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 مقدمه
 دارد. تاکید اجتماع در آن رفتار اساس عنوان به پاسخگویی و مسئولیت بر همواره اجتماعی مسئولیت

 بلندمدت در سازمان فعالیت تداوم به منجر که است ضروری عامل یک اجتماعی مسئولیت مسیر در حرکت

 اجتماعی مسئولیت رعایت به ناگزیر دیگران با تعامل و اجتماعی زندگی فرایند در همواره انسانها میگردد.

 در آن رفتار اساس و پایه عنوان به پاسخگویی و مسئولیت بر همواره سازمانها اجتماعی مسئولیت هستند.

 حیاتی و ضروری عامل یک محیطی زیست و اجتماعی مسئولیتهای مسیر در حرکت دارد. تاکید اجتماع

 کارایی افزایش سازمانها، اصلی هدف هرچند  میگردد. بلندمدت در سازمان فعالیت تداوم به منجر استکه

 نبوده سازمان مطلوب فعالیت استمرار و بقاء برای کافی ضمانت خود خودی به این اما است سود کسب و

 اخالقی و اجتماعی انتظارات به باید موفقیت به دستیابی برای سازیجهانی و اطالعات عصر در سازمانها و

 دستیابی تا کنند تلفیق اقتصادی اهداف با را انتظارات اینگونه شکل بهترین به و داده نشان مناسب پاسخ

 بقای اساسی عوامل از یکی اجتماعی مسئولیت بهینه انجام واقع در پذیرسازند.امکان را باالتر اهداف به

 امروزه واقع در و گرفته قرار سازمانها بیشتر توجه مورد اخیراً که است موضوعی و است سازمان یک

 بانکی و مالی فعالیت نوع از فارغ که انددریافته نیز مالی موسسات و بانکها سهامداران و مسئوالن مدیران،

 که کنند می ادعا 1990 ، 1979، 1زیمرمن و واتز. باشند مسئول آن وقایع و جامعه قبال در باید خود

 باعث که ، آنها رضایت بدون و سهامداران برای مدیران بوسیله نامشروع است تالشی اجتماعی مسئولیت

 مسئولیت اینکه بر عالوه اقتصادی های نباشند.بنگاه حسابده سهامداران به نسبت مدیران گردد می

 اجتماعی مسئولیت ایفای به ملزم جامعه سالمت حفظ برای ، دارند عهده به را خود مالکان به پاسخگویی

 این شامل مهمترین ، است مختلفی تعاریف دارای ها شرکت اجتماعی [.مسئولیت6] باشند می نیز خود

 می بروز فعالیتهایش جریان در که اجتماعی و محیطی تاثیراتی مقابل در بنگاه چگونه که است تعریف

 متداومی تعهدات [.همچنین18] نمایند حداقل را ها زیان و حداکثر را فواید تا پذیرند می مسئولیت ، دهد

 کار نیروی زندگی کیفیت تا دهد می رخ اقتصادی های محیط در اخالقی بصورت و ها بنگاه طرف از که

 ]12[[23] شود انجام بایستی همه برای عمومی خدمات که ای گونه همان به دهند بهبود را آنها نزدیکان و

 گرد.تحقیقات می فرض ها بنگاه حیات تجدید و موفقیت کلیدی عامل عنوان به اجتماعی مسئولیت .لذا

 های انجمن کمیسیون نظر .براساس نیست موقتی ها بنگاه اجتماعی مسئولیت اجرای که داده نشان

 اجتماعی راستای در ارادی بصورت و آن بوسیله ها شرکت که است مفهومی اجتماعی مسئولیت اروپایی

 بنگاه اجتماعی های فعالیت تاثیر حسابداری تحقیقات از .تعدادی دارند برمی گام سالمتر محیطی و بهتر

 می بروز نمایندگی تئوری به توجه با مسئله این ، رسانده اثبات به ها بنگاه مالیاتی های سیاست بر را ها

 از و زیست محیط با اقتصادی منافع سویی هم موجب سو یک از اجتماعی [.مسئولیت23[]19] دهد

 زیست محیط و مردم از اعم جامعه چه اگر شود. می شرکتها کار و کسب پایداری و رشد سبب دیگر سویی

 لیکن ، باشند می ذینفعان نظریه در اصلی مخاطب دهند می تشکیل را اقتصادی های بنگاه پیرامون که
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 [.برای21نمایند] مداخله توانند می  غیردولتی نهادهای سایر و کارکنان ، دولت چون دیگری مخاطبان

 [:6] باشند می زیر شرح به مسئولیت چهار رعایت به ملزم اقتصادی های بنگاه ، اجتماعی مسئولیت ایفای

 داوطلبانه های مسئولیت 

 اخالقی مسئولیت 

 قانونی مسئولیت  

 اقتصادی مسئولیت  

 شده تعریف شودمی شاملش که لغتی سه وسیله به شرکت اجتماعی مسئولیت اصطالح وتان ژان نگاه از 

 کسب یک فعالیت عنوان به تواندمی شرکت اجتماعی مسئولیت بنابراین مسئولیت. و اجتماع شرکت، است:

 مراقبت کنند،می فعالیت آنها که جایی در جامعه از که شود دیده پذیریمسئولیت شرکتهای  یا کار و

 مزیت ارتقا ثروت، ایجاد فرایند عنوان به را شرکت اجتماعی مسئولیت (،2003) اسمیت[.11] نمایندمی

