
                                               98 تا 81 صفحه از ،50شماره  ،1400تابستان  حسابرسی، و حسابداریتحقیقات 

 

 

 هاشرکت یمال ریو غ یو بهبود عملکرد مال یاجتماع تیابعاد مسئول

 1نسب یمحمد فروغ

 رانیا ش،یک رهیجز ،یدانشگاه آزاداسالم ش،یک المللنیواحد ب ،یگروه حسابدار

 ©2فاطمه صرافدکتر 
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،یحسابدار ارگروهیاستاد

 3مقدم ینجف یعلدکتر 

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،یحسابدار ارگروهیاستاد 

 (1۳99 مهر 15 پذیرش: تاریخ ؛1۳99 خرداد 12 دریافت: )تاریخ

 یمال ریو غ یدر بهبود عملکرد مال یاجتماع تیپژوهش مطالعه اثرات ابعاد گوناگون مسئول نیهدف از ا

شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  رفتهیشرکت پذ 107اطالعات  منظور نیا یشرکت ها است. برا

 یقتصاد سنجو ا یآمار یو  با استفاده از روش ها دیاستخراج گرد 1۳98سال  انیتا پا 1۳89سال  یزمان

 یو اخالق یبعد قانون از آن است که یپژوهش حاک یهاافتهیپرداخته شد.  هاهیو آزمون فرض یبه بررس

 یکه  بعد اجتماع ینداشته ، در حال یمعنادار ریتأث نیوتوبینسبت ک راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول

  یبعد اجتماع گریدارد.  از طرف د یمعنادار ومثبت  ریتأث نیوتوبینسبت ک راتییبر  تغ یاجتماع تیمسئول

 تیمسئول یو  قانون یمثبت و معنادار و بعداخالق ریتأث یساختار هیسرما راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول

 ندارد. یمعنا دار ریتاث یساختار هیسرما راتییبر تغ یاجتماع

.یمال ریعملکرد غ ،یعملکرد مال ،یاجتماع یهاتیمسئول کلیدی: هایواژه

                                                           
1 mohamad.foroghi@yahoo.com  
2 aznyobe@yahoo.com                                                                           )نویسندۀ مسئول( © 
3 alirezanm@yahoo.com  



 مقدم ینجفو  صراف، نسب یفروغ

 

 

 مقدمه

 دارند. جامعه برابر در تجاری واحدهای که است وظایفی و تعهدات ، شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت

 زیست، محیط ، جامعه ، اقتصاد به نسبت تجاری واحدهای که است وظایفی و تعهدات شامل تعهدات این

 های آلودگی کنترل چون موضوعاتی دارند. عهده به ذینفعان سایر و شهروندان سالمت و زندگی بهبود

 ارتقای ،زنان و ها اقلیت برای شغلی برابر های فرصت ایجاد ، کار محیط سالمت و ایمنی ، محیطی زیست

 به اخیر دهه چند در که است انتظاراتی جمله از کارگر و بشر حقوق رعایت ، شرکت محصوالت کیفیت

 بوده توجه مورد ذینفعان و قانونی مراجع سوی از جامعه قبال در ها شرکت اجتماعی مسئولیت عنوان

 .]2[ داد خواهد قرار خود تاثیر تحت را ها شرکت فعالیت تداوم زیادی حد تا ، وظایف رعایت عدم است.

 شرکتها سایر به نسبت متفاوتی عملکرد اجتماعی، مسئولیت با شرکتهای که میدهد نشان اخیر مطالعات

 و شرکت ارزش افزایش برای را سودمندی اطالعات میتوانند و دارند مالی گزارشگری و سود مدیریت در

 به  شرکتها اجتماعی مسئولیت که میکند بیان (2015) 1کروگر مسیر؛ این در کنند. ارائه مالی عملکرد

 تنها، اجتماعی مسئولیت افشای طرفی از .[15]است شرکت داخل در نمایندگی مشکالت ظهور سادگی

  . [9] میبخشد بهبود را پیشبینی تحلیل و تجزیه دقت،

 آن اهمیت و مساله بیان

 به خود کار و کسب فضاهای در هاسازمان که پردازدمی هاییروش ارائه به هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 هستند. آنان اجتماعی و اخالقی ،قانونی تجاری، انتظارات جامعه، توقعات پاسخگوی و کنندمی عمل آن

 کارکنان، قبال در محیطی و اقتصادی اجتماعی، زمینه در بزرگی هایمسئولیت هاسازمان که چرا

 چنانچه شک، بدون .دارند عهده بر خود ذینفعان تمامی و کنندگانتامین دولت، مشتریان، سهامداران،

 هایبحران و اتفاقات رویدادها، به نسبت را خود ،جامعه مختلف مؤسسات و هاسازمان ها،گروه افراد،

 تالش فوق هایبحران حل در خویش کاری حیطه و مسئولیت حدود در هریک و دانسته مسئول مختلف

 دیگر، عبارت به آمد. خواهد وجود به آرامی و سالم جامعه و شده کاسته مشکالت از بسیاری نمایند،

 را خود نتوانند که هاییسازمان گذارد.می تأثیر جامعه روی عملکردش کند، عمل که نحوی هر به سازمان

 را خود جایگاه بتوانند آنکه برای هاسازمان بود. نخواهند موفق عمل عرصه در دهند، تطبیق شرایط این با

 الزم شود، کار در شانموفقیت و آنها بقای ادامه باعث که نحوی به بخشند، ارتقاء یا نموده حفظ جامعه در

 عامل هاسازمان اجتماعی مسئولیت بنابراین. باشند داشته را الزم توجه اجتماعی مسئولیت به که است

 برای جامعه آن که کنندمی کار یا درجامعه موسسات و هاشرکت . [7]است سازمان هر بقای اساسی،

 رفتار این مقابل در است، کرده ایجاد اهدافشان تحقق و سود کسب جهت را مختلفی هایفرصت آنها

 توجه مورد که آنگونه را جامعه های خواسته و نیازها که باشند متعهد باید نیز مذکور هایسازمان جامعه،

 آن معنای و گرفته قرار پذیرش مورد وسیعی سطح در اجتماعی مسئولیت کنند. برآورده است، ذینفعان

 رفتار زیست، محیط پایداری کارکنان، حقوق تبلیغات، در صداقت محصول، ایمنی، چون هایی حوزه

