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 چکیده
 ندهیها از آ آن یابیشرکت در ارز نفعان یذ ریاعتباردهندگان و سا ران،یمد گذاران، هیسهامداران، سرما یارزش شرکت برا

خاطر  نیدارد. به هم ییبه سزا تیسهام اهم متیو ق یگذار هیسرما یو بازده سکیآن در برآورد ر ریشرکت و تأث
 ،یاخالق ،یاقتصاد یها با جنبه یاجتماع تیمسئول یخواهد بود. گزارشگر دیرکت مفعوامل مؤثر بر ارزش ش ییشناسا
 تیمسئول یسهامداران از اطالعات گزارشگر ایموضوع که آ نیا ل،یدل نیشرکت ارتباط دارد. به هم یطیو مح یاجتماع
اساس  راست. ب تیحائز اهم ،ریخ ای کنند یسهام استفاده م یگذار ارزش یدر مجموعه اطالعات مورد توجه برا یاجتماع

 تیمالک یلیبر ارزش شرکت با نقش تعد یاجتماع یریپذ  تیمسئول ریتأث یپژوهش بررس نیشده، هدف ا انیمطالب ب
به هدف فوق، اقدام به  یابیمنظور دست . بهباشد یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یها در شرکت یخانوادگ

در  شده رفتهیشرکت پذ 011متشکل از  یا پژوهش، نمونه یها هیفرض نمنظور آزمو اساس به نیشد. بر ا هیدو فرض نیتدو
از مدل  زیپژوهش ن یها هیانتخاب شد. جهت آزمون فرض 0931 یال 0930 یبورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان

ارتباط  هدهنده آن است ک  ش نشانپژوه نیا جیاستفاده شده است. نتا یبیترک یها بر داده یمبتن رهیمتغ چند ونیرگرس
شرکت،  یاجتماع تیمسئول شیکه با افزا یمعن نیشرکت و ارزش شرکت برقرار است بد یاجتماع تیمسئول نیب یمثبت

و ارزش شرکت  یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب یخانوادگ تیمالک ن،یعالوه بر ا افت؛یخواهد  شیارزش شرکت افزا
 است. رگذاریتأث

 .یخانوادگ تیشرکت، مالک یاجتماع تیارزش شرکت، مسئول ی:واژگان کلید

 

 مقدمه
های مختلف  های حسابداری و مالی موضوع جدیدی است و از جنبه ها در ادبیات و پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت

اری در گذ اند. امروزه سهامداران خواهان سرمایه گذاران، تحلیلگران، مدیران و پژوهشگران به آن توجه کرده سرمایه
ها به  های اجتماعی را انجام دهند. واژه مسئولیت اجتماعی شرکت ای مناسب، مسئولیت گونه هایی هستند که به شرکت

ها،  های تجاری شرکت ظهور جنبشی اشاره دارد که در تالش برای وارد کردن عوامل محیطی و اجتماعی در تصمیم
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 تیمالک یلیبر ارزش شرکت با نقش تعد یاجتماع یریپذ تیمسئول ریتأث

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها در شرکت یخانوادگ
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، 0کرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است )مکینلیراهبرد تجاری و حسابداری است و هدف آن افزایش عمل
برای بررسی تأثیر  علمیهای قابل توجهی از نظر  از زمان ظهور موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت، تالش (.8111

کنند.  مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت انجام شده است. مطالعات هر دو نوع تأثیر را بر ارزش شرکت پیدا می
های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث ایجاد شهرت یا  دارند که فعالیت طرفداران مسئولیت اجتماعی شرکت اظهار می

، 9؛ هانسن و همکاران8101، 8شود )گروگیو و همکاران شود که منجر به روابط قوی با سهامداران می تصویر مثبتی می
ها، هزینه مربوط به  ها بر ارزش شرکت جتماعی شرکت(. در مقابل، مطالعات پیرامون تأثیر منفی مسئولیت ا8100
های مسئولیت  کنند که فعالیت ها استدالل می کند. به طور خاص، آن ها را برجسته می های اجتماعی شرکت فعالیت

، 5ای نامتناسب بیشتر ایجاد کند، در حالی که بازده سهام ناچیز است )برامر و میلینگتون تواند هزینه اجتماعی شرکت می
تواند ناشی از  های متفاوت می (. یک دلیل قابل قبول برای این یافته8113، 1؛ نلینگ و وب8100، 4؛ لیما و همکاران8111

ها باشد. اثرات مثبت  های مسئولیت اجتماعی شرکت بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مشاهده نتیجه ارزش مشارکت
ور که در چندین کار قبلی نشان داده شده است، به احتمال زیاد زمان مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر شرکت، همانط

ها به عنوان نتیجه  ها برای دستیابی به ارزش مثبت شرکت عالوه شرکت برد تا به عملکرد مالی تبدیل شود. به می
کنند. به عبارت  ها، قطعاً باید چنین تصویر یا میراثی را برای مدت معینی حفظ گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه

های مسئولیت اجتماعی شرکت به طور  تری با انجام فعالیت دیگر، شرکت مجبور است منابع خود را برای مدت طوالنی
های ذینفع خارج از  ای به طرف دائمی برای ایجاد و حفظ یک چهره مطلوب و ایجاد یک رابطه قوی با ارسال نشانه