 بطور که منبع(، )همان میبینند جامعه برای شده ایجاد ثروت از ارزش کردن حداکثر و شرکت رقابتی

 جهت در را جامعه کل و محلی جامعه مشتریان، کارکنان، زندگی کیفیت به کار و کسب توجه و تعهد کلی

 دهه در مالی توسعه مفهوم ، مالی بازارهای تحوالت به توجه با [.4] دارد مدنظر پایدار اقتصادی توسعه

 ابتدا مفهوم این تکامل فرآیند شناسایی برای . گرفت قرار اقتصاددانان توجه مورد هفتاد دهه از پس های

 مراحل در گیرد. می قرار بررسی مورد اقتصادی رشد در مالی توسعه اهمیت زمینه در اقتصاددانان دیدگاه ،

 رشد موجب مالی ساختار تغییر و مالی جدید ابزارهای گسترش و مالی خدمات بهبود ، توسعه ابتدایی

 شود می آن برای تقاضا روی دنباله مالی تحوالت ، اقتصادی توسعه روند ادامه در ولی . شود می اقتصادی

 ، اخیر ی دهه چند در . شود می کننده تعیین عامل مالی خدمات و ابزارها جدیدتر انواع برای تقاضا و

 آمار کمبود موضوع این اصلی عوامل از یکی که است شده فراموش اقتصادی رشد در مالی ی توسعه نقش

 ی مطالعه به اقتصادی رشد بر مالی بخش تاثیر میان این در . باشد می زمینه این در الزم اطالعات و

 کند می اقتصادی رشد ی توسعه و مالی ساختار بر تاکید خود ی مطالعه در که گردد برمی گلدسمیت

 گیری تصمیم و یابد توسعه وظایف این انجام در مالی بازار توانایی که افتد می اتفاق زمانی مالی .توسعه

 بازار بین گردد.ارتباط اقتصادی رشد موجب نهایت در و بخشیده بهبود را گذاری سرمایه و انداز پس برای

 کند می بیان دیدگاه [.این3] باشد می مربوط " مالی تامین و رشد " ایده به اقتصادی رشد و سهام های

 نقدینگی متغیرهای طریق از سهام شود.بازارهای می اقتصادی رشد بهبود موجب مالی تامین چگونه که

 اقتصادی رشد بر اندازها پس تجهیز و شرکتی ها،حاکمیت شرکت اطالعات ،کسب ریسک بخشی ،تنوع

 از زیادی حجم بتوانند سرعت به تا سازد می قادر را ها بنگاه سهام بازارهای [.نقدینگی24] گذارد می اثر

 گذاری سرمایه ریسک کاهش موجب سهام بازارهای رو این از ، نمایند تامین را خود نیاز مورد های سرمایه

 متنوع مالکیت میگردد.وجود مبادله تر راحت سهام صاحبان های دارایی بازارها این در زیرا ، شوند می

 می اقتصادی رشد افزایش موجب خود نوبه به این به که کند می کمک سیاسی ثبات ایجاد به سهام

 فراهم با سهام .بازارهای دارد اقتصادی رشد و سهام بازار توسعه بر منفی تاثیر سیاسی ثباتی [.بی25شود]

 آسان و بجا انتشار . کنند می تقویت را اقتصادی رشد ها شرکت خصوص در اطالعات منظم نمودن
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 می باال را توسعه و تحقیق سطح شده پذیرفته های شرکت سهام سود و ها قیمت بر و تاثیرگذار اطالعات

 اطالعات وجود صورت در ، دیگر عبارت به شود. می اقتصادی رشد افزایش موجب خود نوبه به این که برد

 را شرایطی سهام بازار . بود خواهد پرهزینه گذاران سرمایه برای اطالعات کسب ها شرکت درباره نامتقارن

 آورند. دست به گذاری سرمایه انجام برای را نیاز مورد اطالعات بتوانند گذاران سرمایه تا سازد می فراهم

 می بشمار ای کننده تعیین عامل شرکتها مالی تامین سهام،در بازار ،بخصوص مالی بازارهای توسعه درجه

 عملکرد هستند.اگر قائل مطلوب عملکرد و نقدینگی قابلیت ویژگی دو سهام بازار برای مالی ادبیات رود.اکثر

 شود: مواجه مشکل سه با کشور اقتصاد است ممکن نباشد، مطلوب سهام بازار

 بخشی تنوع فرصتهای نباشد، برخوردار الزم نقدینگی قابلیت از یا و باشد نداشته وجود سهام بازار اگر اول،

 گذاران سرمایه شود. می محدود تاسیس تازه شرکتهای سهام خریداران و گذاران سرمایه برای ریسک

 خواهان شود، می معامله نقدینگی فاقد بازار در سهامشان که شرکتهایی سهام خرید منظور به خارجی

 به را مالی بازارهای از استفاده اجتناب است ممکن بخشی، تنوع در باال هزینه هستند. اضافی پاداشی

 بمنظور شرکتها است ممکن بنابراین گذارد. تاثیر گذاری سرمایه تصمیمات بر و کند تحمیل شرکتها

 یا و دارد، نیاز کمتری سرمایه به که کنند انتخاب را تولیدی تکنولوژیهای بلندمدت، ریسکهای کاهش

 بمانند. باشند، باید که ای اندازه آن از کوچکتر و کنند گذاری سرمایه کمتر شرکتها است ممکن

 داشته مناسبی مالی ساختار توانند نمی شرکتها مطلوب، عملکرد با سهام بازار وجود عدم صورت در دوم،

 که همانگونه دارد؛ وجود منافع اختالف کنندگان، عرضه و مشتریان و شرکتها مدیران بین "معموال باشند.

