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چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بوور اورا بهوادار
تهران بوده است .قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بوین
 6931تا  6931بوده اس ت .در این تحقیق ،ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی عملکرد اجتماعی متغیر مستقل و پایداری سوود
متغیر وابسته در نظر گرفته شد .تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقوه بنودی انووا تحقیقوات بور
اسا ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد ،روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر
روش نیز در دستة تحقیقات همبستگی محسوب می گردد .در این پوووه بورای جمو آوری داده هوا و اطالعوات ،از روش
کتابخانه ای استفاده شد .در بخ داده های پووه از طریق جم آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه بوه صوورت
های مالی ،یادداشت های توضیحی و ماهنامه بور اورا بهادار انجام پذیرفت .بر اسا روش حذف سیستماتیک تعداد 611
شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .به منظوور توصوی و تلخوی دادههوای جمو آوری شوده از آموار توصویفی و
استنباطی بهره گرفته شده است .به منظور تحلیل داده ها ابتدا پی آزمون های ناهمسانی واریانس ،آزموون  Fلیمور ،آزموون
هاسمن و آزمون جارک– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نورم افوزار ایویووز)
استفاده گردیده است .نتایج تحقیق نشان داد بین بعد محیطی ،اجتمواعی و اقتصوادی عملکورد اجتمواعی و پایوداری سوود در
شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :عملکرد اجتماعی ،بعد محیطی ،بعد اجتماعی ،بعد اقتصادی ،پایداری سود.
مقدمه
صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایهگذاری و سایر تصمیمات محسوب میشود .اندازهگیری سود
دورهی مالی همیشه یکی از چال های پی روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بوده است .حسابداری مرسوم با
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تاکید بر اندازه گیری و گزارشگری معامالت و رویدادهای اقتصادی ،معامالت اجتماعی واحدهای تجاری با اجتما پیرامون را
نادیده می گیرد .پیامد این معامالت اجتماعی ،هزینه های اجتماعی به معنی کاه مناب اجتماعی و مناف اجتماعی به معنی
افزای و بهبود مناب اجتماعی است (خواجه حسنی و همکاران .)6938 ،هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و
گزارشگری این مناب  ،هزینه ها و مناف اجتماعی است .رهبران شرکتها با وظیفهای پویا و چال برانگیز در زمینه
استانداردهای اخالقی اجتماعی با هدف عملیات تجاری مسئوالنه مواجه اند .امروزه ،مسئولیت اجتماعی شرکتها ،بخ
جدایی ناپذیری از کتب و مقاالت مالی اقتصادی جهان تلقی میشود .شیوههای مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه و خصوصیات و الگوهای افشای مسئولیت اجتماعی بین بخ های مختل  ،متنو است ولی
شرکتهای ایرانی با فشارها و الزامات قانونی کمی برای مسئولیت اجتماعی مواجه هستند (خواجه حسنی و همکاران.)6938 ،
در طی سال های اخیر ،جنب های اجتماعی در اعتراض به قدرت شرکت های فرا ملی و سهامی بزرگ ،افزای چشمگیری
داشته اند؛ به نحوی که در گردهمایی سران شرکت ها یا رهبران کشور های صنعتی در اجال هایی چون سیاتل و داوو ،
شاهد قدرت نمایی این جنب های اعتراضی بوده ایم .نگرانی مردم این است که شرکت ها نسبت به اعمال ،برنامه ریزی ها
وسیاست های خود به جامعه جهانی پاسخگو نیستند .فعاالن طرفدار محیط زیست ،گروه های حقو بشر ،اتحادیه های تجاری
و بسیاری از شهروندان آگاه و هوشیار خواستار آن هستند که شرکت ها نسبت به مردم پاسخگو باشند .اکنون گروههای
مختل اجتماعی در این زمینه با یکدیگر هم عقیده شده اند که شرکت ها باید در خدمت رف نیاز های مردم باشند ،نه مردم
در خدمت بر آوردن نیاز های شرکت های بزرگ (یونسی و همکاران.)6938 ،
بیان مساله
آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان ،جامعه و محیط به یکدیگر
افزای یافته و همگان پی بردهاند که از یک سو سازمانها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می رسند و از
سوی دیگر ،اقدامات سازمانها می بایست مناف و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشد .از این رو همواره تالش بر این بوده
که مناف در سازمانها به گونه ای بهبود یابد که مردم جامعه ،بی از هزینه ای که پرداخت کرده اند از سازمانها سود ببرند و به
تعبیری سازمانها عالوه بر سود آفرینی ،ارزش آفرینی هم داشته باشند .در حقیقت سازمانها به منظور حفظ مشروعیت کامل و
