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 چکیده
ترکیبجزئیاتامانیست،جدیدیموضوعاتزیستیطمحازآگاهیواجتماعیانسجاماقتصادی،رشدبهمربوطهایینگران
یهاشرکتکردنبهرهیببرایاقتصادییهابنگاهمدیرانتصمیماتبررسی .استتریضرورروزهرهدفسهزمانهم

واقتصادییهابنگاهبهپرداختخاص،طوربه.استبرخوردارباالییاهمیتازاقتصادیبحرانوقوعزمانِطولدرفرعی
تنوعسنتیدیدگاهشدۀبینییشپتصمیماتبااقتصادییهابنگاهسازیبهرهیبتصمیماتچگونهکهموضوعاینبررسی
.داردباالییاهمیتاستمتفاوتریسک هدفاینپژوهشبررسیتأثیر اینرو بینمسئولیتاز رابطه شرکتبر اندازه

اقتصادی عملکرد تهرانطیشدهیرفتهپذیهاشرکتاجتماعیو بورساوراقبهادار 1931یهاسالدر نمونه1931تا با
ترکیبیبااستفادهازمدلحداقلیهادادهبرایبررسیفرضیهازرگرسیونخطیچندمتغیرهوشرکتاست.011مشتملبر
یافتهیممتعمربعات است. شده دررامسئولیتاجتماعیشرکتهایفعالیتکهدهدیمنشانآمدهدستبهنتایجاستفاده

اندازهبارابطهاینوبخشندمیبهبودراخوداقتصادیعملکرد،دهندیمانجامخودمحیطیواجتماعیاقتصادی،یهاجنبه
.استتریقورابطهباشد،رتبزرگاندازههرچه.شودیمتعدیلهاسازماناین

اندازهشرکت،عملکرداقتصادیشرکت،مسئولیتاجتماعی.:کلیدی واژگان

 

 مقدمه
بهسازدیمقادرراسازماناستکهایچندگانهایوظیفهتصمیماتارزیابیواجراتدوین،علموهنراستراتژیکمدیریت
یابددستخودمقاصد ونظرگیریدربدونتولیدیواحدهایاقتصاد،وعلمزمینهدرهگرفتصورتتغییراتبهتوجهبا.

دهندادامهخودحیاتبهنیستندقادرعلمیهایاستراتژیوفنونیریکارگبه واحدهایعملکردبهبودوارزیابیبرای.
بامستقیمیرابطهکهاهآننیترمهمازیکیکهشودمیگرفتهکاربههااستراتژیانواع،«رشداستراتژی»هستاقتصادی،
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درافزایشورشدموجبکههستندهاییآنتجاری،مؤسساتبرایبنگاهسطحدرهااستراتژیبهترین.داردشرکتعملکرد
گرددمیهاآنهمهیابرخیازترکیبییاسودهاها،دارایی،هافروش :ازاندعبارتکهداردوجوداصلیرشداستراتژیدو.

استراتژیدر.هستصنعتیاتولیدخطیکرویبرهموارهتمرکزاول؛نوعاستراتژیدر.تنوعاستراتژیوزتمرکاستراتژی
.(1939)محبیتفرشیان،شودیمایجادتنوعدیگرصنایعبهورودیادیگرمحصوالتتولیدبانیز؛تنوع
بحرانوقوعزمانِطولدرفرعییهاشرکتردنکبهرهیببرایاقتصادییهابنگاهمدیرانتصمیماتبررسیدیگرسویاز

استبرخوردارباالییاهمیتازاقتصادی چگونهکهموضوعاینبررسیواقتصادییهابنگاهبهپرداختخاص،طوربه.
باالییاهمیتاستمتفاوتریسکتنوعسنتیدیدگاهۀشدینیبشیپتصمیماتبااقتصادییهابنگاهسازیبهرهیبتصمیمات

واقعی،یهاانتخابریسک،تنوعلیقبازداردوجودیالمللنیبیهامکاندرفرعییهاشرکتداشتنبرایزیادیدالیل.دارد
.ورقباباتقابلناملموس،یهاییداراسازیدرونیانحصاری،منافعیریکارگبهیادگیری،دامنه،اقتصادمقیاس،اقتصاد ...
ابعاداینشناختضمنتادینمایمکمکهاشرکتبههاآنازهرکداماثربخشیمیزانورشدراهبردهایمختلفابعادشناخت

استفادهاهدافبهدستیابیومطلوبعملکردبهنیلجهتدرهایاستراتژاینازبتوانندراستا،ایندرخودجایگاهتعیینو
.(1939محبیتفرشیان،)ندینما

کلیهمنافعکهاستایگونهبهسازمانهایارزشوهافعالیتمیاناتحادوپیوستگیها،شرکتاجتماعیمسئولیتازمنظور
.گرددمنعکسسازمانعملکردوهاسیاستجامعهدرعموموگذارانسرمایهکارکنان،مشتریان،داران،سهامشاملنفعانذی
جهتدروباشدداشتهمسئولیتاحساسجامعهبهنسبتوبدانداجتماعازجزئیراخودهموارهبایدسازماندیگرعبارتبه

تمایلدارندباالییاجتماعیعملکردکههاییکند.شرکتتالششرکت،مستقیممنافعازمستقلایگونهبهعمومیرفاهبهبود
باعثطالعاتادرشفافیتباالیسطح.(1931)برندکومنصوری،خوددارنداجتماعیهایفعالیتعمومیافشایبهبیشتری
و)گرددریسکمیکاهشباعثخوداینوشودمیگذارانسرمایهوشرکتبیناطالعاتیتقارنعدمکاهش سرافیم

بهتمایلواستبودهاخیرهایسالدرموردتوجهوبرانگیزحساسیتموضوعهاشرکتاجتماعی(.مسئولیت1،0110همکاران
حوزهدرواستافزایشحالدر،رادارندهاشرکتاجتماعیمسئولیتگزارشگریواعمالکههاییشرکتدرگذاریسرمایه

مفهومیافتهایبرجستهاهمیتمدیریتحسابداریدرویژهبهمالییگزارشگر جایگاههاسازماناجتماعیمسئولیتاست.
(.1939،قبادیامیرحسینیو)داردوکارکسبهایسازمانکاردستوردرتریرفیعمراتببه

مفهومپیدایشبااماباشد،داشتهمشتریانبرایرافایدهوارزشحداکثرهاآنتولیداتکهبودهاینهاشرکتهدفدرگذشته
اضافهآنبهاجتماعی-اقتصادیبُعدوداکردهیپتغییرکمیشرکتسنتیتعریفاجتماعی،مسئولیت و)استشده سن
تجربیویدانشگاهینظرهانقطهبهایپیچیدهطوربهتجاریاخالقوهااعیشرکتمسئولیتاجتم(.اکنون0،0112همکاران