                                                           
1 Kruger 
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 محیط جوامع، مشتریان، کارکنان، از وسیعی ذینفعان و گیرد می بر در را جهانی های ومسئولیت اخالقی

 رقابت عرصه در شود. می شامل را هادولت و سهامداران گذاران، سرمایه تجاری، شرکای رقبا، زیست،

 بحث . کنند می آنها، رضایت جلب و مشتریان برای ارزش خلق رقابتی، مزیت کسب برای هاشرکت

 نهادهای که بطوری است، بوده اخیر هایسال در کننده تعیین و مهم موضوع اجتماعی پذیری مسئولیت

 ارزیابی و تعالی هایارزش از یکی عنوان به را هاشرکت اجتماعی مسئولیت دنیا، در کیفیت با مرتبط مهم

 آن هدف که است حسابداری دانش از بخشی اجتماعی هایمسئولیت اند.داده قرار سازمانها برای خود

 تجاری  واحد  هایفعالیت  از  ناشی  اجتماعی( منافع و ها)هزینه اجتماعی اثرات گزارشگری و گیریاندازه

 طور به و کندمی فعالیت  آن در که است  ایجامعه  از  عضوی  تجاری  واحد  هر  که آنجایی از است.

 اعضای بین اجتماعی نانوشته قراردادهای به استناد با و است جامعه اعضای سایر با تعامل در مستمر

 و  تعهدات  از  تجاری  واحد دارد  ضرورت  اند، شده وضع  اعضا  تمامی  منافع  حفظ  برای که جامعه

 و تعهدات بلکه  نداند،  سهامداران  منافع  حفاظت  به  محدود را  آنها  و باشد خودآگاه  هایمسئولیت

 مشتریان کارکنان، ،اعتباردهندگان قبیل  از  اجتماع  هایگروه  سایر  قبال  در  دیگری  هایمسئولیت

 این از و کرده احساس خود پیرامون زیست محیط همچنین و جامعه در موجود هایگروه و فروشندگان و

 ابعاد نقش بررسی حاضر، پژوهش اصلی هدف اساس؛ این بر .[1]بخشد بهبود را خود عملکرد طریق

 باشد. می هاشرکت مالی غیر و مالی ردعملک بهبود  در اجتماعی مسئولیت

 تحقیق پیشینه بر مروری

 داخلی پیشینه

 سرمایه نقش بر تأکید با شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت نقش ایفای به (1۳99) همکاران و قدردان

 تابلویی های داده روش به متغیره چند رگرسیون تکنیک از ها فرضیه آزمون برای .[11]پرداختند فکری

 پذیری مسئولیت با ساختاری سرمایه و فیزیکی سرمایه بین که داد نشان پژوهش نتایج شد. ستفادها

 هیچ اجتماعی پذیری مسئولیت و انسانی سرمایه بین ولی است. برقرار معنادار و منفی رابطه اجتماعی

 پذیری مسئولیت های نظریه بررسی به (1۳98) همکاران و اشرفی نشد. مشاهده معناداری رابطه گونه

 پذیری مسئولیت های نظریه که دهد می نشان تحقیق این های یافته پرداختند. شرکتها اجتماعی

 نظریه ، ابزاری های نظریه گروه درچهار ها نظریه این .[2]باشند می گوناگون و متنوع شرکت اجتماعی

 های نظریه در است. بندی طبقه قابل  اخالقی های نظریه و ؛ مکمل و یکپارچه های نظریه سیاسی، های

 ای وسیله تنها آن اجتماعی فعالیتهای و شود، می دیده ثروت خلق برای ابزاری بعنوان شرکت ابزاری،

 استفاده و جامعه در شرکتها قدرت بر سیاسی، های نظریه هستند. اقتصادی نتایج به دستیابی برای

 ساختن برآورده بر ، مکمل و یکپارچه های نظریه دارند. تاکید سیاسی عرصه در قدرت این از مسئوالنه

 اخالقی های مسئولیت بر نیز اخالقی های نظریه شوند. می متمرکز شرکت توسط اجتماعی مطالبات

 سیاسی، عملکرد سودآوری، بُعد چهار بر ها نظریه این واقع، در دارند. اشاره جامعه به نسبت شرکتها

 نظریه از گروه چهار دهنده نشان ها یافته این شوند. می متمرکز اخالقی های ارزش و اجتماعی مطالبات

 مددی نمود. تدوین ،شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت با رابطه در جدیدی نظریه توان می که ها،
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 مالی عملکرد بر اجتماعی مسئولیتهای اطالعات وافشای داخلی تاثیرکنترلهای وارزیابی بررسی (به1۳98)

 افشای که شد این نتیجه نهایت در .[1۳]پرداخت نهادی سهامداران کنندگی تعدیل نقش به توجه با

 تعدیل نهادی سهامداران و داشته معنادار و مثبت تأثیر مالی عملکرد بر اجتماعی هایمسئولیت اطالعات

 صنعت در اجتماعی پذیریمسئولیت بررسی به (1۳97) همکاران و پورکاشانی است. تأثیر این کننده

 حوزه، این مطالعات و هامدل مرور از پس نهایت، در .[12]پرداختند جهان مختلف کشورهای بانکداری

 هایبانک از ترموفق مراتب به اجتماعی پذیریمسئولیت بحث در آمریکایی هایبانک که شد مشخص

 هموارسازی بررسی به (1۳97) همکاران و صراف اند.بوده رومانی و انگلیس استرالیا، کشورهای در فعال

 که است آن از حاکی پژوهش از آمده دست به نتایج تند.پرداخ شرکت ارزش و اجتماعی مسئولیت سود،

 اوراق بورس در شده پذیرفته هموارساز های شرکت در توبین کیو با اجتماعی مسئولیت و هموارسازی بین

 با هموارساز های شرکت در ارزش، یعنی دارد. وجود معناداری رابطه باال، اجتماعی مسئولیت با بهادار

 است. بیشتر پایین، اجتماعی مسئولیت با غیرهموارساز های شرکت به نسبت باال، اجتماعی مسئولیت

 بین رابطه تبیین در مدیران خودشیفتگی کنندگیتعدیل نقش بررسی به (1۳97) همکاران و خواجوی

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت

 ساختاری معادالت تکنیک از ادهاستف با گرفته صورت آماری هایتحلیل و تجزیه از پس .[4]پرداختند

