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 ها و اجزای های مسئولیت اجتماعی شرکتبررسی رابطه بین شاخص

 مالی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانعملکرد 
 

 3، مریم صبوری*2شعیب رستمی ،1آسیه احمدی نیاسانی

 . کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه1
 )نویسنده مسئول( عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران. کارشناس ارشد حسابداری و 2*

 . کارشناس ارشد حسابداری3
 

مالی  عملکرد اجزای و اجتماعی مسئولیت هایشاخص بین رابطه حاضر، بررسیهدف اصلی پژوهش  -کیدهچ

شرکت  72تعداد  تهران است. در راستای تحقق این هدف، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در

اند. در این پژوهش با دیدگاهی متفاوت، مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته 1392تا  1386طی بازه زمانی 

 ها،فعالیت اجتماعی تأثیر گیری آن، سه شاخصکار گرفته شده و جهت اندازهعنوان متغیر وابسته بهاجتماعی به

 ها و نرخاجتماعی درنظرگرفته شده است. از طرفی این پژوهش از نرخ بازده دارایی منافع و اجتماعی تعهدات

 جهت استفاده مورد آماری ه نموده است. روشعنوان اجزای عملکرد مالی استفادسهام به صاحبان حقوق بازده

 یافته تعمیم مربعات حداقل روش از استفاده با متغیره چند رگرسیون پژوهش، هایفرضیه از یک هر آزمون

های مسئولیت اجتماعی با نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هریک از شاخص .است( EGLS) برآوردی

داری وجود دارد. از طرفی، نتایج نشان دهنده آن است که مثبت و معنیها رابطه اجزای عملکرد مالی شرکت

های اجتماعی و سطح منظور ارزیابی افشای مسئولیتبین هر کدام از متغیرهای کنترلی این پژوهش که به

داری ای مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنیـهاند با شاخصدهـگرفته ش کارای اجتماعی شرکت بهـهفعالیت

 برقرار است.

 صاحبان حقوق بازده ها، نرخنرخ بازده دارایی ها،اجتماعی شرکت مسئولیت هایشاخص: واژگان کلیدی

 های اجتماعیهای اجتماعی، سطح فعالیتسهام، افشای مسئولیت

 

 مقدمه. 1

 یافته تمرکز یافته توسعه اقتصادهای در اکثر مواقع بر 1هاشرکت اجتماعی مسئولیت مطالعات پیرامون

 شودمی انجام ساالنه هایگزارش در افشا محدوده و محتوا تحلیل جهت و دارد توصیفی ماهیتی که

 قرار بررسی مورد سازمانی و مدیریتی هایانگیزه بُعد از را هاشرکت اجتماعی مسئولیت دالیل و
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 اجتماعی، عدالت کیفیت، بهبود توان ها،شرکت اجتماعی مسئولیت که است این بر اعتقاد .دهدمی

  (.2009)بالل و مومین،  دارد تجاری هایسازمان در را پاسخگویی و شفافیت

 در جامعه سازنده هایگروه به نسبت هاشرکت که است مفهوم بدین شرکت اجتماعی مسئولیت

دارند توصیف شده، وظیفه  اتحادیه قرارداد و قانون طریق از که چیزی آن از فراتر و سهامداران از غیر

توصیف  هاییعنوان   فعالیت (. از دیدگاهی دیگر، مسئولیت اجتماعی به2010)جانسون و همکاران، 

گردد می انجام هستند، مالی اهداف از فراتر که اجتماعی اهداف از بعضی پیشرفت منظورشود که بهمی

 افشای به بیشتری تمایل دارند باالیی اجتماعی عملکرد که هایی(. شرکت2011 و جو، )هارجوتو

 تقارن عدم کاهش باعث اطالعات در شفافیت باالی سطح. دارند خود های اجتماعیفعالیت عمومی

 و )چنگ گرددمی  ریسک کاهش باعث خود این و شودمی گذارانسرمایه و بین شرکت اطالعاتی

 (.2014همکاران، 

ها، پژوهشگران اجتماعی شرکتبه دلیل وسعت و اهمیت موضوع مسئولیت  در چند سال اخیر،

مختلفی در جهان به بررسی ابعادی نوین از این موضوع و همچنین رابطه آن با موضوعات مختلفی نظیر 

گیری از چند اند. پژوهش حاضر با بهرهها و عملکردهای مالی و اقتصادی پرداختهنظام راهبری شرکت

ها، به تشریح رابطه بین شرکتلیت اجتماعی مورد از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته پیرامون مسئو

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شرکت 2های این مهم و اجزای عملکرد مالیشاخص

تهران پرداخته است. در ادامه، ساختار پژوهش به شکل زیر خواهد بود. بخش دوم به مبانی نظری و 

دارد؛ در بخش سوم، روش پژوهش اعم از جدیدترین تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص 

گردد؛ بخش چهارم، متغیرهای پژوهش بیان مینحوه سنجش ها و ها، مدلفرضیه ،گیریروش نمونه

گیری نماید؛ و در نهایت در بخش پنجم نتیجهها را بیان میهای حاصل از آزمون فرضیهنتایج و یافته

   نهایی پژوهش عنوان گردیده است. 