 باال، بدهی سطح با شرکتهای مثال برای دارد. وجود اختالف شرکت در گذار سرمایه مختلف دستجات بین

 نتیجه در و شوند ریسک پر های پروژه وارد است ممکن چون یابد، می افزایش ورشگستگیشان احتمال

 بیشتری ریسک آمدن بوجود موجبات مالی، بدهی زیرا گردد می بستانکاران متوجه بیشتری خطر و زیان

 اگر باشند؛ نداشته بیشتر اعتبار دریافت توانایی است ممکن باال، بدهی با شرکتهای سازد. می فراهم را

 کاهش را آمده بوجود مشکالت تواند می سهام انتشار باشد، داشته وجود مطلوب عملکرد با سهام بازار یک

  بدهد. را بیشتر وام دریافت اجازه شرکت به و دهد

 عملکرد با بازارهای کند. می ایفا را مهمی اطالعاتی نقش سرمایه، عرضه با ارتباط در سهام بازار سوم،

 دسترس در و کنند می آوری جمع شود، می معامله سهمشان که شرکتهائی مورد در را اطالعات مطلوب،

 جریان بهبود بوسیله مطلوب، عملکرد با سهام بازارهای دهند. می قرار گذاران سرمایه و دهندگان وام

 مناسبتر سیستمهای بطرف را شرکتها و کنند می دخالت شرکتها کنترل در شرکتها، مورد در اطالعاتی

 بخشد می بهبود را گذاری سرمایه جریان بهتر، مدیریت و شرکت بهتر کنترل سازند. می هدایت مدیریتی

 [.9] میدهد افزایش را کارایی و

 انواع نظریه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی
 نظریه . 5 گویی پاسخ نظریه . 4 نفعان ذی نظریه . 3 اجتماعی هنجار نظریه .  2مشروعیت نظریه . 1

 نمایندگی



 85 .  شرکت ها یاجتماع تیمسئول یفایتوسعه بازار سهام بر ا ریتاث

 

 

 در دهند اطمینان که هستند آن پی در "مستمرا ها سازمان مشروعیت تئوری براساس : مشروعیت نظریه

 اینکه به توجه با و شود می ارزیابی مشروع شان فعالیت و کنند می عمل جامعه هنجارهای محدوده

 براساس کنند. می الزام دادن نشان واکنش به را سازمان نتیجه در نیستند ثابت هنجارها و ها محدوده

 .نظریه کنند توجه شان فعالیت اجتماعی و محیطی ، انسانی پیامدهای به باید ها سازمان تئوری این

 . دارد توجه اقتصادی های نگرش بر رفتار حمایتی الگوهای تاثیر نحوی به نظریه این : اجتماعی هنجار

 تشکیل را بازار فعاالن برای انگیزه اصلی سازوکارهای که است وابسته جامعه باورهای به اقتصادی رفتار

 درک حمایتی – مشارکتی های نگرش رایج توافقات عنوان به اجتماعی مسئولیت اساس این بر دهد. می

 پذیرفته قوانین به متصل اقتصادی های نگرش شود. نهادینه تجاری فعاالن توسط تواند می که شود می

 مشخص مشکوک مالی گزارشگری های رویه پذیرش در چشمگیر کاهش توسط نیز شرکت رفتار ی شده

 در نفعان ذی مختلف انواع با سازمان یک روابط به مربوط ذینفعان تئوری  : ذینفعان نظریه شود. می

 که دهد می توسعه را نمایندگی( تئوری ")مثال سنتی داران سهام های تئوری ، تئوری این . است جامعه

 جهت در باید سازمان یک ، نفعان ذی دیدگاه این براساس دارند. تمرکز داران سهام ثروت حداکثرسازی بر

 ذی تئوری کنند. تالش سهامداران فقط نه و نفعان ذی از وسیعی دامنه چندگانه اهداف کردن برآورده

 می آن طریق از که ها شیوه از یکی : دهی پیغام نظریه کند. می تداعی را پاسخگویی واژه "عموما نفعان

 شرکت گیری اندازه قابل غیر و کیفی وضعیت از اطالعات ارائه ، یافت دست سازمانی مشروعیت به توان

 در مهم داخلی اطالعات از همواره بازار فعاالن ناقص اطالعات نظریه به توجه با است. ثالث اشخاص به

 برخوردارند.نظریه کمی گیری تصمیم قدرت از نتیجه در و ندارند آگاهی ها شرکت عملکرد زمینه

 فعالیت و دارد وجود سهامداران و ها شرکت مدیران بین قراردادی رابطه یک نظریه این طبق : نمایندگی

 ملزم آنها لذا دارند. وری بهره به معکوس تاثیری و دارند داخل با کمتری ارتباط دامنه این از خارج های

 اختیار در کامل طور به و موقع به و شفاف طور به را بازار و سهام اطالعات رابطه این طبق که هستند

 مسئولیت ایفای در هم شان سهامداران با موقع به و صحیح اطالعات تبادل با ها شرکت دهند. قرار یکدیگر