بقای خود باید قبول کنند که نق و وظیفه ای عمومی و اجتماعی دارند .هستهی اصلی تئوری نمایندگی بر این فرض استوار
است که مدیران به عنوان نمایندگان سهام داران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند که لزوماً
در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد .مطابق این تئوری باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت
سهام داران از تضاد مناف ایجاد شود .موضو شفافیت صورت های مالی و کیفیت افشای اطالعات ارائه شده در آن به عنوان
یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است (کردستانی و همکاران.)6931 ،
از دیدگاه اطالعاتی ،مفهوم سود نتیجه ی فعالیت های اقتصادی را بیان می کند ،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری ،هم
چنان مورد تردید قرار دارد .بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه ،پووه های تجربی موید آنند که سود حسابداری دارای
محتوای اطالعاتی می باشد (یونسی و همکاران.)6938 ،
از زمانیکه ارتباط بین نق های اجتماعی ،سیاسی ،محیطی ،اقتصادی در تجارت رو به افزای گذاشته است ،سازمانها با
پویایی های جدیدی مواجه شده اند .چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است که آنها باید هم زمان به افزای
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سودآوری و پاسخگویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه
استراتویهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد ،دست یازند .پیاده سازی مسؤولیت اجتماعی در
سطح سازمان ،از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است .در واق امروزه سازمانها عالوه بر انجام وظای
سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکل شده اند ،که هدف این فعالیتها ،پاسخ گویی به انتظارات جامعه است و از
آن به عنوان مسؤولیت اجتماعی سازمان یاد میشود .در این دوران ،مدیریت موثر ،مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان
خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسی تری میاندیشد ،چرا که نه سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه
جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد (صالحی و آذری6113 ،؛ خواجه حسنی و همکاران.)6938 ،
لی )6162( 6در تحقیقات خود اعالم کرد ارتباط و همبستگی مثبت بین پایداری سود و مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد.
مدیران جهت افزای کیفیت افشای مالی عملکرد مسئولیت اجتماعی را افزای میدهند .احمدپور و فرمانبردار ( )6936در
پووه خود یافتند بین سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها با قدرمطلق خطای پی بینی سود هر سهم ارتباط معکو
معنیداری وجود دارد .همچنین ،بین سطح افشا عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی شرکت با قدر مطلق خطای پی بینی سود
هر سهم رابطة معکو معنی داری وجود دارد .بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت
ها و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران میباشد.
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین بعد محیطی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط وجود
دارد.
بین بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط وجود
دارد.
بین بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط وجود
دارد.
روش تحقیق
پووه حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف ،از نو تحقیقات کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی ،توسعه دان
کاربردی در یک زمینه خاص است .هم چنین تحقیق حاضر ،از نظر روش و ماهیت از نو تحقیق همبستگی است .در این
تحقیق هدف ،تعیین میزان رابطه متغیرهاست .برای این منظور بر حسب مقیا های اندازه گیری متغیرها ،شاخ های
مناسبی اختیار می شود .مقیا اندازه گیری دادهها مقیا نسبی است .مقیا نسبی باالترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری
Lee
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را ارائه می دهد .این مقیا عالوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیا های دیگر ،از صفر مطلق نیز برخوردار است .روش
تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پووه از راه کتابخانه ،مقاله و اینترنت جم آوری شده و
در رد یا اثبات فرضیه های پووه با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدالل استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده
است.
مدل رگرسیونی تحقیق