 

 نظری و پیشینه پژوهش مبانی. 2

وسیله عملکرد گیری شده بهمطالعات نظری و تجربی فراوانی در جهان اثر مسئولیت اجتماعی اندازه

اند. با این حال، نتایج حاصله در میان اجتماعی و رابطه آن با عملکرد مالی را مورد بررسی قرار داده
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های صورت گرفته، این موضوع در ینظران همواره محل مناقشه بوده است. بر اساس بررسصاحب

 شناسی آن نشأت گرفته است. بسیاری از موارد از اختالف در چارچوب نظری و روش

طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تمام ذینفعان ازجمله تواند بهبنابراین درک بهتری از این ارتباط می

ر صدد توضیح ارتباط بین مسئولیت های مختلفی دمدیران، سهامداران و جامعه ارزشمند باشد. فرضیه

های اصلی این مطالعات بحث برانگیز همواره اند. یافتهها و عملکرد مالی برآمدهاجتماعی شرکت

تفاسیری مفهومی را برای یک رابطه مثبت، خنثی و منفی بین عملکرد اجتماعی و عملکرد  مالی 

 پیشنهاد نمودند.

منفی بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی هستند  اقتصاددانان نئوکالسیک، طرفداران رابطه

هایی که پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نمایند شرکتها استدالل می(. آن2002)سیمسون و کاهرز، 

سهامداران خود دارند، متحمل یک وضعیت نامساعد رقابتی شده ودر نتیجه از کاهش سود به دلیل 

عنوان مثال، )به موده و یا آن را به دیگران منتقل نمایندتوانند جلوگیری نهای اجتماعی میهزینه

 دولت(. 

شود که ممکن است یک رابطه مثبت بین عملکرد اجتماعی و در تئوری ذینفعان همیشه فرض می

( استدالل نمودند که سود حاصل از مسئولیت 1997عملکرد مالی وجود داشته باشد. وادوک و گراوز )

های آن بیشتر است. بنابراین باید یک رابطه مثبت بین مسئولیت ه با هزینهها در مقایساجتماعی شرکت

( بیان نمودند 1997ها و عملکرد مالی وجود داشته باشد. همچنین پرستون و ابانون )اجتماعی شرکت

شود که در نهایت تأثیر مثبتی بر که رفع نیازهای ذینفعان مختلف شرکت باعث بازگشت اعتبار می

 مالی دارد.روی عملکرد 

 هایبانک در را مالی عملکرد و هاشرکت اجتماعی ولیتئمس بین ( رابطه2014مالین و همکاران )

 بُعدی، ده دهیپوشش  با اجتماعی و مسئولیت جامع شاخص از استفاده با هاآن .نمودند بررسی اسالمی

 کشور، 13 بین در اسالمی بانک 90 شامل نمونه یک در را 3هاشرکت اجتماعی ولیتئمس هایافشاگری

 مثبت رابطه نشان دادن تجربی محققان یاد شده عالوه بر تحلیل و نتایج تجزیه. کردند تحلیلو تجزیه

 اندازه بین داریمعنی و مثبت وجود رابطه حکایت از مالی، عملکرد و اجتماعی مسئولیت افشای بین

 برآورد مرحله سه از حاصل نتایج نهایت، در. داشت اجتماعی مسئولیت شاخص و شرعی نظارت هیئت
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 مسئولیت افشای تا مالی عملکرد از زادرون ای بین متغیررابطه که داد نشان هامربعات آن حداقل

 شود.می تعیین مالی عملکرد توسط اجتماعی مسئولیت افشای دارد و وجود اجتماعی

نظرگرفتن ایجاد یک  مالی را با دررابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد  2015مرسدس در سال 

های تحلیل و های اسپانیایی مورد بررسی قرار داد. نتایج تجزیهنظام راهبری شرکتی مناسب در شرکت

های اجتماعی کارگیری کلیه سیاستبندی و بهوی در بورس اوراق بهادار مادرید ثابت نمود که طبقه

لعکس افزایش عملکردهای مالی منجر به منافع اجتماعی طور باشود و بهموجب ارتقای منابع مالی می