راگوناگونیووسیعمحدودهکهاستیچندبعدپدیدهیکاساسیطوربهاجتماعیموضوعاتبهبودنمربوطهستند.پاسخگو
شرکتهر(.عملکرد0112فرناندز،)گیردرمیدربراخروجیمنابعوفرآیندهاخود،منابعبارابطهدرهاشرکتعملکردهایاز

باالعملکردمالیباهایشرکتمعموالً.رسدمیانجامبهاقتصادیسودکسبجهتدرکهاستدارهدفهایفعالیتحاصل
وییکارآافزایشها،سازماناصلیهدفهرچند.کنندمیگذاریسرمایههاآندروشناختهخوبیبهراسودکسبهایشبکه
اخالقی،احکامواجتماعیانتظاراتبهبایدموفقیت،بهدستیابیبرایسازیجهانیواطالعاتعصردرولیاست،سودکسب

                                                           
1 Serafeim, George. ,Ioannou,Ioannis 
2
 Sen et al 
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اهدافبهدستیابیتاکنندتلفیقسازماناقتصادیاهدافباراانتظاراتگونهاینشکلبهترینبهونشاندادمناسبواکنش
استموضوعاتیازیکیاجتماعییریپذتیمسئولوعملکردمالیبودنراستاهمسازند.موضوعپذیرامکانراواالتریوباالتر
یکها،شرکتاجتماعیپذیریمسئولیتاصولباالیمقبولیترغمعلی.استبودهاختالفمحلپردازاننظریهبینهموارهکه

وتاکتیکیتصمیماتدرراهاشرکتاجتماعیذیریپمسئولیتهایسیاستبایدمدیرانآیااینکهدربارهطوالنیمنازعه
مدیرانوداردمبهمساختاریکهاشرکتاجتماعیپذیریمسئولیتکهمعتقدندمنتقداننه؟یادهنددخالتخوداستراتژیکی

هایزینههافزایشباعثاجتماعیپذیریمسئولیتطرفیاز.هستندناتوانچیستهاآناجتماعیمسؤولیتاینکهتعیینجهت
کهاستاینهاشرکتاجتماعیپذیریمسئولیتمنتقداناصلینگرانیپس.بردمیبینازرادارسهامثروتوشودمیعملیاتی
(.1931،برندکومنصوری)شودبیشترآنمنافعازاستممکنشرکتاجتماعیعملکردبهبودهایبهمربوطهایهزینه

برناظرودارددیتأکاجتماعدرسازمانیکرفتاراساسوپایهعنوانبهگوییپاسخولیتمسئوبرهامسئولیتاجتماعیشرکت
تجاریخودواحدبرایهماجتماعبهنسبتشرکتمسئولیتجهیدرنت.استثروتتولیدباهمراهمسئوالنهوکارکسبچگونگی

هابرایشرکتگذاریسرمایهزیادهایبازدهبهمنجرتواندمیآنبالقوهمنافعبهتردرکوهستسودمنداجتماعبرایهمو
کاپور )ساندها 1،0111شود توجه مورد گذشته از بیش مدیران اجتماعی مسئولیت امروزه مدیریتنظرانصاحب(. رشته

هست،است.مدیرانکسانیراکهتصمیماتیعالوهبرداشتنمبانیواقعیت،مستلزمقضاوتارزشیواخالقینیزقرارگرفته
ملزمبهرعایتاصولکنند.مسئولیتاجتماعییکتعهدمداومصاحبانصنعت،تجارتودولتاستکهآناتخاذمی هارا

اقتصادی توسعه آنزمانهماخالقیو خانواده و زندگینیرویکار سطح ارتقا میبا سطحگسترده در جامعه در نماید.ها
بایستضمناحترامبهکهمیهستصاحبانصنعتوتجارتدرمقابلاجتماعها،تعهدهمچنینمسئولیتاجتماعیشرکت

مختلفموقعیتفرهنگ )فردریکهای نماید ایجاد دولت و اجتماع کار، نیروی مهارت تولید، جهت (.0،0111هایشغلی
انیانتظاراتمتقاضیتماعاجتیمسئولرایز؛مشاهدهکردیگذارهیسرماکیتوانبهعنوانیرامیاجتماعتیمسئولهمچنین

یهاتیمسئولرشیپذیهابرانفعانازشرکتیروزافزونذیتقاضا.(9،0111چنوهمکارانتینا)کندیشرکترابرآوردهم
یهاتیکردهاست.منظورازمسئولقیتشویواجتماعیطیمحستیزیهاتیشدندرمسئولریهارابهدرگ،شرکتیاجتماع
یاجتماع میوستگیپسازمان، اتحاد ارزشتیفعالانیو و ذیاگونهبهسازمانیهاها تمام منافع شامل)نفعانیاستکه

ها،شرکتنیهمچن.وعملکردسازمانمنعکسشوداستی،درس(ارانوعمومجامعهذگهیکارکنان،سرماان،یسهامداران،مشتر
یهایریگمیاطالعاتدرتصمنیارایز؛هستندیاجتماعییاسخگواطالعاتپیمختلفجامعه،متقاضیهابدانندکهگروهدیبا
مهمیاستعامل،مرتبطباآنیهایرشرکتوافشاگیاجتماعیریپذتیمسئول.(1939،یخانی)علداردیها،نقشمهمآن

شرکترادردرازمدتیاوجامعهامکانبقهادرارتباطباجامعههستندشرکترایز؛شودیشرکتمنجرمتیکهبهتداومفعال
 .(1931)برندکومنصوری،ردیگیورفتارشرکتبهرهمتیجامعهازفعالوآوردیفراهمم

لذاوتاندازهشرکتمی فروشبیشتردارد بهتولیدو نیاز بازار، از آنجاییکهسهمبیشتر از اندنمایانگربرتریرقابتیباشد.
تولیدوبازاریابیبیشتریاریکندهایینههزشرکترادرتولیدبیشتروصرفتواندیمتررگبزداشتنمنابعمالیکافیواندازه

                                                           
1 Sandaha Kapoor 
2 Frederick 
3 Tina Chen et al. 
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زیراازنظرتحلیلگرانباشندیمدرمعرضایمنیعمومیبیشتریتربزرگیهاشرکترقابتیایجادکند.هاییتبتواندمزتا
 (.1930معدنی،مالی،شناختهشدهترهستند)

پسازگذشتحدودیکقرنازطرحشدهمطرحتوسطاقتصاددانان11باردرپایانقرنیننخستیبراافزودهارزش است.
افزودهارزش تهیه به نیز حسابداران و تولید متخصصان و مدیران اقتصاددانان، افزودهارزشمیان یطورکلبهپرداختند.
کنندگاناستفاده.گیردیمانجامیکمرحلهتولیدصورتعبارتاستازافزایشیکهبهارزشیکمحصولحینافزودهارزش

صورت صورتتوانندیمافزودهارزشاطالعاتمالیاز از استفاده دولتبا کسبنمایند. افزودهارزشاطالعاتمفیدتریرا
اینزمینهاگربرایپیوستگیوچارچوبیمدونبرایمحاسبهدرآمدملیایجادنماید.درتواندیمواحدهایاقتصادیشدهیهته

ندرآثارجامعاقتصادی،اجتماعیدرآقرارگیردمورداستفادهافزودهارزشمعیارگذارییهسرمایهاپروژهسنجشوگزینش
دیگریکهممکناستهاییوهشیریکارگبهراازدرگیرشدندرخطاهاواشتباهاتیکهدرگیرندهیمتصموشدهگرفتهنظر

 برهمیناساسداردیمرخبدهدبرحذر بینتوانیم. یهاشرکتاز کهدارایییهاشرکتموجود، باالییافزودهارزشرا
ببینددرجامعهرشدهاشرکتتاایندادقرارهستندموردپشتیبانیمالی اصلیاقتصادکشورها،هاییهپاعنوانبههاشرکت.