 . اند کرده کمک بازار توسعه به هم و اند کوشیده شان اجتماعی

  پژوهش پیشینه
 در چندملیتی هایشرکت تابعه هایشرکت توسط اجتماعی مسئولیت گزارش میزان (2016) 1پروان آرا

 چندملیتی هایشرکت تابعه هایشرکت که کردند پیشنهاد هاآن قراردادند. موردبررسی را بنگالدش

 افشا خود مادر هایشرکت به نسبت بنگالدش در کمتری اطالعات محیطیزیست و اجتماعی گزارش

 ها،سازمان مالی عملکرد و محیطیزیست عملکرد بین دارمعنی و مثبت ایرابطه (2012) 2براندر کنند.می

 عملکرد بین دارمعنی و مثبت رابطه وجود دهندهنشان پژوهش این نتایج عالوهبه است. داده گزارش

 اجتماعی و محیطیزیست عملکرد بندی،رتبه سیستم این در است. هاسازمان شرکتی مالکیت و اجتماعی

                                                           
1 Hosne Ara Parveen 
2 Brander 
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 اقدامات و کاال الملل،بین زیست،محیط کارکنان، روابط جامعه،تنوع، بعد هفت اساس بر هاسازمان

 پژوهش همانند ها،سازمان عملکرد سنجش برای پژوهشگر این است. قرارگرفته ارزیابی مورد وکارکسب

 استفاده سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و هادارایی بازده نرخ معیار دو از (1997 1گریوز و وادوک مشابه

 نسبت معیار با سازمان، ریسک ها،دارایی کل مقدار معیار با سازمان اندازه متغیر سه پژوهش، این در کرد.

 (2013) 2دهند.استیبرمی تشکیل را کنترل متغیرهای صنعت، نوع و هادارایی کل بر بلندمدت هایبدهی

 مالی عملکرد و اجتماعی مسئولیت بین که یافت دست نتیجه این به و داد انجام استرالیا در را پژوهشی

 ارزشی دو متغیر یک شرکت، اجتماعی مسئولیت متغیر بلکه است؛ نشده یافت داریمعنی آماری رابطه آن،

 در و یک مقدار کند، ارائه گزارشی خود، اجتماعی عملکرد مورد در سازمانی اگر است. شدهگرفته نظر در

 معیارهای از مالی، عملکرد گیریاندازه برای همچنین، شود.می داده اختصاص صفر مقدار صورت این غیر

 است. شدهاستفاده سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و فروش بازده نرخ ها،دارایی بازده نرخ مانند حسابداری

 هایبدهی نسبت معیار با سازمان ریسک و کل هایدارایی و کل فروش معیارهای با سازمان اندازه متغیر دو

 عنوان تحت تحقیقی در (،1393) حجامی و علی هستند.پور کنترل متغیرهای ها،دارایی کل بر بلندمدت

 بورس در شده پذیرفته های شرکت در نهادی مالکیت و اجتماعی مسئولیت افشای بین رابطه بررسی "

 میزان یعنی آن ابعاد و ها شرکت اجتماعی مسئولیت افشای بین رابطه برسی به ،"تهران بهادار اوراق

 در نهادی مالکیت با زیست محیط و تولید ، اجتماعی مشارکت کارکنان، روابط به مربوط اطالعات افشای

 هابیانگرآناستکه آن پژوهش های یافته پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 کارکنان، روابط به مربوط اطالعات افشای میزان اجتماعی، مسئولیت افشای بین منفی معنادار ی رابطه

 به مربوط اطالعات افشای میزان بین حالیکه در دارد. وجود نهادی مالکیت با زیست محیط و تولید

 ( 1392 ) همکاران و صالحی عرب ندارد. وجود معناداری ی رابطه نهادی مالکیت با اجتماعی مشارکت

 ها شرکت اجتماعی مسئولیت با تهران بهادار اوراق بورس عضو های شرکت مالی عملکرد که دادند  نشان

 بهبود به منجر اجتماعی عملکرد بهبود و داشته رابطه جامعه در موجود نهادهای و مشتریان قبال در

 شرکت مالی عملکرد با اجتماعی مسئولیت رابطه (1392) همکاران و صالحی عرب شود. می مالی عملکرد

 می نشان آنان پژوهش نتایج اند. داده قرار مطالعه مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های

 ارتباط جامعه در موجود نهادهای و مشتریان به نسبت شرکت اجتماعی مسئولیت و مالی عملکرد که دهد

 معناداری رابطه زیست محیط و کارکنان به نسبت شرکت اجتماعی مسئولیت با مالی عملکرد ولی دارد.

 ندارد.