عالوه بر این، توانایی یک شرکت در ه خاص اجتماعی، مستقر کند. سئلشرکت مبنی بر نگرانی شرکت در مورد یک م
شود  برداشت سود حاصل از روابط سهامداران خود به ظرفیت نفوذ سهامدار آن بستگی دارد که با گذشت زمان ایجاد می

 .های مسئولیت اجتماعی شرکت است (. بنابراین، دوام یک ویژگی مهم در فعالیت8108، 4)وانگ و بانسال
رغم سهم ارزشمند مطالعات قبلی برای افزایش آگاهی از پیامدهای ارزشی مسئولیت اجتماعی شرکت، تحقیقات  علی

؛ 8101؛ گروگیو و همکاران، 8181، 1تجربی همچنان در کشورهای پیشرفته متمرکز است )به عنوان مثال، دآماتو و فالیونا
( و توجه کمتری به بازارهای نوظهور 8108؛ وانگ و بانسال، 0334، 3؛ توربان و گرینیگ8100هانسن و همکاران، 

شود. محیط نهادی بازارهای نوظهور به شدت متفاوت با بازارهای توسعه یافته است که شامل نهادهای نظارتی  می
، 00؛ روتیگ8101، 01های سیاسی فعال و مالکیت متمرکز است )بلوچ و همکاران ضعیف، بازارهای سرمایه ناکارآمد، دخالت

(. چنین تنظیمات نهادی شکننده به احتمال زیاد عدم 8100، 09؛ تریسی و فیلیپس8101، 08؛ سعید و همکاران8101
تری در تصمیمات شرکتی  کارانه ها را به اتخاذ رویکرد محافظه دهد و شرکت وکار افزایش می اطمینان را در محیط کسب

؛ 8104، 05شود )پنگ و همکاران ها می در مسئولیت اجتماعی شرکتگذاری کوتاه مدت  دهد که شامل سرمایه سوق می
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ها و انتظارات  (. با این حال، به طور همزمان، جهانی شدن در کشورهای در حال ظهور ارزش8105، 0ژائو و همکاران
غیردولتی، های  ها که توسط سازمان غیرسنتی بسیاری را به دنبال دارد )مانند رفتارهای مسئولیت پذیر اجتماعی شرکت

شود(. بنابراین، زمینه بازارهای  المللی مانند بانک جهانی اعالم می های بین المللی و آژانس گذاری بین های سرمایه شرکت
های مسئولیت اجتماعی شرکت، دانش ما را  تواند با ارائه بینش جدیدی در مورد پیامدهای ارزشی فعالیت نوظهور می

 .گسترش دهد

های  تحقیقات نشان داده است که شرکت. کند های خانوادگی را متمایز می ت است که شرکتنفوذ خانواده در شرک
های  سرمایه و پاداش متفاوت هستند. کنترل در شرکت خانوادگی و غیرخانوادگی از لحاظ عملکرد، ارزش، ساختار

دارد که اعضای خانواده  های دیگر باشد. همچنین دیدگاهی وجود شرکت خانوادگی ممکن است مؤثرتر از سایر انواع
 مروری بر ادبیات رفتار و عملکرد(. 0333، 8کونوگی )مک شان دارند برای مدیریت و هدایت شرکت انگیزه بیشتری

های خانوادگی  تر شرکت دهد که تحقیقات در تالش برای ارزیابی عملکرد بهتر یا ضعیف های خانوادگی نشان می شرکت
های خانوادگی  که شرکت دهد نشان می نتایجد. حتی اگر این نتایج قطعی هم نباشند، ان بوده با توجه به جوانب مختلف

(. در این مطالعه مالکیت 8113، 9بوده و باعث افزایش ارزش شرکت شوند )بیانکو و همکارانممکن است سودآورتر 
کند. با توجه به مطالب  ی میکننده رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت بررس عامل تعدیل عنوان خانوادگی را به

فوق سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت 
 تأثیرگذار است؟

 

 مبانی نظری
های اخیر شاهد تحول شدیدی بوده است. مطالعات قبلی سه انگیزه  ها طی دهه تحقیقات مسئولیت اجتماعی شرکت

، 4؛ گروزا و همکاران8104، 5)دو جانگ و ون در میر کند در پشت مسئولیت اجتماعی شرکت برجسته میاساسی را 
های ثابت نهفته است تا داوطلبانه به مردم  (. نخست، بخش ذاتی وادار به نوع دوستی و نگرانی اخالقی که در ارزش8100

های مسئولیت اجتماعی  شود که استراتژی ی ناشی می(. بخش دوم از مزایای بیرون8108، 1خدمت کند )گرافلند و مازریو
تواند منجر به افزایش رقابت و مشروعیت شرکت در بازار شود که به معنای سود اقتصادی است )آرنا و  شرکت می

ها  های مسئولیت اجتماعی شرکت (. سوم، انگیزه8104، 3؛ زی و همکاران8103، 1؛ جان و همکاران8101، 4همکاران
 (.8109، 01های غیردولتی و دولت است )مومین و پارکر ضای ذینفعان خارجی مانند عموم مردم، سازمانناشی از تقا

ها، مطالعات قبلی حاکی از آن است که  های مسئولیت اجتماعی شرکت با تمرکز بر ارزش اقتصادی ناشی از فعالیت
های مسئولیت  ن، ایجاد اعتماد و درج جنبهها با کمک در ایجاد رابطه با ذینفعا های مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت

، 08؛ گادفری8101، 00کنند )کوراس پرز و همکاران ها در محصول شرکت، بازده اقتصادی ایجاد می اجتماعی شرکت
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های مسئولیت  (. در این راستا، فعالیت8118، 8؛ پست و همکاران8108، 0؛ جو و هارجوتو8100؛ هانسن و همکاران، 8114
ا به ذینفعان اشاره دارد که یک شرکت یک شهروند شرکتی با مسئولیت اجتماعی است و منجر به ه اجتماعی شرکت

سازد تا از مشروعیت پایدار  ها را قادر می  (. شهرت مثبت شرکت8108شود )وانگ و بانسال،  شهرت مثبت شرکت می
( و 8114، 4گذاران )هلم سرمایه(، جذب 8100، 5(، وفاداری مشتری )بارتیکوفسکی و والش8104، 9)ژنگ و همکاران

تواند با استفاده از  (. یک شرکت همچنین می8115، 1استخدام و حفظ کارمندان با کیفیت باال استفاده کنند )کالینز و هان
های مسئولیت اجتماعی  ها در فرآیند تولید خود و یا تجسم محصوالت با ویژگی منابع مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت

های مسئولیت اجتماعی شرکت  (. عالوه بر این، فعالیت8110، 4اه مشتری را جذب کند )مک ویلیامز و سیگلشرکت، پایگ
کند در برابر رویداد نامطلوب و این حمایت  محافظت می شود که مانند بیمه د بین شرکت و سهامدار میباعث ایجاد اعتما

های مسئولیت اجتماعی  (، فعالیت8108) 1الیوال و همکاران(. به گفته د8114کند )گادفری،  به ثروت سهامداران کمک می
تواند منجر به تولید کارآمد شود و عدم اطمینان در مورد بنگاه اقتصادی را از طریق کاهش دادخواست به  شرکت می

موثر بین تواند به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط  های مسئولیت اجتماعی شرکت می حداقل برساند. سرانجام، فعالیت
افراد خارجی و افراد داخلی و در نتیجه کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیران که منجر به اثر افزایشی بر ارزش 

 (.8108شود، باشد )جو و هارجوتو،  شرکت می
های مختلف  تواند بازده اقتصادی را از طریق کانال های مسئولیت اجتماعی شرکتی می همراه با این تأثیرات مثبت، فعالیت

های مسئولیت  (. به عنوان مثال، فعالیت8119، 00؛ الفر8104، 01کومبز و هوالدی ؛8101، 3کاهش دهد )بارنه و روبین
های مرتبط با مسئولیت اجتماعی  توانند در فعالیت گذاری سنگین است و مدیران می اجتماعی شرکتی مستلزم سرمایه

، 08برد )ضمیر و سعید ، که در نتیجه عملکرد مالی شرکت را از بین میگذاری کنند شرکت فراتر از حد مطلوب سرمایه
ها ممکن است مدیران را به سوء استفاده از منابع شرکت  گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت (. همچنین سرمایه8181

(. عالوه 0311، 05؛ مک گوایر و همکاران8118، 09گذارد )جنسن سوق دهد که بر سودآوری و ارزش شرکت تأثیر منفی می
ها  (، چرخش شرکت8111، 04های مسئولیت اجتماعی شرکتی به دلیل عدم صداقت و دستکاری )کرامر بر این، فعالیت

ها مقصر  های مسئولیت اجتماعی شرکت (، بدون اجرای واقعی فعالیت8113، 01( و سطحی )جهدی و آیکدیلی8119)الفر، 
برد )کومبز و  شود و ارزش شرکت را از بین می طر شهرت میشناخته شده است. این شرایط توسط شرکت منجر به خ

 (.8104هوالدی، 
؛ 8100، 04اند )اینوئه و لی ها را که ممکن است بر ارزش شرکت تأثیر بگذارد، بررسی کرده محققان گسترده این مکانیزم

شرکتی بر ارزش شرکت را  (. چندین مطالعه تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی8104، 8؛ یوآن و همکاران8113، 0پارک و لی
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 8104، 4؛ لینز و همکاران8101، 5؛ لو و همکاران8108؛ جو و هارجوتو، 8114؛ گادفری، 8108، 9دهد )ادمنس را نشان می
؛ 8113؛ جهدی و آیکدیلی، 8101(، در حالی که، برخی تأثیر منفی را بیان کردند )بارنه و روبین، 8181؛ ضمیر و سعید، 

، 4؛ رویو و همکاران8119، 1( و تعداد کمی روابط ناچیز گزارش کردند )اورلیتزکی و همکاران8119؛ الفر، 8118جنسن، 
8101.) 