ودرمقابلباتوجهبهحجمدهندیمقرارمورداستفادهکارمدیریتیو...(راحجمزیادیازمنابعاقتصادی)مانندسرمایه،نیروی
بر درگسترشپیشرفتاقتصادیکشورها دارندعهدهولیدوفروشنقشبسیارمهمیرا توجه(.1932)گورانی، مراتببهبا

اندازهشرکتبررابطهاستکه:سؤالفوقپژوهشحاضردرصددپاسخگوییبهاین بینمسئولیتاجتماعیوعملکردآیا
؟داردیرتأثاقتصادیشرکت

 

 مبانی نظری

 عملکرد اقتصادی شرکت
عملکردرونیازا.شودیمیریگاندازهوبلندمدتمدتکوتاهبراساسدستیابیبهاهدافتعیینشدهعملکردواحدهایاقتصادی

 مناسبی منظوربهمعیار اهداف به شدهنییتعدسترسی گرددیمقلمداد موفقیت میزان ارزیابی این هاسازمان. یهابنگاهو
اهدافشاننشان نیلبه دسترسیو در دهدیماقتصادیرا برایارزیابیعملکرد رویکردهایمتفاوتیاستفادههاشرکت. از

ابداری،مدیریتمالی،بهچهارگروهکلیبهشرحزیرتقسیمکرد:)رویکردحستوانیماینرویکردهارانیترمهموشودیم
((.1910اقتصادیوتلفیقی)خالقیمقدموبرزیده،

شرکتپرداختهوتصویرواقعیازجادشدهیاکهبهکنترلکلارزششودیماقتصادییکمعیارعملکردتلقیافزودهارزش
 ارائه ثروتبرایسهامداران معناکندیمایجاد اقتصادیبه ارزشافزود در بهبود ایجاد یافزایشثروتسهامداراناست.
 1911)رهنمایرودپشتیوهمکاران، طورهمان(. شد اشاره افزودهارزشکه رو ارزشاقتصادییکیریگاندازهاقتصادی،

وکارکسب در از نظربعد حقوقصاحبانسهام(؛ هزینه بدهیو است)هزینه سرمایه اغلبکهیدرصورتگرفتنکلهزینه
.(1932ائبینقندریوهمکاران،ت)کندیمهزینهقلمدادیهاحساببدهیرادرسنتیفقطیهاروش

اساس متغیرهیهاپژوهشبر کشورها، سایر و ایران سرمایه بازار در پیشین مالی اهرم و شرکت عمر نظیر تواندیمایی
ائبینقندریوت؛1931دادادیوتاکر،؛خ1930داشتهباشد)اولیوهمکاران،هاشرکترابرعملکرداقتصادیریتأثبیشترین
(کهبهعنوانمتغیرهایکنترلیدراینپژوهشدرنظرگرفتهشدند.1932همکاران؛
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مسئولیت اجتماعی

است.شدهانجامزیادیپیرامونآنیهاوجدلبحثامروزیاستکهوکارکسبهامبحثینویندرمسئولیتاجتماعیشرکت
مشخصاینمفهومبهبررسیطوربهداردوسروکارهاوجامعههاباروابطبینشرکتماعیشرکت،مسئولیتاجتیطورکلبه

پردازد.برخیمنتقدان،اشارهدارندکهمفهوممسئولیتاجتماعیدستمدیرانهارویافرادوجامعهمیتأثیراتفعالیتشرکت
راباتوجهبهنظروخواستخودتعیینکنند.گروهیدیگرازهارابازگذاشتهاستتاتعهداتاجتماعیشرکتاجراییشرکت

رسوایی به شرکتمنتقدان، مالی میهای بیان و اشاره وردکام و انرون چون بزرگی جنبشهای رشد رغم که کنند
اینرسوایییریپذتیمسئول بهفکرسودخودهستندوهاومدیرانآنکندکهشرکتهاثابتمیشرکتی، تنها مسئولیتها

شرکت انگیزه در بسیارینیز مفهوممسئولیتاجتماعی، از جدا است. زیبا یکواژه برنامهاجتماعیشرکتیتنها در وها ها
های.برخیدیگر،براینباورندکهانگیزه(1931)برندکومنصوری،اجتماعیآنان،تردیددارندیریپذتیمسئولهایفعالیت
فعالیتشرکت از ها مییریپذتیمسئولهای طریق بدین و باشد استسیاسی ممکن مقاماتاجتماعی از برخی با خواهد

امتیازاتیدرراستایاهدافاقتصادیکسبنمایند.درواقع،شرکت هایتوانندازفعالیتهامیسیاسیومحلیالبیکنندتا
سیاسییریپذتیمسئول اهداف پیشبرد و سیاسی محیط تنظیم در فعالیتاجتماعی حتی یا کنند استفاده هایخود
ابزاریبرایحفظمنافعیریپذتیمسئول سیاسی،معامالتسیاسیوقراردادهاییزنچانهسیاسیخاصخوددراجتماعیرا

 شرکترندیکارگبهاقتصادی اجتماعی مسئولیت . که است قانونی الزامات حداقل از فراتر حرکتی داوطلبانهصورتبهها،
همهاینموضوعات،بدیهیباوجودکنند.خودتلقیمیبلندمدتاقتصادیآنرااززمرهمنافعمؤسساتاست،زیراشدههرفتیپذ

بهوکارکسباستکه درککردهواینحقیقتراوکارکسبباجامعهومحیطزیآممسالمتیستیزهمامروزینیازخودرا
آسیبدیدنوتضعیفاجتما پایداریدریافتهاستکهبا اجتماعکهمیوکارکسبعومحیطپیرامون، توسعهپایدار تواندو

(.1939حساسیگانه،افتد)عاملاصلیبقایسازمانباشد،بهخطرمی
هایگیریوپردازشعملکردسازمانهایمربوطبهاندازهتعریفکرد:مجموعهفعالیتگونهنیاتوانمسئولیتاجتماعیرامی

نقش و آنتجاری از محافظت و نگهداری در وستیزطیمحها مستقیم خود محلی جوامع به متفاوت خدمات ارائه و
گزارشایننتایجمیرمستقیغ سازمانیاگونهبهو وظیفه اجتماعیآنسازمانباشد. ارزیابیعملکرد به قادر جامعه هاکه

،1شود)رهالههایمحیطیوخدماتاجتماعیمیتمامجنبهسازیسودوبازدهاقتصادینیست،بلکهشاملمحدودبهبیشینه
0111.) 