 پژوهش فرضیه
 تدوین زیر شرح به پژوهش فرضیه پژوهش سواالت به پاسخگویی و تحقیق اهداف به دستیابی راستای در

 گردد: می آزمون و

                                                           
3 Waddock & Graves 
4 Stieber 
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 گردد. می شرکتها اجتماعی مسئولیت ایفای بهبود موجب سهام بازار توسعه : پژوهش فرضیه

 پژوهش روش
 پژوهش، پیشینه و نظری .مبانی است همبستگی روابط بر تاکید با توصیفی نوع از ، حاضر پژوهش روش

 مالی های گزارش از میدانی روش به نیز ها فرضیه آزمون نظر مورد های داده و ای کتابخانه روش به

 ، نوین آورد ره همچون بازار در موجود اطالعاتی های بانک ، تهران بهادار اوراق بورس آرشیو در موجود

 این آماری جامعه . گردید آوری جمع معتبر، مآخذ و ها سایت سایر و کدال سایت در موجود اطالعات

 پایان تا 1384 سال ابتدای از که تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه از پژوهش

 و زیر گزینشی معیار 5 به توجه با آماری، نمونه . است شده تشکیل اند، بوده فعال بورس در 1393 سال

 : گردید انتخاب غربالگری روش به

 باشد. سال هر ماه اسفند پایان تاریخ به منتهی شرکت مالی سال .1

 باشند. نداده مالی سال تغییر بررسی مورد دوره طی شرکت .2

 نباشند. بیمه و مالی گری واسطه ، هلدینگ گذاری، سرمایه شرکتهای جزء بررسی تحت شرکتهای .3

 باشد. دسترس در آنها های داده و اطالعات .4

 معامالتی توقف و باشد گرفته صورت تهران بهادار اوراق بورس در مداوم طور به شرکت سهام معامالت .5

  باشد. نیفتاده اتفاق شده یاد سهام مورد در ماه سه از بیش

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت بین از فوق، هایمحدودیت و شرایط به  توجه با

 . است شده انتخاب پژوهش آماری نمونه عنوان به شرکت 87 مجموع

 ها شرکت تعداد محدودیت

 537  آماری جامعه

 (244)  ماه اسفند 29 از غیر مالی سال پایان

 (41)  بیمه و مالی گری واسطه ، هلدینگ گذاری، سرمایه شرکتهای

 (165)  معامالتی توقف و ها داده نبودن اندازگیری قابل یا و دسترس در

 87  نهایی نمونه

 پژوهش متغیرهای محاسبه نحوه

 نوع عنوان متغیر نماد روش محاسبه

شاخص ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها به وسیله نرم افزار 

MAXDEA . تحلیل پوششی داده ها( محاسبه شده است( 
CSR 

 

مسئولیت 

 اجتماعی

وابسته
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 نوع عنوان متغیر نماد روش محاسبه

توسعه بازار سهام از میانگین دو نسبت یعنی نسبت ارزش بازار 

سهام به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش کل معامالت انجام 

 شده به تولید ناخالص داخلی بدست آمده است .

HSMD 

 توسعه بازار سهام

 

 
 

ل
مستق

 

لگاریتم طبیعی جمع دارایی های یک شرکت است و هرچه حجم 

 دارایی های شرکت بیشتر باشد، اندازه ی شرکت بزرگ تر است .

SIZE = Ln(کل دارایی شرکتهای) 
 

SIZE 
 اندازه
 

کنترل
 

به مفهوم حساسیت بازدهی سهام یک شرکت نسبت به بازدهی 

شیب سبد سهام بازار است. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک 

خط بازار سرمایه ی سهام است که بر مبنای معادله زیر بر آورد 

 می شود :

BETAi =
COV(Ri, Rm)

σ2(Rm)
 

 

BETA 
ریسک 

 سیستماتیک

این متغیر از طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان 

سهام)قمیت بازار سهام در پایان سال( بر ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام به دست می آید .

MB 
زش بازار نسبت ار

 به ارزش دفتری

نسبت اهرمی که به این مفهوم است که چند درصد از دارایی 

های شرکت از محل بدهی تأمین شده است .                      

LEV =
کل بدهی ها

کل دارایی ها
 

 

LEV 
 اهرم مالی

 

  توصیفی آمار
 توصیف و بندی طبقه کردن، خالصه ، آوری جمع برای که است هاییروش مجموعه شامل توصیفی آمار

 یا طرح و کند می توصیف را پژوهش اطالعات و هاداده آمار، این واقع در رود. می کار به عددی حقایق

 استفاده با بندی جمع یک در دهد. می دست به آنها از بهتر و سریع استفاده برای هاداده از کلی الگوی

 و مرکزی پارامترهای کرد. بیان را  اطالعات از دسته یک هایویژگی توان می توصیفی آمار از مناسب

 خصوصیات توان می که است این معیارها این کارکردهای روند. می کار به منظور همین به پراکندگی

 بهتر فهم به که آن بر افزون ترتیب بدین و کنند بیان عدد یک صورت به را هاداده از ای مجموعه اصلی

 می تسهیل نیز دیگر مشاهدات و هاآزمون با را آزمون آن نتایج مقایسه کنند، می کمک آزمون یک نتایج

 مشاهدات، میانه،حداقل میانگین، شامل متغیرها، توصیفی آمار مفاهیم از برخی (1) جدول نماید.در

 های شرکت در که دهد می نشان نتایج مثال، عنوان است.به شده ارائه معیار انحراف و مشاهدات حداکثر

 است شده مالی تأمین بدهی طریق از ها شرکت مالی منابع %61.53 تقریباً متوسط طور به بررسی، مورد
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 (0.2201 معیار) انحراف به توجه با که باشد می0.2592شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای میانگین و

 نسبتاً  پراکندگی از بررسی مورد های شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای که گفت تواند می  آمده بدست

 . است برخوردار باالیی

 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول )

 متغیرها نماد تعداد مشاهدات میانگین میانه حداکثر

1.0000 0.1804 0.2592 870 CSR ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت 