های خانوادگی بیشتر خواهد بود. بحث پژوهش بر روی  ها احتماالً در شرکت تأثیر ماندگاری مسئولیت اجتماعی شرکت
ها در  های خانوادگی است که به آن ژه شرکتگیری بلندمدت جنبه وی گرایش طوالنی مدت مشاغل خانوادگی است. جهت

(. برای دستیابی به 8114، 3؛ گومز و همکاران8103، 1کند )بروکاردو و همکاران تحقق اهداف مالی و غیرمالی کمک می
تهای خانوادگی به ویژه در مدت طوالنی مسئولیت مدیران اجرایی گیری طوالنی مدت شرک ف مالی، جهتاهدا

تر برای منافع مالی  ( و افق زمانی طوالنی8119، 00استفاده از سرمایه بیمار )سیرمون و هیت(، 0333، 01)النسبرگ
ف های خانوادگی اهدا فراتر از منافع مالی، شرکت (.8114، 09؛ زلوگر8101، 08منعکس می شود )شهزاد و همکاران
(، و انتقال 8101، 05همکاران ؛ الگور و8114ـ عاطفی دارند )گومز و همکاران، غیرمالی برای حفظ ثروت اجتماعی 

کند تا چهره  های خانوادگی را وادار می (. این اهداف غیرمالی شرکت8111، 04های متوالی )میلر و همکاران تجارت به نسل
(. 8101، 01های شرکت ادغام کنند )برونه و همکاران های خانواده را در ارزش و میراث مثبت جامعه را حفظ کرده و ارزش

ریزی، پایداری و عزم الزم برای تحقق  نی مدت به ویژه برای دستیابی به این اهداف به عنوان برنامهگیری طوال جهت
 (.8100، 04ها مهم است )المپکین و بریگام آن

ها تنها در  های خانوادگی توجه دارند که پیامدهای بسیاری از تصمیمات آن گیری طوالنی مدت، شرکت با توجه به جهت
(. یکی از این تصمیمات مسئولیت اجتماعی شرکتی 8100ابل درک خواهد بود )المپکین و بریگهام، افق زمانی طوالنی ق

( نشان 8111انداز بلندمدت نیاز دارد. در این رابطه، میلر و همکاران ) است که برای دستیابی به نتایج مثبت به یک چشم
گذاری  ی خانوادگی بیشتر در جوامع محلی سرمایهها وکار خود، شرکت اندازهای آینده کسب دادند که با توجه به چشم

ها به احتمال زیاد نتایج اقتصادی دائمی مسئولیت  دهند. بنابراین، آن کنند و تعهدات بلندمدتی را به ذینفعان خود می می
یراث کنند که ایجاد م ( پیشنهاد می8100بخشند. به همین ترتیب، المپکین و بریگهام ) ها را تحقق می اجتماعی شرکت

 تر است.  های خانوادگی مهم دیرینه و حفظ حسن نیت برای شرکت
گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت  های غیرخانوادگی اغلب متوجه سود ناشی از سرمایه عالوه بر این، مدیران شرکت

اید که چی و چگونه باید مشکالت زیست محیطی و اجتماعی را برطرف کرد، عق شوند و ممکن است در مورد این نمی
مدت را به قیمت ارزش بلند مدت در نظر  ها ممکن است اهداف عملکردی کوتاه متضادی داشته باشند. در نتیجه، آن
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های خانوادگی با  (. وحدت مالکیت و کنترل در شرکت8114ها در بازار کار افزایش یابد )گادفری،  بگیرند تا اهمیت آن
پرت شدن حواس پرتی مدیریتی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت  های مدیران و مالکان، باعث سازی انگیزه هماهنگ

 (.8101شود )برونی و همکاران،  می

 

 پیشینه پژوهش
به  رکت، مالکیت خانواده و ارزش شرکتدوام مسئولیت اجتماعی ش( در پژوهشی تحت عنوان 8181) 0نور و همکاران

عی شرکت و ارزش شرکت پرداختند. نمونه آماری پژوهش بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت اجتما
 8101شرکت دارای لیست برتر از چهار اقتصاد برجسته در حال ظهور، برزیل، روسیه، هند و چین طی دوره زمانی  111
های مختلف شرکت و  دهد که دوام مسئولیت اجتماعی شرکت پس از کنترل ویژگی باشد. نتایج نشان می می 8101الی 

وتحلیل  های خانوادگی بیشتر مشهود است. تجزیه گذارد. این اثر برای شرکت بر ارزش شرکت تأثیر مثبت می کشور،
ها در هر دو بعد اجتماعی و محیطی بر ارزش  های دائمی مسئولیت اجتماعی شرکت دهد که فعالیت اضافی نشان می

ت اجتماعی شرکت در بعد اجتماعی تأثیر بیشتری بر های دائمی مسئولی گذارد، با این حال، فعالیت شرکت تأثیر مثبت می
 ارزش شرکت دارد. 

به  اجتماعی و ارزش مشخص: نقش نهادهاگذاری با مسئولیت  سرمایه( در پژوهشی با عنوان 8181) 8جینگ و شوانگ
با مسئولیت  گذاری بررسی نقش نهادها، فاکتور مهمی که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است، تأثیر سرمایه

و  8101تا  8114کشور از سال  04شرکت در  09401با استفاده از داده های  پردازند. بر ارزش شرکت را می اجتماعی
اند که تأثیر قابل توجهی بر ارزش شرکت  استفاده از مدل رگرسیون کمی، نهادهای رسمی و غیررسمی مشخص شده

های  ت اجتماعی، موسسات ممکن است ارزش شرکت را برای شرکتمسئولی دارند. از طریق غربالگری منفی مرتبط با
 .مستثنی کاهش دهند