 گردد. باالتر می

ها را با معیارهایی ( رابطه بین چندین شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت2014سالوسکی و زولچ )

کشور  10کاری حسابداری و کیفیت اقالم تعهدی حسابداری در از قبیل درجه مدیریت سود، محافظه

هایی با ها حکایت از آن داشت که شرکتمورد ارزیابی قرار دادند. شواهد آن جمله آلمان اروپایی از

رتبه مسئولیت اجتماعی باال، ممکن است با احتمال بیشتری مرتکب مدیریت سود شوند. همچنین نتایج 

گذاری و گزارش درباره مسئولیت ای دیگر نشان داد که روند افزایشی سرمایهاین محققان از جنبه

 شود.های مالی نمیشرکت، لزوماً منتهی به کیفیت باالتر صورتاجتماعی 

ها بر مالکیت عالئم تجاری و ( به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت2015وانگ و همکاران )

-تحلیل و تجزیه های تایوانی پرداختند. نتایجدر شرکت 2013تا  2010های عملکرد شرکت بین سال

ها و اعتبار شده نشان داد که بُعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتهای رگرسیونی محققان یاد 

های نهایی دار است. همچنین یافتهنظرگرفته شده مثبت و معنی های درعالئم تجاری برای کلیه چارک

ها و مالکیت ها که بر مبنای مدل معادالت ساختاری بود نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتآن

 ری مثبت بر عملکرد شرکت دارند.عالئم تجاری تأثی

توان به پژوهش حاجیها و سرافراز جمله مهمترین تحقیقات صورت گرفته در کشور ایران نیز می از

 و هزینه هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت بین ( اشاره نمود. این پژوهشگران به بررسی رابطه1393)

تا  1387های تهران طی سال بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته هایشرکت در سهام صاحبان حقوق

مستقل درنظر  متغیر عنوان به ها راها در پژوهش خود مسئولیت اجتماعی شرکتپرداختند. آن 1391

 هر ساله که دی.ال.کا به نام معروف آمریکایی مؤسسه معیارهای از گیری آناندازه گرفته و برای
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های استفاده نمودند. یافته کندمی بندیرتبه محیطی یستز و اجتماعی معیارهای اساس بر را هاسازمان

 سهام صاحبان حقوق هزینه با داریو معنی معکوس رابطه پذیری اجتماعی،مسئولیت که داد نشان هاآن

 .دارد

با استفاده از ابزار پرسشنامه، رابطه بین مسئولیت  1392همچنین عرب صالحی و همکاران در سال 

جامعه را با  در موجود و نهادهای زیست محیط کارکنان، هایی از قبیل مشتریان،اجتماعی در زمینه

 1389تا  1385تهران طی بازه زمانی  بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته شرکت 59عملکرد مالی 

 به نسبت اجتماعی شرکت مسئولیت با مالی عملکرد که داد نشان پژوهش بررسی نمودند. نتایج

 شرکت مسئولیت اجتماعی با مالی عملکرد ولی دارد؛ ارتباط جامعه در موجود نهادهای و مشتریان

 ندارد. داریمعنی رابطه زیست محیط و کارکنان به نسبت

 

 روش پژوهش. 3

 پس و( وابسته و مستقل متغیرهای بین رابطه بیان دنبال به) تجربی هایپژوهش نوع از پژوهش حاضر

 پژوهش تحقیق، روش برحسب بندیتقسیم به توجه با. است( گذشته اطالعات به توجه با) رویدادی

باشد. می کاربردی هدف لحاظ از و گرفته صورت همبستگی و توصیفی هایروش اساس بر حاضر

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه پژوهش، این آماری همچنین جامعه

 حذف گیرینمونه از آماری نمونه انتخاب برای پژوهش این در. باشدمی 1392 تا 1386 زمانی بازه

های زیر هایی که دارای ویژگیشرکت گیری،شده است و بر اساس این نمونه استفاده سیستماتیک

 اند انتخاب گردیدند.بوده

ها طی بازه زمانی های نمونه منتهی به پایان اسفند هر سال بوده و شرکتسال مالی شرکت (1

 پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشند.