 بین معنادار و مستقیم ایرابطه که است آن از حاکی پژوهش هایفرضیه از حاصل نتایج مسیر(، )تحلیل

 از حاکی نتایج چنین،هم دارد. وجود مالی عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت و مدیران خودشیفتگی

 نقش براین، افزون است. مالی عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت بین معنادار و مستقیم رابطه وجود

 شد. تأیید مالی عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت بین رابطه تبیین در مدیران خودشیفتگی تعدیلی

 در  مالی عملکرد و شرکت اجتماعی مسئولیت رابطه بررسی به (1۳96) همکاران و حیدری کرد زنگنه

 و مثبت رابطه یک که دریافتند آنان .[8]پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 بررسی به (1۳95) همکاران و امیدی است. قرار بر مالی عملکرد و شرکت اجتماعی مسئولیت میان معنادار

 غذایی صنایع در کننده مصرف هایواکنش و اجتماعی عملکرد بر شرکت اجتماعی هایمسئولیت تأثیر

 شارز نظر مورد آماری جامعه از شده آوریجمع هایداده با پژوهش مدل که دریافتند نانآ .[۳]پرداختند

 هایواکنش و اجتماعی عملکرد گریمیانجی با هم و مستقیم بطور اجتماعی مسئولیت ترتیب بدین دارد.

  گذارد.می تأثیر مالی عملکرد بر کننده،مصرف

 خارجی پیشینه

 مالی عملکرد و اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای میان ارتباط بررسی به (2020) همکاران و شهباز

 عملکرد بر اجتماعی های مسئولیت اطالعات افشای که دریافتند آنان .[18]پرداختند انرژی صنایع در

 بررسی به (2018) تسه و تونی دارد. معناداری و مثبت تأثیر انرژی صنایع در حاضر هایشرکت مالی

 مسئولیت مقوله که دریافتند آنان پرداختند. مالی عملکرد پایداری و اجتماعی های مسئولیت میان رابطه

 تدوین فرآیند در ایمنطقه و ملی المللی،بین مختلف هایسازمان در را هایی چالش ها،سازمان اجتماعی

 پارادایم آن با مرتبط افشاهای و است داشته همراه به مالی غیر اطالعات گزارشگری برای استانداردها
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 اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای بین که داشتند بیان و است بوده اخیر های سال طی در تحقیقاتی

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه مالی عملکرد سنجش برای استفاده مورد  نوین و سنتی معیارهای و

 اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای و داخلی هایکنترل تاثیر بررسی به (2017) یینی و یونگمینگ

 که دریافتند آنان .[19]پرداختند نهادی سهامداران کنندگی تعدیل نقش به توجه با مالی عملکرد بر

 موجب و بخشیده بهبود را داخلی هایکنترل اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای و شرکتی حاکمیت

  شود. می مالی عملکرد بهبود

 نظری چارچوب و ادبیات

 ایمنطقه و ملی المللی،بین مختلف هایسازمان در را هایی چالش ها،سازمان اجتماعی مسئولیت مقوله

 مرتبط افشاهای و است داشته همراه به مالی غیر اطالعات گزارشگری برای استانداردها تدوین فرآیند در

 دارای عموماً شرکت؛ اجتماعی مسئولیت . [5] است بوده اخیر های سال طی در تحقیقاتی پارادایم آن با

 در کند.می اشاره است؛ قانون با انطباق از بیش که هاییفعالیت به و است اختیاری و داوطلبانه طبیعت

 از عبارت مسئولیت این و دارند سودآوری برای خدمات و تولیدکاال از فراتر مسئولیتی هاشرکت واقع،

 ارتباط شرکت برای اجتماعی مسئولیت مزایای از یکی باشد.می اجتماعی مهم مشکالت حل به کمک

 به مالی عملکرد اتصال مکانیزم دریافتندکه محققان است. مالی غیر و مالی عملکرد بهبود با آن مثبت

 از برخی تا دارند تالش پردازان نظریه از برخی است. مهم بسیار مسئله اجتماعی مسئولیت فعالیتهای

 نظریه این از یکی نمایند. ترکیب باهم را عملکرد بهبود حوزه در اجتماعی مسئولیت مختلف های نظریه

 از باشند. خود اجتماعی مشروعیت دنبال به باید ها شرکت او عقیده به باشد. می (1991) کارول پردازان

 از دارد. جامعه به نسبت شرکت یک که است تعهداتی مجموع شامل شرکت اجتماعی مسئولیت رو، این

 است. تجاری واحد عملکرد درباره اختیاری تعهدات و اخالقی قانونی، اقتصادی، تعهدات تعهدات، این جمله

 اصول بر مبتنی را ها شرکت اجتماعی مشارکت (1985) کوکران و وارتیچ مانند دیگر پردازان نظریه

 می اجتماعی موضوعات مدیریت به مربوط مشی خط و اجتماعی پاسخگویی فرایند اجتماعی، مسئولیت

  احتمال  به ناپذیرمسئولیت و قانونی غیر هایشرکت که داشتند اظهار (2015) همکاران و وادوک دانند.

 امروزه ندارند. درآمدزایی هاشرکت این درازمدت در و نبوده خوب مالی عملکرد سودآوری دارای زیاد

 تحت مالی؛ عملکرد بهبود راستای در اجتماعی های مسئولیت با مرتبط گوناگون هایزمینه در هاسازمان

  دارند. قرار جهانی بازار در رقابت حفظ و عمومی اعتماد جلب برای فشارشدید

 پژوهش هایفرضیه و ها پرسش

 هاپرسش

 دارد؟ تأثیری چه کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت قانونی بعد اول:

 دارد؟ تأثیری چه کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اخالقی بعد دوم:

 دارد؟ تأثیری چه کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اجتماعی بعد سوم:

 دارد؟ تأثیری چه ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت قانونی بعد چهارم:
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 دارد؟ تأثیری چه ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اخالقی بعد پنجم:

 دارد؟ تأثیری چه ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اجتماعی بعد  ششم:

 هافرضیه

 دارد. معناداری تأثیر کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت قانونی بعد اول:

 دارد. معناداری تأثیر کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اخالقی بعد دوم:

 دارد. معناداری تأثیر کیوتوبین، نسبت تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اجتماعی بعد  سوم:

 دارد. معناداری تأثیر ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت قانونی بعد چهارم:

 دارد. معناداری تأثیر ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اخالقی بعد پنجم:

 دارد. معناداری تأثیر ساختاری، سرمایه تغییرات بر اجتماعی مسئولیت اجتماعی بعد  ششم:

 تحقیق روش

 رویکرد از استفاده با و تجربی نوع از آن طرح که است همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش

 بر مبتنی که متغیره چند خطی رگرسیون از پژوهش، هایفرضیه آزمون منظور به است. رویدادیپس

 هایروش از استفاده با که است شده استفاده بوده، زمانی و مقطعی هایسری از ترکیبی و پانل هایداده

 اطالعات آوریجمع برای  پردازد.می وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر بررسی به سنجیاقتصاد و آماری

 از پژوهش، هایفرضیه اثبات جهت نیاز مورد هایداده و اطالعات و شده استفاده ایکتابخانه روش از

 مالی هایصورت از و شده گردآوری آماری جامعه در موجود هایشرکت مالی هایصورت مطالعه طریق

 و است شده استخراج تهران بهادار اوراق بورس سازمان اینترنتی سایت و اطالعاتی هایبانک در مندرج

 است. شده استفاده 8 نسخه ایویوز و 22 نسخه اس.پی.اس.اس افزارهای نرم از آنها تحلیل برای

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 اساس بر متغیرها وضعیت عمومی نمایش و عمومی وضعیت بررسی )جهت توصیفی آمار انجام (1

 پراکندگی(. هایشاخص

 ها(.فرضیه آزمون مدل خطای جمالت بودن نرمال )بررسی برا جارک آزمون (2

 تلورانس هایشاخص براساس وکنترلی مستقل متغیرهای میان همخطی نبودهمخطی)نبود آزمون (۳

 .واریانس( تورم وعامل

 وایت(. آزمون از استفاده با هاواریانس ناهمسانی)همسانی واریانس نبود آزمون (4

 (.تلفیقی هایداده برابر در تابلویی هایداده انتخاب بررسی )برای چاو آزمون (5

 تصادفی(. اثرات برابر در ثابت اثرات روش انتخاب بررسی )برای هاسمن آزمون (6

 پژوهش تحلیلی هایمدل

 شود.می تبیین زیر بشرح رگرسیونی هایمدل
H1-3: ΔQit= β0+β1LAWit+β2ETHIit+β3SOCit+β4CONTROLSit+εit 

H4-6:ΔSCAPit=β0+β1LAWit+β2ETHIit+β3SOCit+β4CONTROLSit+εit 

 فوق: روابط در که
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ΔQ: کیوتوبین، نسبت تغییراتΔSCAP: ساختاری، سرمایه تغییراتLAW: هایمسئولیت قانونی بعد 

و اجتماعی هایمسئولیت اجتماعی بعد :SOCاجتماعی، هایمسئولیت اخالقی بعد :ETHIاجتماعی،

CONTROLS: باشد.می کنترلی متغیرهای مجموعه 

   هاآن محاسبه شیوه و متغیرها تعریف

 مستقل متغیرهای

 قانونی مسئولیتهای اجتماعیافشای اطالعات بعد 

 صورت در که صورت بدین .کندمی پیدا سنجش قابلیت زیر نگاره در مندرج اطالعات اساس بر متغیر این

 بود. خواهد محاسبات مبنای صفر امتیاز صورت، غیراین ودر یک امتیاز موارد، از کدام هر احراز

 ردیف شرح

 1 آن. هایاستراتژی و اهداف شرکت، کلی وضعیت به اشاره

 2 فکری. سرمایه به توجه هایروش و تجاری فرآیندهای اصلی، وخدمات محصوالت به اشاره

 ۳ بازار. در شرکت رقابتی موقعیت به اشاره

 کارایی و وریبهره منابع، طرفیت اصلی، عملیاتی امکانات شرکت، ساختار به اشاره

 عملیاتی.
4 

 5 رقابتی. محیط نظارتی و سیاسی اجتماعی، قانونی، هایویژگی به شرکت توجه به اشاره

 وکارکنان کنندگانتامین کنندگان،عرضه مشتریان، بین روابط به شرکت توجه اشاره

 کلیدی
6 

 7 شرکت. در موجود هایاستراتژی به اشاره

 8 ها.نمایندگی و شعبات فهرست سازمانی، نمودار مدیریت، ساختار به اشاره

 9 مالی. هایراهبرد و عطف نقاط اهداف، به اشاره

 10 تجاری. واحد موفقیت در حیاتی عوامل به اشاره

 11 کار. و کسب در موجود ابهامات و عمده هایریسک به اشاره

 بازارو سهم مالی، نظیرگردش عملکردبخشی مالی؛ وضعیت با مرتبط هایتغییردرفعالیت

 سود
12 

 1۳ شرکت. پیشرفت و رشد به مربوط عمده هایمحدودیت به اشاره

 14 سازمان. اهداف با رابطه در دولت هایسیاست اساسی مفاهیم به اشاره

 15 .شرکت قانونی و مهم هایسیاست به اشاره

 16 ها. آن مفاد و اجرا نحوه عمده، قراردادهای به اشاره
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 ردیف شرح

 17 تجارت. شرایط و شرکت برای موجود سفارشات به اشاره

 18 شرکت. عملکرد برای آتی اندازچشم و هابرنامه به اشاره

 افشای اطالعات بعد اخالقی مسئولیتهای اجتماعی

 محاسبات مبنای صفر امتیاز صورت، این غیر در و یک امتیاز موارد، از کدام هر احراز صورت در متغیر این

 بود. خواهد

 شرح ردیف

 اولیه مواد تامین به اشاره 1

 جدید منابع کشف به اشاره 2

 محصوالت و تکنولوژیکی های پیشرفت به اشاره ۳

 عمومی نیازهای برای مالیات پرداخت به اشاره 4

 اقتصادی رشد برای الزم گذاری سرمایه سرمایه تولید به اشاره 5

 افشای اطالعات بعد اجتماعی مسئولیتهای اجتماعی

 صورت در که صورت بدین  کند.می پیدا سنجش قابلیت زیر نگاره در مندرج اطالعات اساس بر متغیر این

 بود. خواهد محاسبات مبنای صفر امتیاز صورت، این غیر در و یک امتیاز موارد، از کدام هر احراز