( در پژوهشی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت، مالکیت خانواده و مدیریت سود پرداختند. 8181) 9کوماال و سیرگر
ندوزی است. های معدنی فهرست شده در بورس سهام ا شرکت 8105الی  8108های  جامعه آماری پژوهش طی سال

همچنین، ارتباط مثبتی بین مالکیت  شواهد نشان دهنده ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود است
خانواده و مدیریت سود پیدا کردند. عالوه بر این، مالکیت خانواده ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت 

 کند. سود را تضعیف می
 بررسیبه  اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت نهادی مسئولیتدر پژوهشی با عنوان  (8101) 5ارانبوکانان و همک

استفاده  یل تفاضل سه گانهلوتح ها از تجزیه آن د.اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و مالکیت نهادی پرداختن مسئولیت رابطه
 .رکت به سطح مالکیت نهادی بستگی داردارزش ش مسئولیت اجتماعی شرکت وه رابطه بین ک ندو نشان داد دکردن

، دزیادی دارنی هدهای بازپرداخت ب که ریسک مسئولیت اجتماعی شرکتهای  همچنین تأثیر مالکیت نهادی برای شرکت
 .ارددانی نداهمیت چن

بر بررسی اثر تعاملی ریسک معامالتی و مسئولیت اجتماعی ( پژوهشی را با عنوان 0933اران )برزگری خانقاه و همک
شرکت پذیرفته  019های  انجام دادند. به همین منظور، داده شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته ارزش شرکت

های  آوری گردید و با استفاده از تکنینک داده جمع 0931الی  0931های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال
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ن دادند که ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در هر های پژوهش نشا وتحلیل شد. یافته تلفیقی تجزیه
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار  ای در شرکت های سرمایه گذاری دارایی چهار الگوی قیمت

 دارند.
عدیلگر مدیریت شرکت: نقش ت پذیری اجتماعی و ارزش مسئولیت( در پژوهشی تحت عنوان 0933ران )فرجی و همکا

ای  . بدین منظور نمونهپرداختندپذیری اجتماعی و ارزش شرکت  مسئولیت بین هتأثیر مدیریت سود بر رابطبه بررسی  سود
های  برای آزمون فرضیه 0934تا  0931های  سال در شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته 041شامل 

پذیری  های مسئولیت داد فعالیت ای پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشانه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته
اجتماعی و ارزش  پذیری مسئولیت هتواند رابط دهد. اما مدیریت سود نمی اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را افزایش می

 بازار سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. 
را مورد  ری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکتارتباط گزارشگن وهشی تحت عنوا( پژ0933حساس یگانه و همکاران )

سال ـ  814شرکت در مجموع  50های صورت گرفته روی اطالعات  بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده از بررسی
باشد.  ها می دهنده همبستگی مثبت بین ارزش شرکت و امتیاز گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ، نشانشرکت

های ساالنه و اطالعات  دهد که در نظر گرفتن همزمان اطالعات مالی گزارش ها نشان می نتیجه آزمون همچنین،
 دهد. مسئولیت اجتماعی، نسبت به توجه صرف به اطالعات مالی، به نحو بهتری تغییرات ارزش سهام را توضیح می

 

 فرضیه پژوهش
 ناداری دارد.فرضیه اول: مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت تأثیر مع

 گر دارد. فرضیه دوم: مالکیت خانوادگی بر میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت تأثیر تعدیل
 

 شناسی پژوهش روش
 های اقتصاد سنجی های کاربردی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل این پژوهش از نوع پژوهش
 های آماری به کمک های ترکیبی آزمون شده است و تحلیل ر اساس دادههای پژوهش ب صورت گرفته است. فرضیه

 .شده است نجاما Eviewsر افزا نرم
آورد نوین و  های، بورسی، بانک اطالعاتی ره های مالی حسابرسی شده شرکت های مورد نیاز این پژوهش از صورت داده

 :به معیارهای ذیل انتخاب شد آوری شده است. نمونه آماری پژوهش با توجه های بورسی جمع سایت
 .سال مالی شرکت مورد بررسی، منتهی به پایان اسفندماه باشد 

  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. 0930قبل از سال 

 گذاری، بانکداری، لیزینگ و نهادهای مالی نباشد. فعالیت اصلی شرکت سرمایه 

 د.اطالعات مالی شرکت مورد بررسی در دسترس باش 

 اند. شرکت همه شرایط حضور در نمونه آماری را داشته 011با توجه به شرایط فوق، 

 

 مدل و متغیرهای پژوهش
های ترکیبی طبق پژوهش نور و همکاران  منظور آزمون فرضیه اول و دوم از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده به
 شود: ( استفاده می8( و )0( برحسب رابطه )8181)
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            (0  )                                                                                                                    

   
                                                                  

                               (8 )                                                                      

                        

 وابسته متغیر
شود.  (: در این پژوهش، برای محاسبه متغیر ارزش شرکت، از معیار نسبت کیوتوبین استفاده می        ارزش شرکت )

نسبت کیوتوبین، به نسبتی گویند، که توسط جیمز توبین، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از دانشگاه ییل ارائه گردید. او بر 
کت باید قابلیت جایگزینی ارزش بازار شرکت را داشته باشد. بدین ترتیب چنانچه ارزش های شر این فرض بود، که دارایی