های های مسئولیت اجتماعی و سایر متغیرهای پژوهش در شرکتاطالعات مربوط به شاخص (2

 طور کامل در دسترس باشد.نمونه به

 ها طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند.شرکت (3
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-های سرمایهرکتـش مالی، تأمین و عملیاتی ایـهفعالیت بین مرزبندی نبودن شفاف دلیل به (4

 نمونه نهایی و هلدینگ و لیزینگ از مالی هایگریبیمه، واسطه مؤسسات ها،بانک گذاری،

 اند.حذف گردیده

 ده باشند.های نمونه نباید در طی دوره مورد بررسی زیانشرکت (5

مشاهده برای هر متغیر در دوره مورد  504در مجموعه شرکت و  72تعداد  با توجه به اعمال موارد فوق،

 مالی رهاورد افزارنرم کمک به مالی مورد نیاز نیز هایعنوان نمونه انتخاب گردیده و دادهمطالعه به

 استفاده با متغیرها با رابطه در محاسبات از برخی ها،داده آوریجمع از پس. است شده استخراج نوین

 افزارنرم با پژوهش هایفرضیه آزمون منظور به نهایی تحلیل و تجزیه و شده انجام اِکسل افزارنرم از

Eviews است پذیرفته صورت 7 نسخه. 

 

 های پژوهش. فرضیه1.3

( و 2014های مالین و همکاران )با توجه به مبانی نظری و ادبیات عنوان شده و بر اساس پژوهش

 اند:به شکل زیر مطرح گردیده(، فرضیات پژوهش 2014سالوسکی و زولچ )

 و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت هایفعالیت اجتماعی تأثیر بین فرضیه اول:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن هایبازده دارایی

 و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت هایفعالیت اجتماعی تأثیر بین فرضیه دوم:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هابازده حقوق صاحبان سهام آن

ازده ـب و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایرکتـش اجتماعی تعهدات بین فرضیه سوم:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن هایدارایی

بازده  و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اجتماعی تعهدات بین فرضیه چهارم:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن حقوق صاحبان سهام

بازده  و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اجتماعی منافع بین فرضیه پنجم:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن هایدارایی

بازده  و نرخ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اجتماعی منافع بین فرضیه ششم:

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن حقوق صاحبان سهام
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 ها و متغیرهای پژوهش. مدل2.3

 شده ادهـهای نوین رگرسیونی چند متغیره استفیک از فرضیات پژوهش، از مدل بررسی هر منظور به

( و 2014های رگرسیونی که مالین و همکاران )اساس مبانی نظری و مدلهای مورد اشاره بر است. مدل

 2014( به آن اشاره داشتند، ارائه گردیده است. سالوسکی و زولچ در سال 2014سالوسکی و زولچ )

 منافع و اجتماعی تعهدات ها،اجتماعی فعالیت بیان نمودند که با استفاده از چندین شاخص ازجمله تأثیر

ها را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین توان از دیدگاهی نوین مسئولیت اجتماعی شرکتاجتماعی می

، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی را 2014مالین و همکاران در سال 

ها و بازده حقوق صاحبان سهام اعالم ها( شامل بازده داراییها )بانکاجزای عملکرد مالی شرکت

های ذیل به ترتیب جهت آزمون هریک از فرضیات مطروحه، د. با توجه به موارد فوق، مدلنمودن

 استفاده شده است.

 (           1الگوی )
CSRSociety i = αi + β1ROAi + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi  

 (           2الگوی )

CSRSociety i = αi + β1ROEi + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi     
 (           3الگوی )

CSREnvironment i = αi + β1ROAi + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi   
 (           4الگوی )

CSREnvironment i = αi + β1RO𝐸i + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi 
 (           5الگوی )

CSRLeverage i = αi + β1ROAi + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi  
 (           6الگوی )

CSRLeverage i = αi + β1ROEi + β2F. Sizei + β3lnAgei + β4B. Sizei + β5NEDi + εi  
 که در این الگوها:

:CSRSociety  های شرکت که از طریق رابطه زیر محاسبه میبیانگر شاخص تأثیر اجتماعی فعالیت-

 گردد.



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

32 

 

CSRSociety = (
جریان نقدی عملیاتی− سود خالص

کل داراییها
) ∗ (−1)                                                ( 1رابطه ) 

:CSREnvironment شود.گیری میصورت زیر اندازهبیانگر شاخص تعهدات اجتماعی شرکت که به 

CSREnvironment =
مجموع نقدینگی+ مجموع ارزش سهام

کل داراییها
                                                   (     2رابطه ) 

 CSRLeverage: گردد.بیانگر شاخص منافع اجتماعی شرکت که از طریق رابطه زیر محاسبه می 

CSRLeverage =
مدتکوتاه و بلندمدت مجموع بدهیهای 

مجموع ارزش سهام
                                             (                  3رابطه )

ROA: گردد.ها حاصل میها که از تقسیم سود خالص بر کل دارایینرخ بازده دارایی 

ROE: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست می-

 آید.

