، .3

-105 صص ،14 شماره ،حسابداری تجربی های پژوهش مجله. "سهام صاحبان حقوق هزینه و
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 ایفای به تعهد و شرکتی حاکمیت بین رابطه"(. 1395)سرور حقیقت، و علی سید حسینی، .4

 پژوهش مجله. "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در اجتماعی های مسئولیت

 .128-103 صص ،23 شماره ششم، دوره ،حسابداری

 عملکرد بر فکری سرمایه تأثیر بررسی"(. 1388)مصطفی نژاد، کاظم و حسین محمد ستایش، .5

 شماره ،حسابداری های پیشرفت مجله. "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 .94-69 صص اول،

 بورسی برتر های شرکت بندی رتبه"(. 1394)زهره حیدری، و علی قنبری، محمد نرگس، سرلک، .6

 دانش مجله. "بورس های شاخص مطابق بندی رتبه با آن مقایسه و فکری ی سرمایه جایگاه از

 .46-29 صص ،14 شماره چهارم، سال ،گذاری سرمایه
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 ،25شماره ،حسابداری پژوهش مجله. "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
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 پذیری مسئولیت ایفای تبیین"(. 1396)فرهاد ویسی، شاه و فرزین رضایی، احمد، سید موسوی، .10

 حسابداری فصلنامه. "مالی اطالعات کیفی خصوصیات بر آن تأثیر و ها شرکت اجتماعی

 .108-89 صص ،33 شماره دهم، سال ،مدیریت

 بررسی"(. 1394)مهدی جوری، مران و رضیه خانی، علی عباسعلی، دریائی، غالمحسین، مهدوی، .11

 و محیطی زیست حسابداری اطالعات افشای با سودآوری و صنعت نوع شرکت، اندازه بین رابطه
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 های پیشرفت مجله. "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی عملیات
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In addition to the undeniable role of intellectual capital in the success of firms, this 

asset has an increasing importance for the capital market, decision makers and users 

of financial statements. On the other hand, the increasing demand from companies to 

take social responsibility has encouraged companies to engage in social and 

environmental responsibilities. Therefore, the purpose of this study is to investigate 

the role of intellectual capital on corporate social responsibility. Capital employed 

(physical capital), human capital and structural capital were used as intellectual capital 

components and the KLD criteria for measuring corporate social responsibility. The 

statistical population of the study consisted of 100 companies admitted to Tehran 

Stock Exchange during the period of 2012-2016. To test the hypotheses, multivariate 

regression technique was used by panel data. The results of this study showed that 

there is a negative and significant relationship between physical capital and structural 

capital with social accountability. But no significant relationship was found between 

human capital and social responsibility. 
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