های خود استفاده نماید. در این  نحوی بهینه، از دارایی  های آن باشد، این شرکت توانسته به بازار شرکت بیش از دارایی
های شرکت  ، کمتر از ارزش داراییکه ارزش بازار شرکت صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است. در صورتی

های خود، به صورت بهینه استفاده کند. کیوتوبین به طورگسترده در اقتصاد به عنوان یک  باشد، شرکت نتوانسته از دارایی
 گیرد. شاخصی برای ارزش شرکت مورد استفاده قرار می

 شود: می( محاسبه 9ه صورت رابطه )( ب8103) 0و همکاران ینسن( و 8181های نور و همکاران ) به استناد پژوهش

  
ها بدهی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری کل 

ها دارایی ارزش دفتری کل 
 (9 )                                                                               

 متغیر مستقل
های برندک  برای محاسبه مسئولیت اجتماعی شرکت مطابق پژوهش(: در این پژوهش      مسئولیت اجتماعی شرکت )

های  مدیره و یادداشت های هیئت ، گزارشKLDهای  ( از ترکیب شاخص0934) همکاران( و فروغی و 0931)منصوری و 
ها را بر اساس  یک شرکت آمریکایی است که هر ساله شرکت KLDهای مالی استفاده شده است.  های صورت پیوست
کند. در عین حال این فهرست بازبینی با  بندی و صد شرکت برتر از نظر مسئولیت اجتماعی را معرفی می ایی رتبهمعیاره

توجه به شرایط ایران در این پژوهش تعدیل شد. در این پژوهش از چهار معیار مشارکت اجتماعی، روابط کارکنان، محیط 
رای دو دسته نقاط ضعف و قدرت جداگانه و مخصوص به خود زیست و ویژگی محصوالت استفاده شده است. هر معیار دا

ها عدد صفر در نظر گرفته  است. در صورت وجود هر نقطه قوت یا نقطه ضعف مربوطه، عدد یک و در صورت نبود آن
 ( محاسبه شده است:5شود. سپس امتیاز مسئولیت اجتماعی ار طبق رابطه ) می

       
ها بدهی بانصاح سهام ارزش دفتری کل  ارزش بازار حقوق 

ها دارایی ارزش دفتری کل 
(5 )                                                                                  

    در الگوی باال، 
         ؛ tدر زمان  i: نمره افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت  

: مجموعه کل نقاط قوت  

  ؛  iت شرک
         ؛  tدر زمان  i: کل مجموعه نقاط قوت شرکت  

  ،  i: مجموعه کل نقاط ضعف شرکت  
  :

 (.0931)برندک و منصوری،  tدر زمان  iکل نقاط ضعف شرکت 

 رده شده است:( آو0( نقاط قوت و ضعف مسئولیت اجتماعی در جدول )8100) 8مطابق پژوهش میشرا و همکاران
 
 
 

                                                           
1
 Yensen et al 

2
 Mishra et al 
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 شرکت یاجتماع تی: مجموعه نقاط قوت و ضعف مسئول(0)جدول 

 ابعاد مسئولیت اجتماعی نمره نقاط ضعف نمره نقاط قوت
 های خیریه کمک

های  های نوآورانه )کمک به سازمان کمک
 های عمرانی( غیرانتفاعی، مشارکت در طرح

اثر منفی اقتصادی )تأثیر منفی بر کیفیت  
 یلی کارخانه(زندگی، تعط

 پرداخت نکردن مالیات

 مشارکت اجتماعی 

 میزان افشای مشارکت اجتماعی  جمع نمره

 پرداخت پاداش به کارکنان
 مزایای بازنشستگی

ضعف بهداشتی و ایمنی )نداشتن ایزو  
(0111) 

 کاهش نیروی کار

 روابط کارکنان 

 جمع نمره میزان افشای روابط کارکنان

 از سوخت یا آلودگی(انرژی پاک )استفاده 
ای  کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز گلخانه

 (0511)ایزو 

 های خطرناک تولید زباله 
پرداخت جریمه به دلیل نقض مدیریت 

 زباله

 محیط زیست 

 میزان افشای محیط زیست  جمع نمره

 (0311کیفیت محصول )ایزو 
 ایمنی محصول

 تبلیغات مناسب نداشتن 
 یمنیپرداخت جریمه در مورد ا

 ویژگی محصوالت 

 جمع نمره میزان افشای ویژگی محصوالت

 

 گر متغیر تعدیل
تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و  ها می (: ساختار مالکیت شرکت    مالکیت خانوادگی )

با در اختیار داشتن  نواده یا فامیلتوانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خا حقوقی می
دهد )اندرسون و  شرکت را نشان می مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت ها در هیئت درصد باالی سهام و یا حضور آن

 (.8115، 0همکاران
 شود:  گیری مالکیت خانوادگی از دو تعریف زیر استفاده می برای اندازه

 درصد سهام عادی شرکت باشد.  81الف( سهامدار حقیقی مالک حداقل 
درصد سهام عادی و یا مجموع سهام اعضای حقیقی  4مدیره، خود، به تنهایی مالک حداقل  ب( یکی از اعضای هیئت

درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد. چنانچه شرکت دارای  4مدیره و اعضای خانواده و فامیل وی، حداقل  هیئت
 (.0931کند )معطوفی و گلچویی،  غیر این صورت عدد صفر را اختیار میمالکیت خانوادگی باشد عدد یک و در 