 شرکت اندازه
اهرمشرکت،یانگرنماتواندیمبهآناشارهشدهاست.اندازهشرکتیقاتتحقاندازهشرکتازجملهعواملیاستکهدراغلب

درنهایت کاراییاطالعاتو تواناییمدیریت، ایانگرریسککلیشرکتباشد)صادقیونمتواندیمبرتریرقابتیشرکت،
 .هستتأثیردارداندازهشرکتهاآنکهبربازدهوسودآوریهاشرکتیکیازعواملساختاریودرونی(.1931همکاران،

(موردتوجه1312)9وبامبردکیم(1331)0اندازهشرکتوتأثیرآنبرعملکردشرکتتوسطبسیاریازمحققینمانندبرک

                                                           
1 Rahul 
2
 Berk 

3
 Kim & Bamber 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             دوم)جلد  9311 ، تابستان62 ، شماره3دوره   

 

2 
 
 

دارایعملکردبهتریهستندیانهبینمحققیناختالفآراوجودترکوچکیاتربزرگیهاشرکت،دراینکهانددادهرگرفتهقرا
:دانندیمرابهدالیلزیردارایعملکردبهتریتربزرگیهاشرکتدارد.برخیازمحققین

 ایهاشرکتنخستآنکه، که فعالیتبیشتریهستند بزرگدارایتنوع سودآوریبیشتر فعالیتبه تنوع کمکهاآنین
کندیم اینکه دوم بازارهایجهانییهاشرکت. در دلیلاعتباریکه بهرهدارندیهسرمابزرگبه با را خود نیاز مورد وجود

اینآورندیمبهدستبازدهبیشتریترکوچکدارایارزشبازاریهاشرکت.سوماینکه،ازدالیلیکهکنندیمینتأمکمتری
یرهایمتغپرریسکترهستند.اندازهازهاآندارندبهعبارتیتربزرگیهاشرکتنرختنزیلباالترینسبتبههاآناستکه

.اندازه،مقدارکاریراکهشودیممحتواییاستکهدرمحدودهبینسازمانومحیطقرارداردوازعواملبیرونیسازمانجدا
شاخصعنوانبهوغیرهکارکنان،تعدادهاییدارامانندمیزانفروش،میزانییهاشاخصوکندیمتعیینددهیمشرکتانجام
.(1911)شریعتپناهیوخسروی،روندیماندازهبهکار

 ها آنمحاسبه اندازه شرکت و محاسن و معایب  یها شاخص (:9)جدول 

 مزایا و معایب شاخص محاسبه

هاییدارامیزان
:درجهعینیت،مستندبودنوسهولتدسترسیبهاطالعاتمزایا

ودرجهمربوطبودنکمترهستگذشتهیهاسالکهمربوطبههاییدارامعایب:لحاظکردنارزشدفتری

کارکنانتعداد
یریگاندازهمزایا:سهولت

اختالفبینمهارت،تخصصو دریرمستمرغووقتارهپووجودکارکنانهاسازمانکارکنانییکارآمعایب:
هاسازمان

میزانفروش
مربوطبودنوعینیتباالدرجهمزایا:

هاشرکتمعایب:نوساناتشدیددرفروشسالیانه

معایب:درکشورهایفاقدبازارکاراسرمایه،ممکناستارزشسهامشرکتحاکیازارزشواقعیآننباشد.ارزشبازارشرکت



 پژوهشپیشینه 
در(بهبررسیتأثیراندازهشرکتبررابطهبینمسئولیتاجتماعیوعملکرداقتصادیکشوراسپانیا0101)1وهمکارانسانچز
انجامدادندکهبهایننتیجهدستیافتندمسئولیتاجتماعیبرخرد،کوچکومتوسطیهاشرکت011باداده0111سال

گرنتایجفرضیهنشاندادکهاندازهشرکتبررابطهبینمسئولیتاجتماعیومعناداریداردودردییرتأثعملکرداقتصادی
معناداریدارد.یرتأثعملکرداقتصادی
یهاازشرکتیبرعملکردشرکت:شواهدتجربمدیرهیئتهیبترکییکارا(درپژوهشیبهبررسی0111)0رحمانوسایما

مدیرهازطریقیئتههابهدنبالیافتنکاراییوآنقراردادندیردبررسمورا0112تا0111یهاسالبینبنگالدشیدیتول
هایآناننشاندادمدیرهبرعملکردشرکتبودندکهنتایجیافتهیئتهمدیرهوتنوعجنسیتییئتهمدیره،استقاللیئتهاندازه

شرکتمدیرهیئته عملکرد بهبود مؤثرهایبزرگدر استقالل اما جنسیتیمدییئتههستند تنوع و ارتباطیئتهره مدیره
می نشان امر این که ندارند شرکت عملکرد با معناداری که سازوکاردهد شرکت اداره ترکیبوبهسازمانی کارایی یژه

مدیرهبسیارضعیفاست.یئته

                                                           
1 
Sánchez & et 

2 Rahman, M., & Saima, N. F 
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در.انجامدادندمالزیایییاهشرکتعملکردوشرکتاجتماعیمسئولیتافشایبررسیپژوهشیراباعنوان(0111)1رازاکوآرشاد

پژوهشاین دادمطالعهایننتایج.شدندیآورجمع0110–0114یهاسالدرمالزیشرکت040اطالعات افشایکهنشان
وقویمالیعملکردبهمنجریابالقوهطوربهوداردهاشرکتموفقیترویبریتوجهقابلاثرهاشرکتاجتماعیمسئولیتیهاتیفعال

.گرددیماجتماعیمسئولیتافشاییهاتیفعالبهبودباعثغالبمالکیتساختارهمچنین.شودیمهاشرکتبرایارزشایجاد

(بهبررسیتأثیراندازهشرکتبررابطهبینساختارسررمایهوورشکسرتگیمرالی)مردلآلرتمن(0111)0مویگایوهمکاران
تأثیرمعناداریدارد.هاشرکتهشرکتبررابطهبینساختارسرمایهوورشکستگیمالینشاندادکهاندازآنانپرداختند.نتایج

دریافتندکهبینبدهیوورشکستگیمالیرابطهمنفیومعناداریوجودداردواینتأثیرباافزایشاندازهشرکتآنانهمچنین
مثبتومعنادارخواهدبود.