 شرح ردیف

 مدیره هیئت در غیرموظف اعضای از استفاده 1

 مدیره هیئت رئیس از مدیرعامل نقش کردن جدا 2

 عامل مدیر ثبات ۳

 حسابرسی موسسه شرکای چرخش 4

 کنترل حق دارای سهامداران بودن 5

 نهادی سهامدارای 6

 وابسته اشخاص با معامله 7

 (سنواتی تعدیالت ) اتکا توان 8

 (حسابرس اظهارنظر ) اتکا توان 9

 داخلی حسابرسی واحد وجود 10
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 وابسته متغیرهای

 عملکرد مالی(نسبت کیوتوبین )معیار قابل سنجش برای  

 است. محاسبه قابل  رابطه طریق از مذکور متغیر

 رابطه: این در که

Q: شرکت کیوتوبین نسبت i سال در t، COMVAL: سال، پایان در عادی سهام بازار ارزش 

SBOND: سال، پایان در مدت بلند هایبدهی دفتری ارزشSTDEPT: کوتاه هایبدهی دفتری ارزش 

 زیر رابطه از مذکور متغیر تغییرات .باشدمی سال پایان در شرکت هایدارایی دفتری ارزش :SRC مدت

 است. محاسبه قابل

𝚫𝐐 =
𝐐𝐢𝐭 − 𝐐𝐢𝐭 − 𝟏

𝐐𝐢𝐭 − 𝟏
 

 سرمایه ساختاری  )معیار قابل سنجش برای عملکرد غیر مالی( 

  است. محاسبه قابل (1991) پالیک مدل اساس بر متغیر این

 خلق در شرکت توانایی محاسبه با الگو ابتدا است. مرحله چند بر مبتنی فکری افزوده ارزش ضریب الگوی 

 در که است شرکت هایورودی و هاخروجی ارزش بین تفاوت VA شود.می شروع VA افزوده ارزش

- رفته فروش خدمات و کاالها های هزینه – شود.استهالکمی داده نشان VA = OUT – IN معادله

 و کاالها فروش از ناشی عایدات و درآمدها کل (OUT) هاخروجی= VA فروش از حاصل درآمد کل

 هاورودی است. بازار در رفته فروش خدمات و محصوالت تمامی شامل و دهدمی نشان را بازار در خدمات

(IN) انسانی نیروی هزینه استثنای به را است آمده وجود به درآمدها کسب در که مخارجی تمام نیز 

 تلقی کلیدی منبع عنوان به انسانی نیروی الگو، این در که است مهم نکته این به توجه شود.می شامل

 عامل یک نه و شودمی محسوب گذاریسرمایه یک عنوان به دستمزد پرداخت که صورت این به شود؛می

 شود،می گذاریارزش بازار طریق از که کارکنان مهارت و دانش در شرکت دیگر، عبارت به هزینه.

 تالش، میزان در خود انسانی نیروی به پرداخت با سازمان یا شرکت حقیقت در کند.می گذاریسرمایه

 نقش پالیک الگوی در کلیدی جنبه بنابراین، کند.می گذاریسرمایه آنان شایستگی و وفاداری خالقیت،

 مرحله، دومین گیرد.نمی جای ورودی در که است ارزش کنندهخلق موجود یک مثابه به کاری نیروی

 و حقوق یعنی انسانی نیروی هزینه است. شده گرفته کاربه انسانی سرمایه و افزوده ارزش بین رابطه

         است. انسانی نیروی سرمایه با برابر و شودمی پرداخت کارکنان به که دستمزدی
HC = VAHU = VA / HC 

 VAHU افزوده ارزش میزان چه کارکنان، به پرداختی دستمزد پول واحد هر ازای به که دهدمی نشان 

 ادوینسون، نظر طبق است. دوره یک در ارزش ایجاد در (SC) ساختاری سرمایه سهم شود.می ایجاد

 از ساختاری سرمایه سهم هنگامی است. انسانی سرمایه منهای افزوده ارزش با برابر ساختاری سرمایه

 موجب ارزش، خلق در HC کمتر سهم یابد. کاهش انسانی سرمایه که یابدمی افزایش افزوده ارزش

,i t

COMVAL SBOND STDEPT
Q

SRC

+ +
=
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 اندکی VA  معدن، صنایع و سنگین صنایع همانند سنتی صنایع هایبخش در شود.می SC سهم افزایش

 محققان امنیتی، و دارویی صنایع در مقابل در است. SC از کوچکی بخش با همراه و HC از بزرگتر

 ارزش کل درصد 40 تا 25 تنها HC هاحوزه این در فرماست. حکم متفاوتی کامالً اوضاع که شدند متوجه

 در گذاریسرمایه از کمتر VA که موارد برخی در است.  SC به متعلق اصلی سهم و کردمی ایجاد را

HC ،است SC بین رابطه سوم، مرحله شود.نمی محقق VA است شدهگرفته کاربه ساختاری سرمایه و 

 اگر که چرا شد؛ خواهد محاسبه متفاوت ایگونه به ،SC و HC معکوس نسبت واقعیت به توجه با که

SC انسانی سرمایه کارایی محاسبه روش همانند (VA/HC) غیرمنطقی نتیجه یک شود، محاسبه 

 انسانی سرمایه کارایی افت معنی به ساختاری سرمایه کارایی رشد که معنی این به آورد. خواهیم دستبه

 هم با SC و HC یعنی سرمایه دو هر کارایی که است منطقی که چرا است؛ ممکن غیر که بود خواهد

 نشان جدید ارزش خلق در را SC سهم SCVA ضریب . شود فکری سرمایه کل کارایی افزایش به منجر

 دهد.می
SC = VA - HC 

SCVA = SC / VA 
  کنترلی هایمتغیر

 ها درپایان سال قابل محاسبه است.مانده دارائی(اندازه شرکت: ازطریق لگاریتم طبیعی 1

 ها.ها به کل دارائی(اهرم مالی: نسبت کل بدهی2

(گزارش زیان:  متغیرمذکور بصورت یک متغیردو وجهی تعریف میگرددکه اگر شرکت زیان خالص گزارش ۳

 کند؛ امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر مبنای محاسبه خواهد بود.