F.Size: گیری شده است. های شرکت اندازهصورت لگاریتم طبیعی کل داراییاندازه شرکت که به

طور شرکت به اندازه که نمودند از این متغیر کنترلی استفاده و استدالل 2014مکاران در سال ه و مالین

 است. مؤثر شرکت 4اجتماعی هایفعالیت سطح بر ایویژه

LnAge: گیری شده صورت لگاریتم طبیعی عمر شرکت از زمان تأسیس آن اندازهعمر شرکت که به

 دخالت ترقدیمی هایشرکت ( استدالل نمودند که2014)( و مالین و همکاران 1992است. رابرتز )

 .دارد هاآن شهرت بر مثبتی اثر که داشت خواهند CSRهای فعالیت در بیشتری

B.Size: مدیرههیئت اندازه نقش که( 1978) ساالنکیک و پفیفر پژوهش با مدیره. مطابقاندازه هیئت 

 استدالل و دانستند خارجی محیط با شانارتباط برای هاشرکت نیاز مورد شاخص یک عنوان به را

 و دولت هایکمیته مثل هاکمیته از بیشتری تعداد توانندتر میبزرگ هایمدیرههیئت که کردند

 هاییافته و همچنین بنابراین ما نیز با توجه به این موضوع دهند، تشکیل را هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 سطح در مدیرههیئت ساختار اثر گیریاندازه برای مدیرههیئت اندازه از( 2014) همکاران و مالین

  نماییم.می استفاده کنترلی متغیر عنوانبه ها،شرکت اجتماعی مسئولیت افشای

NED: مدیرههیئت غیرموظف اعضای نسبت که از 5شرکت مدیرههیئت در غیرموظف مدیران درصد 

 مدیران نسبت که دریافتند( 1993) همکاران و زهرا. شودمدیره حاصل میهیئت اعضای تعداد به کل
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 خود نوبهبه این و شودمی مدیرههیئت جنسیتی و قومی نژادی، تنوع به مدیره منجرهیئت در غیرموظف

نیز  (1978) ساالنکیک و پفیفر. شودمی هاشرکت اجتماعی مسئولیت افشای در بهتر تأثیر به منجر

 و ایجاد به و شود شرکت اعتبار و شهرت افزایش به منجر است ممکن( NED) استدالل نمودند که

های محققان یاد شده و پیرو استدالل پژوهش، این در بنابراین کند. کمک آن مشروعیت حفظ

 برای شرکت مدیرههیئت در غیرموظف مدیران درصد از ،(2014) همکاران و مالین هایهمچنین یافته

 متغیر عنوانبه ها،شرکت اجتماعی مسئولیت افشای سطح در مدیرههیئت استقالل اثر گیریاندازه

 شده است. استفاده کنترلی
 

 نتایج پژوهش. 4

 . آمار توصیفی1.4

 دهد.( نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می1جدول )
 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 انحراف معیار میانه میانگین حداکثر حداقل تعداد مشاهدات متغیرها

SocietyCSR 504 1660/1- 8402/1 0358/0 0261/0 1573/0 

EnvironmentCSR 504 2859/0 6717/141 9826/1 2531/1 5892/6 

LeverageCSR 504 0034/0 4610/40 5967/1 9789/0 6370/2 

ROA 504 0002/0 4069/1 1410/0 1084/0 1270/0 

ROE 504 0011/0 9304/4 3717/0 3163/0 4202/0 

F.Size 504 0000/0 1862/7 7781/5 7448/5 5971/0 

Ln.Age 504 0000/0 0604/4 8053/2 8903/2 8087/0 

B.Size 504 0000/2 0000/9 9067/5 0000/6 5650/0 

NED 504 0000/0 0000/1 3006/0 3333/0 2873/0 
 

سال مورد بررسی قرار گرفته و  7شرکت طی  72( مشخص است، تعداد 1جدول ) طور که درهمان

بودن اطالعات مورد نیاز پژوهش، تعداد رقم زده است. با توجه به در دسترس مشاهده( را  -)سال 504

 باشد. مشاهده می 504مشاهدات برای کلیه متغیرها همان 
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 از هریک برای که داد جی آزمون چاو نشانخرو مقدماتی، آماری هایآزمون با رابطه در همچنین

 استفاده( پانل هایداده) زمانی - مقطعی هایداده تلفیق رگرسیونی روش از باید پژوهش، هایمدل

 رگرسیون مدل برآورد برای ثابت آثار و تصادفی آثار هایروش بین از انتخاب برای طرفی از. گردد

 روش باید که داشت آن از حکایت نتایج. گردید استفاده هاسمن آزمون از پانل، هایداده روش در

 ارزیابی منظور به وایت آزمون گیرد. در این پژوهش از قرار استفاده مورد ثابت اثرات با پانل هایداده

 ناهمسانی وجود به توجه با نهایت در که گردیده استفاده واریانس وجود و یا عدم وجود ناهمسانی