0.4300 0.1300 0.1534 870 HSMD توسعه بازار سهام 

18.522 13.327 13.495 870 SIZE شرکت اندازه 

2.4430 0.2595 0.4493 870 BETA ریسک سیستماتیک 

4.8140 1.7300 1.9604 870 MB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

0.9280 0.6275 0.6153 870 LEV نسبت اهرمی 

 متغیرها حداقل انحراف معیار چولگی کشیدگی

 ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت 0.0199 0.2201 1.9492 6.4294

 توسعه بازار سهام 0.0500 0.0781 1.3545 4.9287

 اندازه شرکت 10.505 1.4346 0.7497 3.7829

 ریسک سیستماتیک 1.1780- 0.7022 0.6563 3.0743

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 0.3840 1.0836 0.6756 2.5011

 نسبت اهرمی 0.2760 0.1611 0.1237- 2.1758

 استنباطی آمار

 ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت نحوه محاسبه شاخص

 اجتماعی مسئولیت دهنده تشکیل اجزای ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده با حاضر تحقیق در

 و همکاری با ورودی های داده عنوان به قانونی( مسئولیت اخالقی، مسئولیت داوطلبانه، )مسئولیت

 خواهند باشد می اقتصادی مسئولیت همان که خروجی های داده به تبدیل نهایت در یکدیگر همپوشانی

 و انصاف رعایت زمان، هر در آنها های فعالیت موثر کنترل و توانا و الیق کارکنان از استفاده لذا . شد

 افشا طریق از مربوطه مقررات و قوانین رعایت و موقع به و دقیق های گزارش و اطالعات تهیه در عدالت

 زمان هر در صحیح نحوه به عملکرد مالیات و بیمه حق پرداخت به مدیران و کارفرمایان تعهد و موقع به

 و ورشکستگی خطر و نقدشوندگی عدم از ناشی خطرات کاهش و بخش رضایت خدمات به منجر نهایتا
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 رضایت عوامل این تمامی که شد خواهد سهام مناسب بازدهی و فروش روزافزون رشد و سودآوری افزایش

  نمایند. می حاصل اجتماعی مسئولیت ایفای پرتو در را مالکان

 شرکت یاجتماع تیمسئول یرینحوه اندازه گ ینمودار مفهوم (:1شکل )

 دقیق نظارت هاتحتXiورودی باشند. می خروجی بعنوان ها Yi و ورودی بعنوان ها  Xi فوق شکل در

 خود جریان این که شوند می ها Yiخروجی به تبدیل نهایت در ها شرکت اجتماعی مسئولیت همگانی و

 اجتماعی مسئولیت ایفای شاخص محاسبه منظور به کلی حالت در باشد. می سهام بازار توسعه درجهت

 ها داده پوششی تحلیل یا MAXDEA است.برنامه شده گرفته بهره MAXDEA افزار نرم از شرکتها

 گیری اندازه برای حاضر تحقیق در . رود می بکار ها شرکت اجتماعی مسئولیت میزان گیری اندازه برای

 الگو این در . است شده استفاده آن محور خروجیBCC   الگوی از ها شرکت اجتماعی مسئولیت میزان

 گردد می فراخوان برنامه داخل به سپس و شود می مرتب خروجی و ورودی ترتیب به ها داده اکسل ابتدا

 با آخر مرحله در و میگردد مشخص مجددا برنامه داخل در ها خروجی و ها ورودی نوع بعد مرحله در .

 0 بین ما عددی نهایت در که گیرند می قرار محاسبه مورد ها داده محور خروجی  BCC الگوی انتخاب

 عدد این چه هر یعنی . شود می مشخص ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت درجه میزان بعنوان 1 تا

 باشد تر نزدیک 0 به چه هر و دارند بیشتری اجتماعی پذیری مسئولیت ها شرکت باشد تر نزدیک 1 به

 . بالعکس

مسئولیت 

اجتماعی 

 شرکت ها

 (1Yآوری) سود افزایش

 (2Yفروش) افزون رشد

 (3Yبازدهی مناسب سهام)

کارکنان الیق و توانا و کنترل فعالیت 

 (1Xهای آنها)

انصاف و عدالت در تهیه رعایت 

 (2Xاطالعات)

رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

 (3Xاز طریق افشا)

کاهش عدم نقد شوندگی و خطر 

 (4Yورشکستگی )
تعهد کارفرمایان و مدیران به 

 (4Xپرداخت حق بیمه)

 ورودی ها
 خروجی ها
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 هاسمن آزمون و لیمر Fآزمون
 تخمین از قبل اما باشد. می ترکیبی نوع از پژوهش این هایداده سوم فصل در مطروحه دالیل به توجه با

 لیمرF آزمون از منظور این برای گردد. مشخص  تابلویی( یا )تلفیقی تخمین روش که است الزم هامدل

 آماره دیگر عبارتی به یا باشد %5 از بیشتر آنها آزمون احتمال که مشاهداتی برای است. شده استفاده

 احتمال که مشاهداتی برای و شود می استفاده تلفیقی روش از باشد، جدول آماره از کمتر آنها آزمون

 با خود تابلویی روش شود. می استفاده تابلویی روش از مدل تخمین برای است، %5 از کمتر آنها آزمون

 کدام از اینکه تعیین برای گیرد. انجام تواند می " ثابت اثرات" و " تصادفی اثرات" مدل دو از استفاده