 ای نقدی عملیاتی: نسبت جریان ورود یا خروج وجه نقد به کل دارایی ها.(جریان ه4

  نمونه حجم و گیرینمونه روش آماری، جامعه

 1۳89سال  یشده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدا رفتهیپذ یهاپژوهش، شرکت نیدر ا یجامعه آمار

 ریز یهاتیو محدود طیبا استفاده از شرا یآمار . جامعهباشدیبه مدت ده سال م 1۳98سال  انیتا پا

 شده است: لیتعد

 باشند. کرده حفظ بورس در را خود عضویت ساله، پنج دوره طی در نمونه هایشرکت

 باشند اسفند29پایان به منتهی مالی سال مقایسه،دارای قابلیت لحاظ نمونه،به هایشرکت

 باشد. دسترس قابل نظر مورد نمونه هایشرکت برای پژوهش متغیرهای هایداده

  باشند. نداده مالی سال تغییر بررسی، دوره طول در نمونه هایشرکت

 هلدینگ و گریواسطه و گذاریسرمایه هایشرکت مالی، مؤسسات سایر و هابانک جزء نمونه هایشرکت

 نباشد. لیزینگ و

 شد. انتخاب آماری نمونه بعنوان شرکت 107 تعداد اساس؛ این بر 
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 اطالعات تحلیل

 پژوهش هایمتغیر توصیفی آمار بررسی 

 است. شده داده نشان زیر نگاره در پژوهش هایمتغیر توصیفی آمار

 مشاهدات انحرافمعیار کمترین بیشترین میانه میانگین نماد متغیر

 تغییرات

 نسبت کیوتوبین
ΔQ 0.602 0.58۳ 0.854 0.14۳- 0.1۳0 107 

 تغییرات

 سرمایه ساختاری
ΔSCAP 0.616 0.642 0.988 0.۳09- 0.2۳2 107 

 بعد قانونی

 های اجتماعیمسئولیت
LAW 0.۳50 0.۳00 0.850 0.150 ۳.100 107 

 بعد اخالقی

 های اجتماعیمسئولیت
ETHI 0.۳۳۳ 0.500 0.8۳۳ 0.166- ۳.259 107 

 بعد اجتماعی

 های اجتماعیمسئولیت
SOC 0.272 0.۳6۳ 0.818 0.181 4.592 107 

 SIZE 15.8۳5 15.744 21.846 11.۳67 0.855 107 اندازهشرکت

 LEV 0.6۳8 0.675 0.888۳ 0.299 0.240 107 اهرم مالی

 LOSS 0.290 0.000 1.000 0.000 0.04۳ 107 گزارش زیان

 هایجریان

 نقدی عملیاتی
CFO 0.42۳ 0.40۳ 1.561 1.872- 1.586 107 

 درصد ۳5 حدود نمونه شرکتهای متوسط، بصورت که یابیممی در فوق نگاره در مندرج اطالعات اساس بر

 برای نظر مد موارد درصد ۳۳ اجتماعی، هایمسئولیت قانونی بعد اطالعات افشای برای انتظار مورد موارد

 40 اجتماعی، بعد اطالعات افشای برای انتظار مورد اطالعات درصد 27 اخالقی، بعد اطالعات افشای

 بعد برای شده ذکر موارد درصد ۳0 حدود و محیطی بعد اطالعات افشای برای نظر مد موارد درصد

 اطالعات افشای برای نظر مد هایحالت همه در که داشت توجه باید اند.نموده افشا را اقتصادی

 که اند شده افشا نمونه هایشرکت توسط شده طرح موارد درصد 80 از بیشتر اجتماعی، هایمسئولیت

 بصورت اجتماعی مسئولیتهای اطالعات افشای برای نظر مد مختلف ابعاد که است امر این نشانگر امر این

 اند.شده افشا ایگسترده

 پژوهش وابسته هایمتغیر بودن نرمال آزمون

 استفاده ایویوز افزاری نرم محیط در برا - جارک آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی برای منظور، بدین

 است. شده ارائه زیر نگاره در رمذکو آزمون نتایج است. شده
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 پژوهش هایفرضیه وابسته متغیرهای بودن نرمال آزمون نتایج

 احتمال آماره جارک برا آماره جارک برا نماد متغیر

 ΔQ 187.1451 0.052 کیوتوبین نسبت تغییرات

 ΔSCAP ۳41.7277 0.057 ساختاری سرمایه تغییرات

 نتیجه توانمی باشد،می  %5 خطای سطح از بیشتر برا، – جارک آماره احتمال مقدار آنکه به توجه با

 است. نرمال توزیع دارای پژوهش، وابسته متغیر گرفت

 ناهمسانی واریانس آزمون

 نگاره در نتایج و است شده استفاده 1وایت آزمون از ناهمسانی واریانس تشخیص برای حاضر، پژوهش در

  است. شده بیان زیر

 ناهمسانی واریانس بررسی نتایج

 احتمال آماره وایت درجه آزادی آماره وایت فرضیه نام آزمون

 وایت
 0.0741 (۳،157) 2.269 اول تا سوم

 0.0609 (۳،278) ۳.۳19 چهارم تا ششم

 لذا است، 05/0 خطای سطح از بیشتر ،مذکور آزمون احتمال مقدار است آن از حاکی آمده دست به نتایج

  ندارد. وجود واریانس ناهمسانی مشکل که شد مالحظه و بوده واریانس همسانی از حاکی

 پژوهش کنترلی و مستقل متغیرهای میان همخطی بررسی

 است. شده زیربیان درنگاره وکنترلی مستقل متغیرهای میان همخطی بررسی نتایج

 های همخطیآماره متغیر های مستقل و کنترلی

 عامل تورم واریانس تلرانس نماد نام متغیر

 LAW 0.485 2.062 های اجتماعیبعد قانونی مسئولیت

 ETHI 0.455 2.198 های اجتماعیبعد اخالقی مسئولیت

 SOC 0.491 2.0۳7 های اجتماعیبعد اجتماعی مسئولیت

 SIZE 0.402 2.488 اندازه شرکت

 LEV 0.657 1.522 اهرم مالی

 LOSS 0.478 2.092 گزارش زیان

 CFO 0.475 2.105 های نقدی عملیاتیجریان

                                                           
1  White Test 
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 لذا دارد، قرار 5 از کمتر واریانس تورم عامل مقدار و بوده 2/0 از بیشتر ها،متغیر همه در تلرانس مقدار

 ندارد. وجود همخطی مذکور، هایمتغیر میان که گرفت نتیجه توانمی

 هاسمن و لیمر اف آزمون

 شده پرداخته تابلویی هایداده برابر در تلفیقی هایداده الگوی انتخاب به لیمر، اف آزمون از استفاده با

  است. شده داده نشان زیر نگاره در مذکور آزمون نتیجه است.