وعملکردمسئولیتاجتماعیشرکت:نقشتعردیلیپیشرینهدانرشمدیرهیئتهی(بهبررسیکارای1931)منصوریبرندکو
نترایجانجامدادند1931تا1939یهاسالدربورساوراقبهادارتهرانبینشدهیرفتهپذیهاشرکتمالیمدیرعاملدربین

کراراییازهرامردیرهیئرتههرچقدر.ردداشرکتاجتماعیمسئولیتعملکردبامعناداررابطهمدیرهیئتهکاراییکهدادنشان
همچنریندهنردمرینشرانخودازبهتریاجتماعیمسئولیتعملکردجهتهماندرنیزهایشرکتباشندبرخورداربیشتری

تعردیلراشررکتاجتمراعیمسرئولیتعملکرردومدیرهیئتهکاراییبینرابطهمدیرعاملمالیپیشینهدادنشاننتایجدیگر
کندمی
یهراشررکت(بهبررسیتأثیراندازهشرکتبررابطهبینساختارسرمایهوورشکسرتگیمرالیدر1931پوروهمکاران)علی
انجامدادند.بهایننتیجهدستیافتندکهاندازهشرکت1932تا1931یهاسالدربورساوراقبهادارتهرانبینشدهیرفتهپذ

ومردتکوتراههراییبردهورشکستگیمرالیوهمچنرینبرررابطرهبریننسربتوبلندمدتهاییبدهبررابطهبیننسبت
امااندازهشرکتبررابطهبیندرجهاهرممالیوورشکسرتگیمرالیرابطرهمعنراداری؛ورشکستگیمالیتأثیرمعناداریدارد

ندارد.
شردهیرفتهپذیهاشرکتباارزششرکت(بهبررسیارتباطبینمعامالتبااشخاصوابستهواندازه1931صادقیوهمکاران)

نشراندادکرهبرینمعرامالتبراهراآنپرداختند.نتایجپرژوهش1939تا1931یهاسالدربورساوراقبهادارتهرانبین
منفیومعناداریوجودداردوهمچنینمشخصشدبیناندازهشرکتوارزششرکتاشخاصوابستهوارزششرکترابطه

عناداریوجوددارد.رابطهمثبتوم
تعدیلگریاندازهشرکتبررابطهبینحاکمیتشرکتیوعملکرداقتصادییرتأث(دربررسی1932تائبینقندریوهمکاران)

انجامدادندبهایننتیجهدستیافتندکره1939تا1911یهاسالدربورساوراقبهادارتهرانبینشدهیرفتهپذیهاشرکت
متغیررتعردیلگررعنروانبرهعملکرداقتصادیدارایاثرمستقیمهستندواینرابطهتوسطاندازهشرکتحاکمیتشرکتیو

.شودیمتقویت

 

 پژوهش های یهفرض
 معناداریدارد.تأثیرمسئولیتاجتماعیبرعملکرداقتصادی:1فرضیه

                                                           
1
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یرمعناداریدارد.شرکتبررابطهبینمسئولیتاجتماعیوعملکرداقتصادیتأثاندازه:0فرضیه


 روش پژوهش
پسرویدادیاست روشهمبستگیو اساسماهیتو بر اساسهدفکاربردیو پژوهشبر نوع اینپژوهشبرای. در

یآورجمع روشهادادهاطالعاتو از بررسیشدهاستفادهیاکتابخانهو و ادبیاتموضوع برایمطالعه بدینمنظور است.
ومجالتتخصصیفارسیوالتیناستفادهگردید.برایهاکتابازاینترنت،اخذشدهازمقاالتشدهانجامیهاپژوهشپیشینه
نوینوسایتآوردرهافزارنرمونچوازمنابعمختلفیهمهاشرکتمالییهاصورتمتغیرهایپژوهشازیهادادهیآورجمع

ازمانبورساوراقبهادارتهرانوسایتکدالاستفادهشدهاینترنتیمتعلقبهمرکزمدیریتپژوهشومطالعاتاسالمیس
است.1931تا1931زمانیاینپژوهشازسالقلمرواست.

 

پژوهش جامعه آماری

آماریاینپژوهش باشدهیرفتهپذیهاشرکتجامعه روشحذفیو آماریبه نمونه تهرانهستند. بورساوراقبهادار در
 اعمالشرایطزیرتعیینشد:

.باشدهرسالاسفندماهپایانبهمنتهیهاشرکتمالیسال،هاآنپذیریمقایسهقابلیترعایتبرای.1
.باشندندادهتغییرراخودمالیدورهونداشتهفعالیتتوقف،پژوهشزمانیقلمروطی.0
.باشددسترسدرپژوهشبرایهاشرکتازیازموردناطالعاتکلیه.9
.نباشند(بیمهوهالیزینگ،هلدینگیهاشرکت،گذارییهسرمایهاشرکت)مالیمؤسساتوهابانکجزء.9
باشند.شدهیرفتهپذبورسدر1931سالازقبلهاشرکت.2

نمونهپژوهشانتخابشدند.عنوانبهشرکت011باالتعدادهاییتمحدودبامدنظردادن


 ها آن یریگ اندازهمتغیرهای پژوهش و نحوه 

 عملکرد اقتصادیمتغیر وابسته: 
 یکیاز هاشرکتمسائلمالیترینمهمامروزه هاآنعملکردگیریاندازه، معیار افزودهارزشاست. هایبررسیاقتصادیدر

ادعاشدهداستکهعملکرگیریاندازهاقتصادی،معیارجدیدافزودهارزشاست.مؤثربسیارگذارانسرمایهاقتصادیوتصمیمات
 اساس، این بر دارد. سهامداران نسبتبه انگیزشمدیران بهتریبرای تطابق مشکالتنمایندگیهاییشرکتاست، که

بنابراین،در؛(0110ا،مارزیابیعملکردنشاندهند)لوات،بایدتمایلبیشتریبهاستفادهازاینسیستاندکردهزیادتریراتجربه
.(1932)تائبینقندریوهمکاران،اقتصادیشدهاستافزودهارزشازهاشرکتسنجشعملکرداینپژوهشبرای

EVA SCORE)اقتصادیافزودهارزش رابطهزیربیانصورتبهبرآوردیازمیزانسوداقتصادییکشرکتاستکه(:
.شودیم

EVAt = NOPATt -)WACCt * CAPITAL t-1) 

:NOPATازکسرمالیاتخالصعملیاتیپسسود
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CAPITAL t-1:بهرهداردرسالقبلیهایبدهعالوهبهجمعحقوقصاحبانسهام
WACCtمیانگینموزوننرخهزینهسرمایه:
:میانگینموزوننرخهزینهسرمایهمحاسبه

WACC = (we * ke) + (ws * ks) + (wd * kd( 

 فرمول به توجه ذکرشدهبا از سررمایه هزینره میرانگین ، هزینره نررخ اصرلی جرزء )دو kiمنابع منابعو( (wi)وزن
بررسیشدهلیتشک با اینیهاشرکتمرالییهاصورتاست. که شد مشاهده سهامهاشرکتبرورستهران، بدهی، از