 استفاده شده است.   EGLSواریانس، جهت آزمون الگوهای پژوهش از روش 

 موجود روابط نبودن ساختگی و پژوهش نتایج از اطمینان منظوراز طرفی، قبل از آزمون فرضیات به

 متغیرهای واحد ریشه محاسبه و مانایی آزمون انجام به اقدام متغیرها، بودن دارمعنی و رگرسیون در

لوین، لین های و روش  Eviews افزارآزمون مزبور با استفاده از نرم .است شده جدول زیرپژوهش در 

صورت پذیرفته است. با توجه به احتمال  فیلیپس، پرون - دیکی فولر تعمیم یافته و فیشر - فیشر، و چو

واحد در ها، نتایج نشان دهنده عدم وجود ریشه در تمامی روش 05/0آماره بدست آمده کمتر از 

 باشد.های زمانی ملحوظ در مدل و مانابودن تمامی متغیرهای پژوهش میسری
 . نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش2جدول 

 

 متغیرها
 فیلیپس، پرون -فیشر دیکی فولر تعمیم یافته -فیشر لوین، لین و چو

 احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره

SocietyCSR 733/155- 0000/0 974/278 0000/0 053/457 0000/0 

EnvironmentCSR 681/15- 0000/0 589/210 0002/0 014/377 0000/0 

LeverageCSR 181/6- 0000/0 022/191 0053/0 758/322 0000/0 

ROA 613/74- 0000/0 197/294 0000/0 266/293 0000/0 

ROE 852/122- 0000/0 521/244 0000/0 181/525 0000/0 

F.Size 496/11- 0000/0 412/217 0001/0 157/487 0000/0 

Ln.Age 440/38- 0000/0 740/1343 0000/0 800/1382 0000/0 

B.Size 536/10- 0000/0 073/207 0001/0 570/488 0000/0 

NED 536/19- 0000/0 660/134 0001/0 759/247 0000/0 
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 . نتایج آزمون فرضیات2.4

 دهد.آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش را نشان میجدول زیر نتایج 
 . نتایج آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش3جدول 

 

 متغیرها
 الگوی دوم الگوی اول

 داریمعنی tآماره  ضرایب داریمعنی tآماره  ضرایب

C 2489/0 9912/2 0029/0 1779/0 1861/2 0294/0 

ROA 6587/0 007/15 0000/0 - - - 

ROE - - - 1310/0 7318/6 0000/0 

F.Size 0020/0 1867/0 0019/0 0079/0 9663/0 0004/0 

Ln.Age 0412/0 8008/2 0053/0 0492/0 8681/2 0043/0 

B.Size 0043/0 0522/0 0084/0 0011/0 1394/0 0092/0 

NED 0139/0 9123/0 0021/0 0157/0 0074/1 0443/0 
2R 52/0 35/0 

2Adj.R 44/0 23/0 

DW 93/1 89/1 

F0798/3 1988/6 آماره 

F 0000/0 0000/0 داری آمارهسطح معنی 

 SocietyCSR متغیر وابسته

 

دهد. در رابطه با ( نتایج آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش را با روش اثرات ثابت نشان می3جدول )

ها با بازده داراییبیانگر آن است که بین نرخ ( ROAالگوی اول، مثبت بودن ضریب متغیر توضیحی )

، این رابطه در tداری آماره ای مثبت وجود دارد؛ با توجه به سطح معنیها رابطهتأثیر اجتماعی فعالیت

دهد که مدل رگرسیونی در نشان می Fدار است. نتایج مربوط به آماره درصد معنی 99سطح اطمینان 

فاقد مشکل خودهمبستگی است.  (DWون )دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسحالت کلی معنی

درصد از تغییرات  44دهد که نیز نشان می (2Adj.R) همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده

باشد. بنابراین با توجه به نتایج موجود، فرضیه اول متغیر وابسته توسط متغیر توضیحی قابل بیان می
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 هایبازده دارایی ها و نرخشرکت فعالیت اجتماعی تأثیر بینتوان گفت گردد و میپژوهش تأیید می

 .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن

در رابطه با الگوی دوم پژوهش، ضریب متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت است که از 

-معنی ها حکایت دارد. از طرفی، با توجه به سطحتأثیر اجتماعی فعالیت ای مثبت بین این متغیر ورابطه

دار است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز درصد معنی 99، این رابطه در سطح اطمینان tداری آماره 

دهد که مدل رگرسیونی در حالت کلی نیز نشان میدر این الگو  Fگردد. نتایج مربوط به آماره تأیید می

ی است. همچنین نتایج دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون فاقد مشکل خودهمبستگمعنی