 پژوهش هایفرضیه در تلفیقی هایداده مقابل در تابلویی هایداده الگوی انتخاب

 لیمراحتمال آماره اف  درجه آزادی آماره اف لیمر فرضیه نام آزمون

 اف لیمر
 0.0000 (122،485) 12.424 اول تا سوم

 0.0609 (۳،278) ۳.۳19 چهارم تا ششم

 ،پژوهش هایفرضیه برای مناسب الگوی لذا باشد.می %5 خطای سطح از لیمر،کمتر اف آماره احتمال مقدار

 بمنظور تلفیقی، هایداده دربرابر تابلویی هایداده مدل انتخاب باشد.می تابلویی هایداده روش از استفاده

 هاسمن ازآزمون ترکیبی، هایداده رگرسیون انجام جهت تصادفی، الگوی برابر در ثابت اثرات الگوی انتخاب

  است. شده استفاده

 پژوهش هایفرضیه در تصادفی اثرات مقابل در ثابت اثرات الگوی انتخاب

نام 

 آزمون
 آماره هاسمن احتمال درجه آزادی آماره هاسمن فرضیه

 هاسمن
 0.0000 7 ۳7.024 اول تا سوم

 0.0000 7 16.۳49 چهارم تا ششم

 برابر در ثابت الگوی از استفاده لذا باشد.می %5 خطای سطح از کمتر هاسمن آزمون آماره احتمال مقدار

 گردد.می تأیید پژوهش هایفرضیه در تصادفی اثرات الگوی

 پژوهش سوم تا اول هایفرضیه آزمون

 پژوهش سوم تا اول هایفرضیه ثابت اثرات رگرسیونی مدل

 آماره ها                 

 متغیر ها
 نماد

ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار آماره 

 تی

احتمال آماره 

 تی

 C 5.855 0.754 0.4511 مقدار ثابت

های بعد قانونی مسئولیت

 اجتماعی
LAW ۳.1۳4 0.724 0.4690 

های بعد اخالقی مسئولیت

 اجتماعی
ETHI 2.199 0.927 0.۳54۳ 
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 آماره ها                 

 متغیر ها
 نماد

ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار آماره 

 تی

احتمال آماره 

 تی

های بعد اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی
SOC 1.014 ۳.127 0.0118 

 SIZE 1.079 0.952 0.۳412 اندازه شرکت

 LEV 11.۳11- ۳.222- 0.0014 اهرم مالی

 LOSS 4.920 ۳.9۳5 0.001۳ گزارش زیان

 CFO 2.124- 0.849- 0.۳957 های نقدی عملیاتیجریان

 تعیینضریب 
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

دوربین 

 واتسون
 آماره اف

احتمال آماره 

 اف

0.567 0.50۳ 2.005 9.652 0.0000 

 یمعنادار ریتأث ن،یوتوبینسبت ک راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول یبر اساس مندرجات نگاره فوق بعد قانون

فوق در  یهاافتهیکه  باشدیم %5 یاز سطح خطا شتری(، ب0.4690آن ) یداریسطح معن رای؛ زندارد

 راتییبر تغ یجتماعا تیمسئول یدارد. بعد اخالقاز رد آن  یشده؛ نبوده و حاک فیتعر هیفرض یراستا

 %5 یاز سطح خطا شتری(و  ب0.۳54۳آن ) یداریسطح معن رای؛ زندارد یمعنادار ریتأث ن،یوتوبینسبت ک

مثبت و  ریتأث ن،یوتوبینسبت ک راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول یشود . بعد اجتماع یرد م هیاست و فرض

( بوده و 0.0118آن ) یداری(  مثبت و سطح معن1.014) یونیرگرس بیعالمت ضر رای؛ زدارد یمعنادار

  دییتأ هیشده؛ بوده و فرض فیتعر هیفرض یفوق در راستا یهاافتهیکه  باشدیم %5 یکمتر از سطح خطا

وابسته، ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ %50شده مدل، حدود  لیتعد نییتع بیگردد . بر اساس ضر یم

شده بود، قابل  ینیب شیکه در مدل مذکور پ یحیتوض یرهایمتغ راتییتوسط تغ ،یکنترل یرهایمتغ ریتأث

  است.  حیتوض

 ششم تا چهارم هایفرضیه آزمون

 ششم تا چهارم هایفرضیه ثابت اثرات رگرسیونی مدل 

 آماره ها                            

 متغیر ها
 نماد

ضرایب 

 رگرسیونی

مقدار آماره 

 تی

احتمال آماره 

 تی

 C 12.761 5.۳87 0.0000 مقدار ثابت

 LAW 14.818 1.662 0.0971 های اجتماعیبعد قانونی مسئولیت

 ETHI 2.046 1.622 0.1054 های اجتماعیبعد اخالقی مسئولیت

 SOC 5.588 2.060 0.0000 های اجتماعیمسئولیتبعد اجتماعی 



 95 .  هاشرکت یمال ریو غ یو بهبود عملکرد مال یاجتماع تیابعاد مسئول

 

 

 SIZE 7.524 0.710 0.4777 اندازه شرکت

 LEV 7.۳04- 5.۳47- 0.0000 اهرم مالی

 LOSS 1.172 1.190 0.2۳4۳ گزارش زیان

 CFO 5.874- ۳.048- 0.0152 های نقدی عملیاتیجریان

 ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل 

 شده

دوربین 

 واتسون
 آماره اف

احتمال آماره 

 اف

0.769 0.72۳ 1.926 ۳2.017 0.0000 

 یمعنادار ریتأث ،یساختار هیسرما راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول یبر اساس مندرجات نگاره فوق بعد قانون

فوق در  یهاافتهیکه  باشدیم %5 یاز سطح خطا شتری( و ب0.0971آن ) یداریسطح معن رای؛ زندارد

 تیمسئول یاخالق دبع یداریدارد.  سطح معناز رد آن  تیشده؛ نبوده و حکا فیتعر هیفرض یراستا

شده؛  فیتعر هیفرض یفوق در راستا یهاافتهیکه  باشدیم %5 یاز سطح خطا شتری(، ب0.1054) یاجتماع

 ،یساختار هیسرما راتییبر تغ یاجتماع تیمسئول ی. بعد اجتماع ردیگ یقابل قبول قرارنم هینبوده وفرض