عباالبهشرحمحاسبهنرخهزینههریکازمنابنحو .اندکردهبررایتأمینمالیاستفادههااندوختهعادی،سرودانباشرتهو
 :زیراست

(kd) مالیطیدوره(=هزینهبدهینیتأم*)بدهیبهرهدار/هزینه (1-T) 

(ke) سودپرداختیبههرسهم=هزینهحقوقصاحبانسهام  ارزشبازارهرسهم /
(ks) هااندوخته+)ارزشبازارهرسهم/سودهرسهم(=سودانباشتهو ( نشدهمیتقسدرصدسود ) 

نشدهمیتقس=درصدسود1-)سودهرسهم/سودپرداختیبههرسهم(  

.استشدهاستفادهبرایمحاسبهوزنهریکازمنابعسرمایهازروشارزشدفتری
هااندوختهسودانباشتهبهرهدار+ارزشدفترریسرهامعرادی+ارزشدفتررییهایبدهجمعمنابع=ارزشدفتری

 (Wd)بهرهداریهایبدهبهرهدار=وزنیهایبدهشدفتریجمعمنابع/ارز

 (We)وزنحقوقصاحبانسهام=صاحبانسهامحقوقجمعمنابع/ارزشدفتری

 (Ws)هااندوختهوزنسودانباشتهو=هااندوختهسودانباشتهوجمعمنابع/ارزشدفتری

 

مسئولیت اجتماعیمتغیر مستقل: 

 KLD به معروف آمریکایی کهموسسه معیارهایی به توجه با که هست اجتماعی پذیریمسئولیت اضر،ح پژوهش وابسته متغیر

 پذیریمسئولیتاست. شده گیریاندازه کندمی بندیرتبه محیطیزیست و اجتماعی معیارهای اساس بر را هاسازمان هرساله که
 نقاط تفاضل با .هستخود به مخصوص ضعف و قوت نقاط دارای آن بعد هر ،هست بعد چهار دارای اینپژوهش در اجتماعی

 پذیریمسئولیت برای کلی نمره یک فوق ابعاد تمام باجمع درنهایت .آیدمی دستبه بعد آن نمره مربوطه ضعف نقاط از قوت

صورت در و یک عدد مربوطه، قوت نقطه یا ضعفنقطه هر وجود صورت در که است بهذکر الزم .آمد خواهد دستبه اجتماعی

 و شودمی افشاء هاشرکت مدیرهحیات گزارش در متغیرها این برای الزم اطالعات .شد خواهد گرفته نظر در صفر عدد هاآن نبود

 در اجتماعی پذیریمسئولیت هایشاخص از ایران، در ماهیتافشاگری به توجه با ابعاد، از یک هر معرفی برای حاضر تحقیق در
ISO 9001هاینامهواهیگ از همچنین و ایران  OHSAS،محیطیزیستمدیریتISO 14001سیستممدیریتکیفیت،

بلکهمعیارهانشدهاستفادهKLDازمدلصرفاًبنابرایندراینتحقیق؛استشدهاستفادهتاستانداردایمنیوبهداش18001
.مدلحاضرمدلشودمیافشامدیرههیئتزارشتوضیحدادهشددرگترپیشکهطورهمانکههستمطابقاستانداردایران

کمی استمعروفیعینیو برایتاکنونکه کشورها بسیاریاز طریقنهادهایرسمیدر پذیریمسئولیتگیریاندازهاز
(1931،برندکومنصوری:)هستزیرصورتبهاست.مدلشدهاستفادهاجتماعیشرکت
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CSR-s=CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S 


=CSR-s،نمرهمسئولیتپذیریاجتماعی=CSR-COM-Sنمرهافشایمشارکتاجتماعیکهازتفاضلنقاطقوتو
شود:نقاطضعفخاصخودبهصورتزیرمحاسبهمی

CSR-COM-S= ∑Strengths- ∑Concernc 

)نمرهافشایروابطکارکنان(،CSR-EMP-Sهمینطورمیتواننمرههایابعاددیگرمسئولیتپذیریاجتماعی،همچون:
CSR-ENV-S،)نمرهافشایمحیطزیست(CSR-PRO-Sراازطریقذکرشدهدرباال)نمرهافشایویژگیمحصوالت(

(.0111محاسبهکرد)میشراوهمکاران،
شدهاست:ارائه1پارهایازنقاطقوتوضعفابعادمسئولیتپذیریاجتماعیبهطورخالصهدرنگاره


 : ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آن ها(6)جدول 

ابعادمسئولیتاجتماعینمرهنقاطضعفنمرهنقاطقوت

هایخیریهکمک-1
هایهاینوآورانه)کمکبهسازمانکمک-0

هایعمومی(غیرانتفاعی،مشارکتدرطرح


اثرمنفیاقتصادی)تأثیرمنفیبر-1
کیفیتزندگی،تعطیلیکارخانه(

عدمپرداخت-0


مشارکتاجتماعی

جمعنمرهمیزانافشایمشارکتاجتماعی

بهاشتراکگذاشتنسودنقدی-1
مزایایبازنشستگی-0


ضعفبهداشتوایمنی-1
کاهشنیرویکار-0

روابطکارکنان

جمعنمرهمیزانافشایروابطکارکنان

ستفادهازسوختیاآلودگیانرژیپاک)ا-1
کمتر(

کنترلآلودگیهواوکاهشگازگلخانه-0
ای


هایخطرناکتولیدزباله-1
پرداختجریمهبهدلیلنقض-0

مدیریتزباله



محیطزیست

جمعنمرهمیزانافشایمحیطزیست

کیفیتمحصول-1
ایمنیمحصول-0


پرداختجریمهدرموردایمنی-1

محصول
تجریمهبرایتبلیغاتمنفیپرداخ-0


ویژگیمحصول

جمعنمرهمیزانافشایویژگیمحصوالت
هاجمعنمره

(0111منبع:میشراوهمکاران)
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 اندازه شرکتمتغیر تعدیلگر: 
هایشرکتاستفادهشدهاست.برایمحاسبهاندازهشرکتازلگاریتمطبیعیکلدارایی



 کنترلی متغیرهای

اندازهگیریشدهاست.داراییهاکلبهبدهیهاازطریقنسبتکل:مالی اهرم( 9

:ازطریقلگاریتمطبیعیاختالفزمانیسالموردنظرباسالتاسیسشرکتاندازهگیریشدهاست.شرکت عمر( 6



های پژوهش یافته

وتجزیهبه آشناییوتحلیلدقیقآنمنظوربررسیمشخصاتعمومیمتغیرها الزمها، آمارتوصیفیمربوطبهمتغیرها با
دهد.آمارتوصیفیمربوطبههایمربوطبهمتغیرهایمورداستفادهدرتحقیقرانشانمی،آمارتوصیفیداده9است.جدول