EPit  0  1ENVR it  2Social it  3Ecoit  4SIZE it  5LEV it  6Growthit  7 ROAit   it

 : EPitپایداری سود  : ENVRitبعد محیطی عملکرد اجتماعی  : Social itبعد اجتماعی عملکرد اجتماعی  : Ecoitبعد اقتصادی

عملکرد اجتماعی  : SIZEitاندازه شرکتها  : LEVitاهرم مالی  : Growthitرشد فروش  : ROAitبازده دارایی ها  :  itسطح خطا
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
جدول  :9خالصه متغیرهای پژوهش
روش محاسبه
عالمت اختصاری

نام متغیر

نو متغیر

پایداری سود

وابسته

EPit

بعد محیطی
مسئولیت
اجتماعی

مستقل

ENVRit

بعد اجتماعی
مسئولیت
اجتماعی

مستقل

Social it

پایداری سود بر اسا

فرمول زیر بدست می آید:

 :سود قبل از اقالم غیرعادی شرکت  jدر سال .t
 :سود قبل از اقالم غیرعادی شرکت  jدر سال .t-1
 :معرف پایداری سود است.
وقتی مقدار بدست آمده برای ضریب متغیر توضیحی  βبه عدد یک نزدیک تر باشد،
پایداری سود بیشتر و وقتی به صفر نزدیک تر باشد ،موقتی بودن سود بیشتر است.
مجمو نمرات بدست آمده از این مولفه شامل؛ محصوالت و خدمات مفید
) ،(ISO14001پیشگیری از آلودگی ،بازیافت ضایعات ،انرژی پاک ،سیستم های
مدیریتی و سایر مواردی می باشد که در صورتهای مالی و گزارشات هیئت مدیره
شرکتهای عضو نمونه ،گزارش شده است .برای اندازهگیری مسئولیت اجتماعی محیط
زیست پس از آنالیز محتوای صورتهای مالی شرکت های انتخاب شده اگر در شرکتی
هر یک از شاخصهای فو الذکر رعایت شده باشد به آن ارزش یک و در غیر
اینصورت ارزش صفر لحاظ می گردد.
( CSR
( ) =∑ SR
)
مجمو نمرات بدست آمده از این مولفه شامل؛ دادن خیریه و کمک های عام
المنفعه ،نوآوری ،کمک های بشر دوستانه به سایر کشورها ،کمک به ساخت مسکن،
کمک به آموزش و پرورش ،ارائه برنامه های داوطلبانه و سایر موارد می باشد که در
صورتهای مالی و گزارشات هیئت مدیره شرکتهای عضو نمونه ،گزارش شده است.
برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی جامعه پس از آنالیز محتوای صورتهای مالی
شرکتهای انتخاب شده اگر در شرکتی هر یک از شاخصهای فو الذکر رعایت شده
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بعد اقتصادی
مسئولیت
اجتماعی

مستقل

Ecoit

اندازه شرکت

کنترلی

Size it

باشد به آن ارزش یک و در غیر اینصورت ارزش صفر لحاظ می گردد.
( CSR
( ) =∑ SR
)
مجمو نمرات بدست آمده از این مولفه شامل؛ مالیات ،ارزش افزوده کارکنان ،بازده
دارایی ها و سایر موارد می باشد که در صورتهای مالی و گزارشات هیئت مدیره
شرکتهای عضو نمونه ،گزارش شده است .برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی
اقتصادی پس از آنالیز محتوای صورتهای مالی شرکتهای انتخاب شده اگر در شرکتی
هر یک از شاخصهای فو الذکر رعایت شده باشد به آن ارزش یک و در غیر
اینصورت ارزش صفر لحاظ می گردد.
( CSR
( ) =∑ SR
)
لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت

اهرم مالی

کنترلی

Lev it

بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها

رشد فروش

کنترلی

Growthit

بازده دارایی ها

کنترلی

ROAit

تفاضل درآمد فروش سال جاری از سال قبل تقسیم بر سال قبل
نسبت سود خال

به کل دارایی ها

جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بور
 6931می باشد.