  %5 از کمتر آنها آزمون احتمال که مشاهداتی است. گردیده استفاده هاسمن آزمون از شود استفاده مدل

 برای تصادفی اثرات مدل از است %5 از بیشتر آنها آزمون احتمال که مشاهداتی و ثابت اثرات مدل از است

 مدل لیمرF   احتمال گردیده، منعکس (4) و (3جداول) در که همانطور است. شده استفاده مدل تخمین

 اینکه به توجه با و شود. می استفاده تابلویی روش از مدل تخمین برای لذا باشد می %5 از کمتر پژوهش

 استفاده آن تخمین برای ثابت اثرات مدل از لذا باشد می %5 از کمتر پژوهش مدل هاسمن آزمون احتمال

 است. شده

 لیمر F(: نتایج حاصل از آزمون3جدول)

 مدل پژوهش

 نتیجه احتمال درجه آزادی آمارهمقدار  نوع آماره

 F 5.7959 (9,855) 0.0000آماره 
 روش تابلویی

 51.5229 9 0.0000 (Chi-squareآماره کی دو )

 (: نتایج حاصل از آزمون هاسمن4جدول)

 مدل

 پژوهش

 آماره مقدار آماره نوع
 درجه

 آزادی
 نتیجه احتمال

-Chi) دو کی آماره

square) 
37.0629 5 0.0000 

 اثرات مدل

 ثابت

  گیری نتیجه

 گردد. می شرکتها اجتماعی مسئولیت ایفای بهبود موجب سهام بازار توسعه : پژوهش فرضیه

 مقدار است. شده گرفته بهره (5) جدول در شده ارائه مدل تخمین نتایج از فرضیه این آزمون منظور به

 در صفر فرض است،0.05 از کمتر مقدار این چون و بوده 0.0000 برابر Fداری( معنی سطح احتمال)یا

 می1.893 واتسون -دوربین آماره مقدار است. دار معنی مدل یعنی شود، می رد درصد 95 اطمینان سطح

 تعیین ضریب به مربوط نتایج دهد. می نشان را خطاها همبستگی خود وجود عدم مقدار، این که باشد

 کنترلی و مستقل متغیرهای وسیله به وابسته متغیر تغییرات %26.07تقریباً دهد، می نشان شده تعدیل

 دفتری، ارزش به بازار ارزش نسبت متغیر استثنای به که دهد می نشان شوند.نتایج می داده توضیح مدل،

 متغیرهای از حاصل نتایج هستند. دار معنی %95 اطمینان سطح در مدل در موجود متغیرهای مابقی
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 تأثیر شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای بر سیستماتیک ریسک و شرکت اندازه دهد می نشان کنترلی

 معناداری و منفی تأثیر شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای مالیبر اهرم که حالی در دارند. معناداری و مثبت

 نشان که بوده 0.046686 سهام، بازار توسعه متغیر ضریب که دهد می نشان نتایج کلی حالت دارد.در

 t آماره به توجه با که باشد می شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای بر سهام بازار توسعه مثبت تأثیر دهنده

 گفت توان می دیگر عبارت به باشد، می دار معنی %95 اطمینان سطح در سهام بازار توسعه متغیر ضریب

 موارد به توجه با دارد. معناداری و مثبت تأثیر شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای بر سهام بازار توسعه که

 دهنده نشان موضوع این نمود تلقی شده تأیید را پژوهش فرضیه %95 اطمینان سطح در توان می فوق

 .گردد می ها شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای بهبود موجب سهام بازار توسعه که است این

 (: یافته های آزمون فرضیه پژوهش5جدول )

CSR1it  =  β0 +  β1HSMD + β2SIZEit +  β3BETAit +  β4MBit +  β5LEVit + εt 

 متغیر وابسته: ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 870تعداد مشاهدات:      1384-1393دوره زمانی: 

 نماد متغیرها
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد
 احتمال tآماره 

 C 0.103484 0.064616 1.601512 0.1097 مقدار ثابت

 HSMD 0.046686 0.021685 2.152899 0.0325 سهامتوسعه بازار 

 SIZE 0.014384 0.004821 2.983768 0.0029 اندازه شرکت

 BETA 0.003897 0.001531 2.546050 0.0111 ریسک سیستماتیک

نسبت ارزش بازار به 

 ارزش دفتری
MB -0.004063 0.004421 -0.919047 0.3584 

 LEV -0.063984 0.028380 -2.254562 0.0244 نسبت اهرمی

 %27.39 ضریب تعیین

 %26.07 ضریب تعین تعدیل شده

 1.893 واتسون-دوربین

 F 20.6925آماره 

 0.0000 (Fاحتمال )آماره 
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 پژوهش های محدودیت
 به رسیدن شود می باعث که است همراه هاییمحدودیت با هدف، به رسیدن راه در نهادن گام همواره

 مسئله حل هدف به نیل جهت در فرآیندی عنوان به نیز پژوهش شود. همراه کندی با نظر مورد هدف

 که است برآن سعی پژوهش، هایمحدودیت ارائه با قسمت این در لذا نیست. مستثنی امر این از پژوهش،

 مورد در و کند عمل بیشتری آگاهی با پژوهش نتایج تعمیم در بتواند تا شود داده پیام این خواننده به

 زیر شرح به حاضر پژوهش هایمحدودیت راستا این در باشد. داشته ایعادالنه قضاوت پژوهش فرآیند