باشد.(می1931تا1931ساله)1شرکتنمونهطیدورهزمانی011
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :(3)جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین مشاهده نام متغیر
عملکرداقتصادیشرکت
)ارزشافزودهاقتصادی(

12119499 1392 -039901 031990 

121110/4مسئولیتاجتماعی  11/1  11/1  11/2  

121191/19اندازهشرکت  42/1  13/1  43/11  

121129/1اهرممالی  11/1  11/1  01/1  

121149/9عمرشرکت  49/1  13/1  19/4  

اندوهاحولایننقطهتمرکزیافتهدهدبیشتردادهباشدکهنشانمی(می29/1برابربا)اهرممالیمقدارمیانگینبرایمتغیر
مقدارآنهاازبدهیتشکیلشدهاست.درصدداراییهای29استکهدرشرکتهایعضونمونهبهطورمیانگینبیانگراین

دهدایننشانمیباشدکهمی11/1برابراستبااهرممالیوبرای1392برابرباعملکرداقتصادیشرکترایبانحرافمیعار
متغیروابستهنیزعملکرداقتصادیشرکتانحرافمعیارهستند.کمینهوبیشینهکمترینوبیشتریندومتغیربهترتیبدارای
.باشدهایموردبررسیدرپژوهشمینشاندهندهمتفاوتبودندادهکه031990و-039901پزوهشاستبرابراستبا



 آزمون نرمال بودن
باشد.هایپارامتریکمی،شرطاولیهانجامکلیهآزمونهایرگرسیونی(خصوصمتغیروابستهدرمدل)بهنرمالبودنمتغیرها

 برا -آزمون جارک :(4)جدول 

 نتیجه سطح معناداری نام متغیر

ندارد نرمال توزیع 1011111قتصادیشرکتعملکردا

 ندارد نرمال توزیع 1011111مسئولیتاجتماعی
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 ندارد نرمال توزیع 1011111اندازهشرکت

 ندارد نرمال توزیع 1011111اهرممالی

ندارد نرمال توزیع1011111شرکتعمر

دهدنشانمی4نتایجحاصلدرجدولشدهاست.تفادهبرااس-منظوربررسینرمالبودنمتغیرهایپژوهشازآزمونجارکبه
قضیههاازتوزیعنرمالبرخوردارنیستند.باتوجهبهباشد.لذادادهدرصدمی9داریمتغیرهایپژوهشکمترازکهسطحمعنی

میکند.حدمرکزیوقتیتعدادمشاهداتبیشترباشدنرمالبودنالزامینیستوخللیدرمدلرگرسیونیایجادن


 اف لیمر )چاو(آزمون 
نتایجحاصلاز(صورتمیpanelهایتابلویی)(ودادهpoolاینآزمونبرایتشخیصبینالگوهایاثراتمعمولی) گیرد.

باشد:شرحمیپژوهشبدینآزمونافلیمربرایمدل
 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( :(5)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

هایتابلوییپذیرشالگویداده 1111/1 94/13اولمدل

هایتابلوییپذیرشالگویداده91/111111/1مدلدوم

درصدبودهوبیانگرپذیرش9کمترازاولودوممدلسطحمعناداریآزمونبرایکهدهدنشانمی9نتایجحاصلدرجدول
باشد.میهایتابلویی)پانل(الگویداده



 آزمون هاسمن
)کهمیزانمعناداریآمارهدرصورتی ازسطحprobیچاو کمتر داده1019( اینانتخابمیpanelایباشدساختار در شود.

هاسمننیزانجامشود.حالتبرایتشخیصاثراتثابتیاتصادفیبایدآزمون
 نتایج آزمون هاسمن :(2)جدول 

 نتیجه آزمون داری عنیسطح م آماره آزمون مدل آزمون
اثراتثابتعرضازمبدأ00/131110/1اولمدل

اثراتثابتعرضازمبدأ14/111114/1دوممدل

درصدبودهوبیانگرپذیرشاثرات9کمترازاولودوممدلکهسطحمعناداریآزموندهدنشانمی2نتایجحاصلدرجدول
باشد.ثابتمی



 انسآزمون ناهمسانی واری
نیبرآوردواستنباطادامهدهددراندیموضوعبهفرانیناهمسانباشندامامحققبدوندرنظرگرفتناونیرگرسیاگرخطاها

ازنیکنندهباشدبنابراگمراهتواندیکهصورتگرفته،میهرگونهاستنباطنیاشتباهباشدوبنابراتواندیماریحالت،انحرافمع
.شدهاستجمالتاخاللاستفادهانسیواریناهمسانیبررسیرابدهشلیآزمونوالدتعد
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 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :(7)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
انسیواریناهمسان 11/9101111اولفرضیه

ناهمسانیواریانس 11/4101111فرضیهدوم

 جدول در حاصل می1نتایج کنشان معنیدهد سطح مدله در آزمون هاداری از می9کمتر وجوددرصد بیانگر و باشد
جمالتاخاللمی تخمیننهاییمدلناهمسانیواریانسدر اینمشکلدر وزندادنبهمدلبصورتحداقلباشدکه با

.گرددرفعمربعاتتعمیمیافتهتخمینزدهشدهتااینمشکل

 

 پژوهش هایضیه فرنتایج مدل پژوهش برای 
:مسئولیتاجتماعیبرعملکرداقتصادیتأثیرمعناداریدارد.اولفرضیه

باشد:مدل:معادلهرگرسیونموردتخمیندراینتحقیقبهصورتزیرمی


                                                

 

 اول تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :(8)ول جد

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

8.51E-050.053-0.0010.99-عرضازمبدا

0.0160.0082.020.043مسئولیتاجتماعی

 27.280.000 0.180.006اهرممالی

 0.024 2.25 0.002 0.006عمرشرکت

یاطالعاتیهاسایرآماره

31/1ضریبتعیین

13/1ضریبتعیینتعدیلشده

F39/41آماره

F11/1سطحمعناداری

11/1دوربینواتسون

بررسیمعنی در به توجه بودنکلمدلبا معنادارکهسطحینادار Fیآماره 9از مدل11/1)استترکوچکدرصد لذا )

شود.ضریبتعیینمدلنیزگویایآناستکهدرصدپذیرفتهمی39سطحاطمیناندرFآزمون  داربودهوفرضیهیمعن
گردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهتبیینمیمسئولیتاجتماعیشرکتتوسطمتغیراقتصادیدرصدمتغیرعملکرد31/1

 عالوهبراین13/1برابربا بایدبهمیزانآمارهدوربینبررسیهمبستگیجمالتخمنظوربهدرصدبهدستآمدهاست. طا
شود.باتوجهبهبینبازهقابلقبولقرارداردفرضهمبستگیجمالتخطاردمی11/1توجهنمودچونمقدارآنواتسون

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             دوم)جلد  9311 ، تابستان62 ، شماره3دوره   

 

14 
 
 