اورا بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای  6931تا

جدول  :2روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بور در تاریخ 6931/66/63
شرکتهایی که بعد از سال  6983در بور پذیرفته شدهاند
شرکتهایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بور خارج شدهاند
شرکتهایی که سال مالی آنها به  63اسفند ختم نمیشود و یا تغییر سال مالی دادهاند
شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها)6
شرکتهایی که در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعال در بور معامله نشده است
شرکتهایی که صورتهای مالی سال  6939خود را در زمان انجام این تحقیق ارائه نداده بودند
شرکتهایی که اطالعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پی فرضها

261
()11
()661
()81
()68
()28
()9
()86
611

پی فرض ها به ترتیب اعمال شدند ،بدین صورت که هر شرکتی که در پی فرض اول قرار گرفته است ،برای شمارش پی
فرضهای بعدی لحاظ نگردیده است .در این تحقیق بعد از اعمال پی فرضها 611 ،شرکت باقی ماندند.

 -6شرکت های بیمه پس از اعمال پی

فرض های اول و دوم و سوم حذف شدند.
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روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تعیین این نکته که آیا سری زمانی  xtفرآیندی ایستا (مرتبه انباشتگی صفر) و یا واگرا (مرتبه انباشتگی یک) دارد ،از
آزمون لین -لوین استفاده می کنیم .همانند بررسی ایستایی متغیرها در اینجا نیز نیاز به بکارگیری روش مناسب برای داده
های تلفیقی داریم .ما از آماره اصالح شده والد برای بررسی ناهمسانی واریانس گروهی در بین باقیماندههای مدل رگرسیون
اثرات ثابت استفاده میکنیم .همچنین از دو آزمون  Fو هاسمن جهت تعیین یکی از دو روش اثر ثابت و یا اثر تصادفی استفاده
میشود .برای انتخاب اینکه در تخمین مدل ها از روش تلفیقی یا تابلویی استفاده شود از آزمون  Fلیمر استفاده و در صورت رد
شدن فرضیه صفر این آزمون ،باید از روش داده های تابلویی استفاده شود .از آزمون رگرسیونی چندگانه برای تایید و رد فرضیه
های تحقیق استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده ایویوز  1می باشد.
یافته های تحقیق
جدول  :3آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
بازده
اهرم
بعد
بعد
بعد
داراییها
مالی
اقتصادی محیطی اجتماعی
عملکرد
عملکرد
عملکرد
اجتماعی اجتماعی اجتماعی

نام متغیر

پایداری
سود

عالمت
اختصاری

EPit

Ecoit

میانه

15111

1

1

میانگین
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد
مشاهدات

15116
15121
- 15183
15663
- 65661
615113

1
6
1
15688
- 15911
65911

1
6
1
15622
15616
65612

رشد فروش

اندازه
شرکت

ROAit

Growthit

SIZEit

1

15161

15192

15661

665389

1
6
1
15681
15111
65116

15136
15322
15661
15616
- 15111
65116
292

15192
15811
- 15683
15663
- 15818
25636

15666
15119
- 15136
15611
- 15911
15231

665181
615311
615321
65918
15621
65811

LEVit Social it ENVRit

آزمون های آماری
آماره آزمون
15916621

جدول  :4نتایج آزمون  Fلیمر
سطح معنی داری
درجه آزادی
()611569

151161

11
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نو آزمون
هاسمن

جدول  :5آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار آماره آزمون
151111
16
85119666
*سطح خطای  2درصد

روش
اثرات ثابت

آزمون نرمال بودن داده ها
جدول  :6آزمون جارک– برا
آماره
نام متغیر
86511166
پایداری سود
15316812
بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی
15319116
بعد محیطی عملکرد اجتماعی
15396639
بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی
65196696
اهرم مالی
15168291
بازده دارایی ها
95129661
رشد فروش
65161116
اندازه شرکت
*سطح خطای  2درصد