 است: ذکر قابل

داده های مستخرج ازصورتهای مالی ، ازبابت تورم تعدیل نشده اند. باتوجه به متفاوت بودن نرخ تورم  .1

بابت تعدیل می شدند ، ممکن درسالهای موردبررسی ، درصورتی که داده های مورد استفاده ازاین 

 .بود نتایج ، متفاوت از نتایج فعلی باشد

گیری توسعه بازار سهام از میانگین دو نسبت یعنی نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص برای اندازه .2

داخلی و نسبت ارزش کل معامالت انجام شده به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است که با توجه 

و نبودن اطالعات دیگر مرتبط با عمق و عرض و  RFDهای بکارگیری معیارهایی چونیتبه محدود

 طول بازار این روش برای توسعه بازار سهام در نظر گرفته شد.

 پژوهش پیشنهادهای

 کاربردی پیشنهادهای
 مسئولیت ایفای بهبود باعث سهام بازار کلی،توسعه حالت در که دهد می نشان پژوهش های یافته -الف

 به توجه با راستا، همین در شود. می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت اجتماعی

 و بالقوه گذاران سرمایه و تحلیلگران گیرندگان، تصمیم سرمایه، بازار فعاالن به پژوهش این های یافته

 اجتماعی مسئولیت ارزیابی در گیری تصمیم هنگام شود می پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس بالفعل

 افزایش صورت در زیرا کنند توجه نیز سهام بازار توسعه سطح به عوامل، سایر به توجه بر عالوه شرکت،

 یابد. می بهبود نیز ها شرکت اجتماعی مسئولیت ایفای سطح سهام، بازار توسعه

 مسئولیت بهبود منظور به که شود می پیشنهاد مقررات و قوانین کنندگان تدوین و سیاستگذاران به -ب

 تا گردد سهام بازار توسعه سطح باعث که کنند تدوین مقرراتی و قوانین جامعه، در ها شرکت اجتماعی

 یابد. بهبود نیز ها شرکت اجتماعی مسئولیت طریق بدین

 آتی های پژوهش برای پیشنهاد

 شود: می پیشنهاد زیر موضوعات پژوهش، این با ارتباط در آتی های پژوهش انجام منظور به

تأثیر توسعه بازار سهامبر هر چه بهتر عمل کردن در چهارچوب قوانین اخالقی و اقتصادی و اجتماعی  .1

 شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی در جهت ارزش آفرینی

تأثیر توسعه بازار سهام بر کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطالعاتی در شرکت های دارای  .2

 ماعیمسئولیت اجت
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 تأثیر کارآیی بازار سرمایه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها .3

 تأثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت با تأکید بر نوع صنعت و اندازه شرکت .4

 منابع فهرست
تاثیر سودآوری بر اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی از دیدگاه کارکنان و "(1386بصیری ،احمد.) .1

 1396، فصل تابستانمقاله پایان نامه."مشتریان
(،بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت 1393پورعلی . حجامی.) .2

اری و نش حسابدداهشی وپژ -فصلنامه علمی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 
 ،فصل پائیز9، مقاله شماره مدیریتحسابرسی 

پژوهش  مجله."نقدی بر تئوری اثباتی حسابداری "(.1391جانی،رضا.خدادادی،ولی .)جان  .3
 7شماره  1391.زمستان  حسابداری

مجله پژوهش ."چشم اندازی به تئوری حسابداری اثباتی"(. 1391حجازی،رضوان.اوجی،محمد.) .4
 .1391.بهار 4.شماره حسابداری

(،بررسی نقش تعدیل کنندگی 1394روستا،منوچهر.،)خواجوی ،شکراهلل . دهقانی سعدی،علی اصغر.  .5
خود شیفتگی مدیران در تبیین رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های 

جمن نا، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 ،فصل پائیز39نشریه شماره  ،حسابداری ایران

یره غیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی (،تاثیر درصد هیات مد1390رحیمی،) .6
همایش ملی ایده های نو در حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ، فصل بهار و حسابرسی

هادار تهران با مسئولیت (،بررسی عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق ب1392عرب صالحی ،) .7
پژوهش های تجربی اجتماعی شرکت ها در قبال مشتریان و نهادهای موجود در جامعه،

 9،دانشگاه اصفهان، فصل پائیز ، شماره حسابداری
(،تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری 1394موسوی،سیداحمد.شاهویسی،قرهاد.رضائی،فرزین. ) .8

انجمن ، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسیسود، اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن بر کیفیت
  ،فصل پائیز39نشریه شماره  ،حسابداری ایران

اردیبهشت  ،حسابدار ،"توسعه بازار سهام و تصمیمات مالی شرکته"(.1376مهران پور ، جواد.) .9
 (..33تا  29از  -صفحه  5) 119.شماره 1376

مجله جتماعی شرکت ها، (، بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد ا1392ناصری و همکاران ،) .10
 ، فصل پائیز و زمستان 2، شماره  پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز

، تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر (1394)وحیدی الیزایی. ابراهیم و ماندانا فخاری،  .11
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد عملکرد مالی شرکت، 

-https://www.civilica.com/Paperمالزی،موسسه سرآمد کارین، -،کواالالمپوروحسابداری

MRMEA02- 
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The objective of this study is to investigate the relationship between stock market 
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