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر  23دهد که مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می

 باشد.توضیحی قابل بیان می

 نماید.در ادامه، جدول زیر نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش را  بیان می
 . نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش4جدول 

 

 متغیرها
 الگوی چهارم الگوی سوم

 داریمعنی tآماره  ضرایب داریمعنی tآماره  ضرایب

C 1041/4 3284/6 0000/0 6713/3 3965/5 0000/0 

ROA 4603/4 413/19 0000/0 - - - 

ROE - - - 2651/1 839/21 0000/0 

F.Size 2726/0 9091/2 0038/0 2622/0 8246/2 0050/0 

Ln.Age 0352/0 5357/0 0024/0 0293/0 4202/0 0445/0 

B.Size 2114/0 9825/2 0030/0 1231/0 6088/1 0084/0 

NED 0759/0 0050/1 0155/0 0157/0 2142/0 0305/0 
2R 76/0 77/0 

2Adj.R 71/0 74/0 

DW 77/1 70/1 

F8631/19 8738/17 آماره 

F 0000/0 0000/0 داری آمارهسطح معنی 

 EnvironmentCSR متغیر وابسته
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دهد. ضریب ( نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش را با روش اثرات ثابت نشان می4جدول )

دار است. این معنی tها در الگوی سوم، مثبت و در عین حال با توجه به آماره متغیر نرخ بازده دارایی

دار ای مثبت و معنیها رابطهنشان دهنده آن است که بین این متغیر و تعهدات اجتماعی شرکت موضوع

در  Fگردد. نتایج مربوط به آماره وجود دارد. با توجه به این موضوع، فرضیه سوم پژوهش تأیید می

دار بوده و با توجه به آماره دوربین دهد که مدل رگرسیونی در حالت کلی معنینشان میالگوی سوم 

ربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان واتسون فاقد مشکل خودهمبستگی است. از طرفی نتایج م

 باشد.درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر توضیحی قابل بیان می 71دهد که می

ضریب متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت است؛ این موضوع نشان در الگوی چهارم، 

ای مثبت ها رابطهاجتماعی شرکتبا تعهدات بازده حقوق صاحبان سهام آن است که بین نرخ  دهنده

 99این متغیر حاکی از آن است که این رابطه در سطح اطمینان   tداری آماره وجود دارد. سطح معنی

دهد که مدل رگرسیونی در حالت کلی نیز نشان می  Fدار است. نتایج مربوط به آماره درصد معنی

قد مشکل خودهمبستگی است. همچنین نتایج دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون فامعنی

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر  74دهد که مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می

گردد و باشد. بنابراین با توجه به نتایج موجود، فرضیه چهارم پژوهش تأیید میتوضیحی قابل بیان می

-معنی بازده حقوق صاحبان سهام رابطه و نرخها تماعی شرکتتعهدات اج بینتوان بیان نمود که می

 .دارد وجود داری

نتایج آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش را به تصویر کشیده است.  (5)در نهایت نیز جدول

در رابطه با  دهد.( نتایج آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش را با روش اثرات ثابت نشان می5جدول )

برای متغیر توضیحی، نتایج نشان  tداری آماره الگوی پنجم پژوهش، بر اساس ضریب و سطح معنی

ها است. با توجه به این موضوع، فرضیه دار این متغیر با منافع اجتماعی شرکتدهنده رابطه مثبت و معنی

د که مدل رگرسیونی در حالت دهنیز نشان می Fنتایج مربوط به آماره شود. پنجم پژوهش تأیید می

دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون فاقد مشکل خودهمبستگی است. همچنین نتایج کلی معنی

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر  59دهد که مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می

 باشد.توضیحی قابل بیان می
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 ضیه پنجم و ششم پژوهش. نتایج آزمون فر5جدول 
 

 متغیرها
 الگوی ششم الگوی پنجم

 داریمعنی tآماره  ضرایب داریمعنی tآماره  ضرایب

C 6713/3 3965/5 0000/0 1779/0 1861/2 0294/0 

ROA 3315/2 7642/7 0000/0 - - - 

ROE - - - 3992/0 2669/4 0000/0 

F.Size 3442/0 8482/2 0046/0 4553/0 6366/3 0003/0 

Ln.Age 1564/0 4536/1 0468/0 1307/0 3352/1 0125/0 

B.Size 0064/0 0950/0 0243/0 0101/0 1395/0 0491/0 

NED 7522/0 5690/5 0000/0 7953/0 5973/5 0000/0 
2R 65/0 65/0 

2Adj.R 59/0 58/0 

DW 79/1 75/1 

F4189/10 5723/10 آماره 

F 0000/0 0000/0 داری آمارهسطح معنی 

 LeverageCSR متغیر وابسته

 