سطح معناداری
15269
15161
15161
15161
15916
15661
15661
15131

با توجه به جدول فو از آنجایی که سطح معناداری متغیرها بزرگتر از  1512می باشد بنابراین توزی متغیرها نرمال می باشد.
جدول  :7آزمون لین و لوین
آماره
نام متغیر
- 151261
پایداری سود
- 651686
بعد اقتصادی عمکرد اجتماعی
251616
بعد محیطی عملکرد اجتماعی
351162
بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی
- 159211
اهرم مالی
153611
بازده دارایی ها
- 151161
رشد فروش
259616
اندازه شرکت
*سطح خطای  2درصد

سطح معناداری
151111
151163
151161
151166
151112
151166
151123
151111

با توجه به جدول فو چون سطح معناداری همه متغیرها از  1512کوچکتر است؛ فرضیه صفر مبنی بر نامانایی برای همه
متغیرها رد می شود و تمامی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مانا هستند.
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آزمون
آرچ

جدول  :8نتایج آزمون ناهمسانی آرچ  LMمدل تحقیق
مقدار آماره
شرح
15116266
F-statistic
15962681
Obs*R-squared
*سطح خطای  2درصد

سطح معناداری
156161
156161

با توجه به جدول  8آماره  Fآزمون در سطح  2درصد معنادار نیست ،بنابراین فرض همسانی واریانس تایید شده و ناهمسانی
واریانس جمالت اخالل رد می شود.
آزمون رگرسیون فرضیه های تحقیق
نام متغیر
ثابت
بعد محیطی عملکرد اجتماعی
بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی
بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی
بازده دارایی ها
اندازه شرکت
اهرم مالی
رشد فروش
دوربین – واتسون
6569

جدول  :1آزمون رگرسیون و معناداری مدل
انحراف برآورد
ضرایب برآوردی
آماره t
15216
15116
15116
- 15112
15616
15111
- 25166
15186
15116
- 15196
15611
15116
- 65626
15116
- 15119
65616
15629
15613
- 15826
15111
- 15113
15919
15611
15161
ضریب تعیین
ضریب تعیین
آماره F
تعدیل شده
1/23
1/11
16511926
*سطح خطای  2درصد و **سطح خطای  6درصد

سطح معناداری
151621
151613
151628
151613
151869
151316
151169
151611
سطح معناداری
**1/111

با توجه به جدول  3آماره دوربین– واتسون برابر با  6569می باشد و این نشان می دهد به خطاها همبستگی وجود ندارد چرا
که بین  6/2تا  6/2قرار دارد .ضریب تعیین تعدیل شده این آزمون برابر با  1/23می باشد ،که نشان می دهد متغیرهای مستقل
و کنترلی در مدل حاضر می توانند  23درصد از تغییرات متغیر وابسته (پایداری سود) را پی بینی نمایند .به دلیل معنادار بودن
آماره  Fدر سطح خطای  6درصد ،می توان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب می باشد .تاثیر متغیر کنترلی
ر شد فروش بر پایداری سود مثبت و تاثیر متغیر کنترلی اهرم مالی بر پایداری سود منفی می باشد .بازده دارایی ها و اندازه
شرکت به دلیل سطح معناداری بزرگتر از  1512بر پایداری سود تاثیرگذار نیستند.
فرضیه اول
 =H0بین بعد محیطی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط
معنادار وجود ندارد.
 =H1بین بعد محیطی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط
معنادار وجود دارد.
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ضریب برآوردی متغیر بعد محیطی عملکرد اجتماعی بر پایداری سود برابر با  15111می باشد که نشان می دهد بین متغیر بعد
محیطی عملکرد اجتماعی و پایداری سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزای بعد محیطی عملکرد اجتماعی
شرکتها ،پایداری سود افزای می یابد .بدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  2درصد
کوچکتر است ،می توان با اطمینان  32درصد وجود ارتباط مثبت و معنادار بعد محیطی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران را تایید کرد.
فرضیه دوم
 =H0بین بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران
ارتباط معنادار وجود ندارد.
 =H1بین بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران
ارتباط معنادار وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی بر پایداری سود برابر با  15116می باشد که نشان می دهد بین متغیر بعد
اجتماعی عملکرد اجتماعی و پایداری سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزای بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی
شرکتها ،پایداری سود افزای می یابد .بدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  2درصد
کوچکتر است ،می توان با اطمینان  32درصد وجود ارتباط مثبت و معنادار بعد اجتماعی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران را تایید کرد.
فرضیه سوم
 =H0بین بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط
معنادار وجود ندارد.
 =H1بین بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط
معنادار وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی بر پایداری سود برابر با  15116می باشد که نشان می دهد بین متغیر بعد
اقتصادی عملکرد اجتماعی و پایداری سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد ،یعنی با افزای بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی
شرکتها ،پایداری سود افزای می یابد .بدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  2درصد
کوچکتر است ،می توان با اطمینان  32درصد وجود ارتباط مثبت و معنادار بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران را تایید کرد.
بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر می باشد:
EPit  0.471  0.647ENVR it  0.461Social it  0.461Ecoit  0.279SIZE it 