درصداستکهنشاندهندهرابطه9ازکمترباتوجهبهاینکهسطحمعناداریآنمسئولیتاجتماعینتایجآزمونفرضیهمتغیر
فرضیهاستشرکتاقتصادیرباعملکردمعنادا اولشود.پسفرضیهمیدرصدتایید39قدرسطحاطمینانتحقیاوللذا

اهرمشود.همچنینمتغیرهایمیرابطهمعناداریداردپذیرفتهشرکتاقتصادیبرعملکردمسئولیتاجتماعیتحقیقمبنیبر
شرکت عمر ازمالیو معناداریکمتر سطح به توجه 9با اطمینان سطح در عملکرد39درصد معناداریبا رابطه درصد

شرکتدارند.اقتصادی


:اندازهشرکتبررابطهبینمسئولیتاجتماعیوعملکرداقتصادیتأثیرمعناداریدارد.فرضیهدوم
باشد:مدل:معادلهرگرسیونموردتخمیندراینتحقیقبهصورتزیرمی



                                                                          
 

 اول تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :(1)جدول 

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0/110 1/27- 2/22 2/82-عرضازمبدا

119/1 2/93 0/23 0/676مسئولیتاجتماعی  

 0/001 3/13 0/72 2/26اندازهشرکت

 0/00 28/22 0/006 0/18مسئولیتاجتماعی*اندازهشرکت

 0/008 2/64- 0/66 1/76-اهرممالی

 0/00 4/30- 0/101 0/44-عمرشرکت

هایاطالعاتیسایرآماره

30/1ضریبتعیین  

31/1تعیینتعدیلشدهضریب  

F91/91آماره  

F11/1سطحمعناداری  

19/1دوربینواتسون  

بررسیمعنی در به توجه بودنکلمدلبا معنادارکهسطحینادار Fیآماره 9از مدل11/1)استترکوچکدرصد لذا )

شود.ضریبتعیینمدلنیزگویایآناستکهدرصدپذیرفتهمی39اندرسطحاطمینFآزمون  داربودهوفرضیهیمعن
گردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهتبیینمیمسئولیتاجتماعیشرکتتوسطمتغیراقتصادیدرصدمتغیرعملکرد30/1

 عالوهبراین31/1برابربا بایدبمنظوربهدرصدبهدستآمدهاست. همیزانآمارهدوربینبررسیهمبستگیجمالتخطا
شود.باتوجهبهبینبازهقابلقبولقرارداردفرضهمبستگیجمالتخطاردمی19/1توجهنمودچونمقدارآنواتسون

درصداست9ازکمترباتوجهبهاینکهسطحمعناداریآن*اندازهشرکتمسئولیتاجتماعیتعاملینتایجآزمونفرضیهمتغیر

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             دوم)جلد  9311 ، تابستان62 ، شماره3دوره   

 

19 
 
 

ر نشاندهنده که عملکرد با معنادار استشرکتاقتصادیابطه فرضیه سطحاطمینانتحقیدوملذا تایید39قدر درصد
پسفرضیهمی رابطهبینتحقیقمبنیبردومشود. ومسئولیتاجتماعیاندازهشرکتبر رابطهشرکتاقتصادیعملکرد

درصددر9باتوجهبهسطحمعناداریکمترازرکتاهرممالیوعمرششود.همچنینمتغیرهایمیمعناداریداردپذیرفته
شرکتدارند.اقتصادیدرصدرابطهمعناداریباعملکرد39سطحاطمینان



 نتیجه گیری
عملکردروینازا.شودیمیریگاندازهوبلندمدتمدتکوتاهشدهیینتععملکردواحدهایاقتصادیبراساسدستیابیبهاهداف

 مناسبی ظورمنبهمعیار اهداف به شدهیینتعدسترسی گرددیمقلمداد موفقیت میزان ارزیابی این هاسازمان. یهابنگاهو
هایهاازفعالیتهایشرکتبرخیدیگر،براینباورندکهانگیزه.دهدیماقتصادیرادردسترسیونیلبهاهدافشاننشان

خواهدبابرخیازمقاماتسیاسیومحلیالبیکنندتاریقمیاجتماعیممکناستسیاسیباشدوبدینطپذیرییتمسئول
 راستایاهدافاقتصادیکسبنمایند. شرکتدرواقعامتیازاتیدر می، فعالیتها از اجتماعیدرپذیرییتمسئولهایتوانند

جتماعیراابزاریبرایاپذیرییتمسئولهایتنظیممحیطسیاسیوپیشبرداهدافسیاسیخوداستفادهکنندیاحتیفعالیت
نتایجآزمونفرضیه.یرندکارگبهسیاسی،معامالتسیاسیوقراردادهایاقتصادییزنچانهسیاسیخاصخوددرحفظمنافع

نشاندادکهمسئولیتاجتماعیبرعملکرداقتصادیتأثیرمعناداریداردوهمچنیندردیگرنتایجفرضیهمشاهدهشدکه
کهایننتایجبانتایجتحقیقکندیممیانمسئولیتاجتماعیشرکتوعملکرداقتصادیشرکتراتعدیلاندازهشرکترابطه

( همکاران و 0101سانچز است. همسو زیستیطمحازآگاهیواجتماعیانسجاماقتصادی،رشدبهمربوطهایینگران(
هاشرکتاجتماعیمسئولیتاهمیت.استتریرضروهرروزهدفسهزمانهمترکیبجزئیاتامانیست،جدیدیموضوعات

(CSR)درمحیطییستزواجتماعیاقتصادی،هایینگرانادغامداوطلبانهشاملکهاستنهفتهمشاغلانجامجدیدشیوهدر
استعناصریتعیینوهاشرکتمسئولیتاجتماعیطریقازارزشایجاداهمیت.استتجاریفعالیتراهبردهایواقدامات

حوزهدرکهاستاقتصادیسازمانیکتنهانهتجارت.بگیرندقراروتحلیلیهتجزموردکمیوکیفیصورتبهتوانندیمکه
هدف،درگانهسهدرگیریاینهاحوزه.باشدمحیطیواجتماعیدرگیرحدیتااستناگزیربلکهکندیمفعالیتجامعهمالی

رابطهاین.محیطییستزواجتماعیاقتصادی،:کندیمایجادمسئولیتنوعسهویافتهگسترششغلینتایجوفرایندهااهداف،
جامعهرفاهبهکهدارداخالقیوظیفهتجارتواستبرخوردارخودذاتیارزشازنوعهرکهیاگونهبهاست،اییرهداصورتبه

اقتصادی.منافعافزایشبرایتنهانهوکندکمک تفکیکیهاپژوهشدرشودیمپیشنهاد به توجه با آتیاینتحقیقرو
خرد،یهاشرکتاینتحقیقرودرشودیموتحلیلقرارگیرد.همچنینپیشنهادیموردبررسصنایعانجامشودونتایجآن

قرارگیرد.یبررسموردکوچکومتوسط
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