بیانگر آن است که ( ROEدر رابطه با الگوی ششم پژوهش، مثبت بودن ضریب متغیر توضیحی )

ای مثبت وجود دارد؛ با توجه به ها رابطهبین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با منافع اجتماعی شرکت

 Fدار است. نتایج مربوط به آماره درصد معنی 99، این رابطه در سطح اطمینان tداری آماره سطح معنی

دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون فاقد دهد که مدل رگرسیونی در حالت کلی معنینشان می

 58دهد که نیز نشان می مشکل خودهمبستگی است. همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده

باشد. بنابراین با توجه به نتایج متغیر توضیحی قابل بیان می درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط

 و نرخها منافع اجتماعی شرکت بینتوان گفت گردد و میموجود، فرضیه ششم پژوهش نیز تأیید می

داری کمتر با توجه به سطح معنیبعالوه،  .دارد وجود داریمعنی رابطه هاآنحقوق صاحبان سهام بازده 

مدیره و درصد مدیران جمله اندازه شرکت، عمر شرکت، اندازه هیئت کنترلی از متغیرهای 05/0از 
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دار این متغیرها با کلیه متغیرهای وابسته توان گفت که رابطه معنیغیرموظف در تمامی الگوها، می

 باشد.پژوهش مورد تأیید می

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 اخیر یافته هایسال در توجهی قابل رشد که باشدهایی میحوزه ها ازجملهمسئولیت اجتماعی شرکت

ها در بر اساس مطالعات ما، یکی از مهمترین موارد پیرامون موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت. است

طور قابل توجهی در تمامی ها بوده که این مورد بههای اجتماعی شرکتچند سال اخیر، افشای فعالیت

هایی مهم از مسئولیت اجتماعی و رابطه آن شاخص بررسی به ما مقاله، این کشورها متفاوت است. در

رکت پذیرفته شده در بورس اوراق ـش  72 از ای متشکلنمونه در هابا اجزای عملکرد مالی شرکت

نظرگرفتن اجزای عملکرد  ما همچنین عالوه بر در .ایمپرداخته 1392تا  1386 دوره بهادار تهران طی

مدیره و درصد مدیران اندازه شرکت، عمر شرکت، اندازه هیئتمالی، چند متغیر بسیار مهم ازجمله 

نظران حرفه حسابداری و مالی، دارای تأثیر خاصی بر که به عقیده بسیاری از صاحبغیرموظف 

 ها هست را نیز در این مطالعه دخیل نمودیم. مسئولیت اجتماعی شرکت

های مسئولیت اجتماعی با های پژوهش نشان دهنده آن است که بین شاخصنتایج آزمون فرضیه

داری وجود دارد. بعالوه، با آزمودن متغیرهای ها رابطه مثبت و معنیاجزای عملکرد مالی شرکت

های اجتماعی های اجتماعی و سطح فعالیتمنظور ارزیابی افشای مسئولیت کنترلی پژوهش که به

کارگرفته شده بودند، نتایج در تمامی الگوها بیانگر آن بود که بین این متغیرها با هر سه ت بهشرک

طور کلی با داری برقرار است. نتایج فوق بهها، رابطه مثبت و معنیشاخص مسئولیت اجنماعی شرکت

ن مالین و همکارا(، 2015(، وانگ و همکاران )2015های پژوهشگرانی همچون مرسدس )یافته

( و پفیفر و ساالنکیک 1992رابرتز ) (،1993(، زهرا و همکاران )2014(، سالوسکی و زولچ )2014)

( سازگار است. در راستای نتایج بدست آمده و با توجه به اهمیت و وسعت ابعاد مسئولیت 1978)

ارتقای در جهت  گردد،های پذیرفته شده در بورس پیشنهاد میبه مدیران شرکت ها،اجتماعی شرکت

طور های اجتماعی جدید که بهبندی صحیح و بعالوه درنظرگرفتن آثار فعالیتبه طبقه عملکرد مالی،

گردد در مستقیم بر عملکرد مالی تأثیرگذار است روی آورند. همچنین به محققین آتی پیشنهاد می
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های اجتماعی یتصورت تمایل برای انجام تحقیق در زمینه مسئولیت اجتماعی، موضوع افشای مسئول

-های داوطلبانه و اجباری که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبالخصوص افشاگریعلی

 نظران بوده را مد نظر قرار دهند.
  

 هانوشتپی. 6

1- Corporate Social Responsibility (CSR) 

2- Financial Performance 

3- CSR Disclosures 

4- Level of CSR Activities 

5- Percentage of Non-Executive Directors (NED) in the Board 
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