0.479LEV it  0.714Growthit  0.463ROAit   it

بحث و نتیجه گیری
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار
تهران بوده است .قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین
 6931تا  6931بوده است .در این تحقیق ،ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی عملکرد اجتماعی متغیر مستقل و پایداری سود
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متغیر وابسته در نظر گرفته شد .تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقه بندی انوا تحقیقات بر
اسا ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد ،روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر
روش نیز در دستة تحقیقات همبستگی محسوب می گردد .در این پووه برای جم آوری داده ها و اطالعات ،از روش
کتابخانه ای استفاده شد .در بخ داده های پووه از طریق جم آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت
های مالی ،یادداشت های توضیحی و ماهنامه بور اورا بهادار انجام پذیرفت .بر اسا روش حذف سیستماتیک تعداد 611
شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .به منظور توصی و تلخی دادههای جم آوری شده از آمار توصیفی و
استنباطی بهره گرفته شده است .به منظور تحلیل دادهها ابتدا پی آزمون های ناهمسانی واریانس ،آزمون  Fلیمر ،آزمون
هاسمن و آزمون جارک– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز)
استفاده گردیده است .خالصه نتایج تحقیق به صورت زیر می باشد:
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد بین بعد محیطی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در
بور اورا بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد و نیز نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد بین بعد اجتماعی عملکرد
اجتماعی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد .نتیجه آزمون فرضیه
سوم تحقیق نشان داد بین بعد اقتصادی عملکرد اجتماعی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار
تهران ارتباط معنادار وجود دارد.
منابع
 ابراهیمی کردلر ،علی ،ذاکری ،حامد ،)6988( ،بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها ،تحقیقات حسابداری،
شماره  ،9ص .692-666
 احمدپور ،احمد ،فرمانبردار ،مریم ،)6936( ،بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پی بینی سود هر سهم،
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 صنوبر ،ناصر ،خلیلی ،مجید ،ثقفیان ،حامد ( ،)6983بررسی رابطهی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها
در صنعت مواد و محصوالت دارویی ،کاوش های مدیریت بازرگانی ،دوره  ،6شماره  ،1ص .26-68
 عرب صالحی ،مهدی ،صادقی ،غزل ،معین الدین ،محمود ،)6936( ،بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بور اورا بهادار تهران ،پووه های تجربی حسابداری ،شماره  ،3ص .61-6
 کردستانی ،غالمرضا ،قادرزاده ،کریم ،حقیقت ،حمید ،)6931( ،تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری،
اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکتها ،پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره دهم ،شماره اول ،پیاپی،11/9
ص .661-686
 مرتضوی ،سعید ،پورآزاد ،ناصر ،امیررضوی ،پگاه ،صادقی مقدم ،معصومه ،)6983( ،بررسی نق تعدیلگری متغیر اهمیت
مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی ،مجله علوم اجتماعی ،سال  ،1شماره
 ،61ص .661-639
 مشایخی ،بیتا ،صفری ،مریم ،)6982( ،وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود ،بررسی های حسابداری و حسابرسی،
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شرکت ،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
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