 یداری( سطح معن5.588) یونیرگرس بیرضمن مثبت بودن عالمت ض رای؛ زدارد یمثبت و معنادار ریثتأ

شده؛ بوده  فیتعر هیفرض یفوق در راستا یهاافتهیکه  باشدیم %5 ی(، کمتر از سطح خطا0.0000آن )

وابسته،  ریمتغ راتییتغ %72شده مدل، حدود  لیتعد نییتع بیآن است . بر اساس ضر دییاز تا یو حاک

 ینیب شیکه در مدل مذکور پ یحیتوض یرهایمتغ راتییتوسط تغ ،یکنترل یرهایمتغ ریضمن توجه به تأث

 است. حیشده بود، قابل توض

 گیرینتیجه

 در شرکت عملکرد از مثبتی تصویر  شرکت،  اجتماعی  پذیریمسئولیت  با  رابطه  در  اطالعات  افشای

 ،تصمیم اتخاذ زمان در شاناجتماعی هایمسئولیت به مدیران توجه طرفی از کند.می ایجاد سهامداران بین

 جلوگیری جامعه به خسارت تحمیل از ؛مالی غیر مالی عملکرد بهبود راستای در تا دارد زیادی اهمیت

 هایبحران و اتفاقات ،رویدادها به نسبت را خود جامعه مؤسسات و هاسازمان ها،،گروهافراد چنانچه شود.

 از بسیاری شده، بهتر مالی غیر و مالی عملکرد ،کنند تالش هابحران حل در و دانسته مسئول مختلف

 عملکرد حفظ برای هاسازمان .آیدمی وجود به آرام و سالم ایجامعه و شده حل کوتاه زمان در هابحران

 دامنه جامعه تا کرده توجه شاناجتماعی مسئولیت به باید جامعه در خود رقابتی جایگاه بهبود و مطلوب

 عمل نحوی هر به هاسازمان .باشند برخوردار جامعه در مشروعیت از و نکند محدود را آنها هایفعالیت

 .گرددمی منعکس هاسازمان خود به ،بد یا خوب ،تأثیر این و گذاردمی اثر جامعه بر عملکردشان ،کنند

 خودشان گریبان نهایت در که شودمی جامعه برای مشکالتی بروز موجب مدیران کردن عمل بد بنابراین

 باالست. بسیار کنندنمی مسئولیت احساس آن به نسبت که مدیرانی با ایجامعه هزینه .گرفت خواهد نیز را

 عملکرد تا دهدمی قرار نظر مد را کلیدی ذینفعان با مثبت رابطه خوب مدیریت ذینفعان، تئوری اساس بر
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 یک عنوان به اجتماعی پذیریمسئولیت که است این تئوری این پشت اصلی فرض بخشد. بهبود را مالی

 عملکرد روی بر مثبتی اثر نتیجه در و شده سازمان منابع از اثربخش استفاده باعث که است ابزارسازمانی

  دارد. شرکت مالی

 پیشنهادها ارائه
 اول گروه هایفرضیه هاییافته بر مبتنی پیشنهادهای

 مالی عملکرد بهبود بر مؤثر فاکتورهای دنبال به چنانچه گرددمی پیشنهاد تجاری هایواحد مدیران به *
 اطالعات افشای بهبود هایزمینه جدی بصورت باشند،می کیوتوبین( نسبت شاخص اساس )بر

 .نمایند تقویت ،کنترل تحت تجاری واحدهای در را اجتماعی هایمسئولیت
 بر را خود گذاریسرمایه هدف هایشرکت گردد،می پیشنهاد بورس بازار فعاالن و گذارانسرمایه به *

 هایفعالیت به اقدام واحدهایی در و نموده بندیرتبه اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای اساس
 در امر، این تبع به زیرا باشند؛ داشته قرار شده یاد فاکتور نظر از باالیی سطح در که نمایند گذاریسرمایه
 تواندمی امر این و بوده مطلوبی سطح در کیوتوبین( نسبت شاخص اساس )بر مالی عملکرد واحدها؛ اینگونه
 باشد. موفق گذاریسرمایه هایفعالیت انجام کننده تسهیل

 برای را االجرایی الزم و مدون مشخص، استانداردهای گردد می پیشنهاد استانداردگذاری مراجع *به
 نمایند. تدوین اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای سنجش

 دوم گروه هایفرضیه هاییافته بر مبتنی پیشنهادهای
 غیر عملکرد بهبود بر مؤثر فاکتورهای دنبال به چنانچه گرددمی پیشنهاد تجاری هایواحد مدیران به *

 اطالعات افشای بهبود هایزمینه جدی بصورت باشند،می ساختاری( سرمایه شاخص اساس )بر مالی
 .نمایند تقویت ،کنترل تحت تجاری واحدهای در را اجتماعی هایمسئولیت

 بر را خود گذاریسرمایه هدف هایشرکت گردد،می پیشنهاد بورس بازار فعاالن و گذارانسرمایه به *
 هایفعالیت به اقدام واحدهایی در و نموده بندیرتبه اجتماعی هایمسئولیت اطالعات افشای اساس

 در امر، این تبع به زیرا باشند؛ داشته قرار شده یاد فاکتور نظر از باالیی سطح در که نمایند گذاریسرمایه
 امر این و بوده مطلوبی سطح در  ساختاری( سرمایه شاخص اساس )بر مالی غیر عملکرد واحدها؛ اینگونه

 باشد. موفق گذاریسرمایه هایفعالیت انجام کننده تسهیل تواندمی
 برای را االجرایی الزم و مدون مشخص، استانداردهای گرددمی پیشنهاد استانداردگذاری مراجع *به
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This research aims to study the effects of various dimensions of social responsibility 

on improving the financial and non-financial performances of companies. For this 

purpose, the information of 107 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the 

time period of 2010-2019 was extracted, and the hypotheses were evaluated and 

examined using statistical and econometric methods. The research findings indicate 

that the legal and moral dimension of social responsibility has no significant effect on 

changes in Tobin's Q ratio, while the social dimension of social responsibility has a 

positive and significant effect on changes in Tobin's Q ratio. On the other hand, the 

social dimension of social responsibility has a positive and significant effect on 

changes in structural capital, and the moral and legal dimension of social 

responsibility does not have a significant effect on changes in structural capital. 
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