 

 متغیرهای کنترلی
 شود. ها در پایان سال مالی استفاده می ها به کل دارایی اهرم مالی از نسبت کل بدهی محاسبه(: برای      اهرم مالی )

 شود. سال مالی برای محاسبه اندازه شرکت استفاده می ها در پایان کل دارایی طبیعی(: از لگاریتم       اندازه شرکت )
هایی که شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده  تعداد سال طبیعی(: برابر است با لگاریتم      سن شرکت )

 است.
 شود. یسهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام حاصل م صاحبان(: از نسبت ارزش بازار حقوق      رشد شرکت )
 گردد. نسبت به سال گذشته رشد فروش محاسبه می ها فروش  (: درصد تغییر در مجموع       رشد فروش )

                                                           
1
 Anderson et al 
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زیان گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت  شرکت(: متغیر کیفیتی است که اگر       وضعیت سودآوری )
 صفر خواهد بود.

 

 های پژوهش یافته

ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  وتحلیل دقیق آن ات عمومی متغیرها و تجزیهمنظور بررسی مشخص به 
 دهد. های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در پژوهش را نشان می (، آمار توصیغی داده8است. جدول )

 آمار توصیفی (:2)جدول 
 پنل متغیرهای پیوسته

 مشاهدات انحراف معیار ینکمتر بیشترین میانه میانگین متغیر
Tobq 498/0 559/0 511/3 894/1 345/1 111 
CSR 519/1 4/1 144/1 1 813/1 111 
Lev 411/1 449/1 343/1 010/1 031/1 111 
Size 989/05 840/05 019/81 198/3 514/0 111 
Age 018/9 130/9 013/5 143/8 518/1 111 
Mtb 440/8 041/8 154/4 491/1 308/0 111 
Sales 899/1 031/1 140/1 941/1- 991/1 111 

 پنل متغیرهای گسسته

 مشاهدات درصد صفر درصد یک متغیر
FO 91/00 19/11 111 

LOSS 09/09 11/11 111 
 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای  ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان مهم
 498/0توان مشاهده کرد، میانگین کیوتوبین برابر با  ( می8طور که در جدول ) باشد. همان ها می هنشان دادن مرکزیت داد

درصد است  00باشد. متوسط متغیر مالکیت خانوادگی برابر با  می 519/1است. میانگین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت 
یت خانوادگی هستند. میانگین متغیر اهرم مالی درصد از مشاهدات )شرکت ـ سال( دارای مالک 00دهد حدود  که نشان می

توان  کنند، می درصد منابع مالی خود را، ازطریق بدهی تأمین می 44ها حدود  دهد شرکت است که نشان می 411/1برابر 
ها دارای میانگین  اند. همچنین، رشد فروش شرکت ها ریسک مالی باالیی را پذیرفته درصد از شرکت 44عنوان کرد که 

 اند. درصد در فروش رشد داشته 89ها  دهد شرکت است که نشان می 899/1
 

 ها آزمون تعیین نوع داده
های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون اف لیمر استفاده شده است. برای بررسی  منظور انتخاب بین روش داده به

های تلفیقی استفاده کرد، در غیر این  ، باید از روش دادهباشد 14/1نتایج اف لیمر، در صورتی که احتمال آمار اف بیشتر از 
 شود.  های تابلویی استفاده می صورت از روش داده
های تابلویی، سپس باید آزمون هاسمن را جهت انتخاب بین روش اثرات تصادفی یا  شده روش داده  در صورت پذیرفته

باشد، باید از روش اثرات تصادفی و  14/1ه کای دو بیشتر از ثابت بکار برد. در آزمون هاسمن، در صورتی که احتمال آمار
( ارائه شده 4در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده شود. خالصه نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن در جدول )

 (، از مدل اثرات ثابت استفاده شده است.1است. با توجه به نتایج جدول )
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 نآزمون اف لیمر و هاسم (:3)جدول 
 آزمون هاسمن آزمون اف لیمر 

 نتیجه احتمال آماره کای دو نتیجه احتمال لیمر Fآماره  مدل

 اثرات ثابت 111/1 441/848 تابلویی 111/1 400/1 اول

 اثرات ثابت 111/1 394/944 تابلویی 111/1 389/01 دوم

 
 وتحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل تجزیه
های ترکیبی  ( نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش را با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده5جدول )

 دهد. نشان می
 نتیجه آزمون فرضیه اول (:4)جدول 

                                                                             
 tاحتمال آماره  tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 111/1 10/5 084/1 414/1 مسئولیت اجتماعی

 111/1 -94/05 093/1 -101/8 اهرم مالی

 111/1 -38/4 103/1 -041/1 اندازه شرکت

 035/1 83/0 145/1 141/1 سن شرکت

 111/1 11/89 105/1 984/1 رشد شرکت

 118/1 11/9 191/1 139/1 رشد فروش

 119/1 13/8 145/1 804/1 وضعیت سودآوری

 111/1 91/09 840/1 19/9 مقدار ثابت

 Fاحتمال آماره  Fآماره  شده لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین

513/1 515/1 548/011 111/1 

برابر صفر و این مقدار کمتر از  Fتمال آماره توان مشاهده کرد، در آزمون مدل، مقدار اح ( می5طور که در جدول ) همان
باشد. همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین  درصد اطمینان مدل معنادار می 34توان گفت با  است. پس می 14/1

یله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده وس بهدرصد تغییرات متغیر وابسته  51دهد که حدود  شده نشان می تعدیل
 . شوند می

باشد و همچنین  می 414/1(، ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت برابر 5در جدول ) شده حاصلبر اساس نتایج 
درصدی، ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی  34دهد با سطح اطمینان  مربوط به متغیر موردنظر نشان می tاحتمال آماره 

رابطه مستقیم بین متغیر مسئولیت اجتماعی  دهنده ننشاشرکت معنادار است. عالوه بر این عالمت مثبت این ضریب 
رد  ر ارزش شرکت تأثیر معناداری داردمسئولیت اجتماعی شرکت بباشد. بر این اساس فرضیه  رکت میشرکت و ارزش ش

 شود.  نمی
رکت معنادار دهد که کلیه متغیرها به جز متغیر سن ش مربوط به متغیرهای کنترلی نشان می tافزون بر این، احتمال آماره 

متغیرهای رشد شرکت، رشد فروش و وضعیت سودآوری مثبت است که   باشد. عالوه بر این عالمت ضریب می
دهنده رابطه مستقیم بین این متغیرها با متغیر وابسته بوده و عالمت ضریب متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت  نشان

 وابسته است. دهنده رابطه معکوس با متغیر باشد که نشان منفی می
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های ترکیبی  ( نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش را با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده4جدول )
 دهد. نشان می

 نتیجه آزمون فرضیه دوم (:5)جدول 
                                                                             

                                                                
                                                    

 tاحتمال آماره  tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 119/1 31/8 095/1 913/1 مسئولیت اجتماعی

 181/1 98/8 018/1 941/1 مالکیت خانوادگی

 111/1 14/8 934/1 144/0 خانوادگی× مسئولیت اجتماعی

 111/1 01/05 051/1 -331/0 اهرم مالی

 111/1 -10/4 103/1 -051/1 اندازه شرکت

 591/1 44/1 144/1 159/1 سن شرکت

 111/1 10/89 105/1 984/1 رشد شرکت

 114/1 13/8 191/1 118/1 رشد فروش

 119/1 39/8 145/1 801/1 وضعیت سودآوری

 111/1 41/09 845/1 411/9 مقدار ثابت

 Fاحتمال آماره  Fآماره  شده لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین

539/1 511/1 144/14 111/1 

برابر صفر و این مقدار کمتر از  Fمدل، مقدار احتمال آماره  توان مشاهده کرد، در آزمون ( می4طور که در جدول ) همان
باشد. همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین  درصد اطمینان مدل معنادار می 34توان گفت با  است. پس می 14/1

ح داده یله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیوس بهدرصد تغییرات متغیر وابسته  51دهد که حدود  شده نشان می تعدیل
 شوند.  می

مالکیت خانوادگی( برابر × (، ضریب متغیر تعاملی )مسئولیت اجتماعی شرکت 4در جدول ) شده حاصلبر اساس نتایج 
درصدی، ضریب  34دهد با سطح اطمینان  مربوط به متغیر موردنظر نشان می tباشد و همچنین احتمال آماره  می 144/0

دهنده رابطه مستقیم بین متغیر تعاملی )مسئولیت  این عالمت مثبت این ضریب نشانمتغیر تعاملی معنادار است. عالوه بر 
مالکیت خانوادگی بر میزان تأثیر باشد. بر این اساس فرضیه  رکت میمالکیت خانوادگی( و ارزش ش× اجتماعی شرکت 

 شود.  رد نمی گر دارد مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت تأثیر تعدیل
دهد که کلیه متغیرها به جز متغیر سن شرکت معنادار  مربوط به متغیرهای کنترلی نشان می tال آماره افزون بر این، احتم

متغیرهای رشد شرکت، رشد فروش و وضعیت سودآوری مثبت است که   باشد. عالوه بر این عالمت ضریب می
متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت دهنده رابطه مستقیم بین این متغیرها با متغیر وابسته بوده و عالمت ضریب  نشان

 دهنده رابطه معکوس با متغیر وابسته است. باشد که نشان منفی می
 

 گیری و پیشنهادها بحث، نتیجه
ها، مطالعات قبلی حاکی از آن است که  های مسئولیت اجتماعی شرکت با تمرکز بر ارزش اقتصادی ناشی از فعالیت

های مسئولیت  با کمک در ایجاد رابطه با ذینفعان، ایجاد اعتماد و درج جنبه ها های مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت
های مسئولیت اجتماعی  کنند. در این راستا، فعالیت ها در محصول شرکت، بازده اقتصادی ایجاد می اجتماعی شرکت

جر به شهرت مثبت ها به ذینفعان اشاره دارد که یک شرکت یک شهروند شرکتی با مسئولیت اجتماعی است و من شرکت
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گذاران و  سازد تا از مشروعیت پایدار، وفاداری مشتری، جذب سرمایه ها را قادر می شود. شهرت مثبت شرکت شرکت می
تواند با استفاده از منابع مرتبط با مسئولیت  استخدام و حفظ کارمندان با کیفیت باال استفاده کنند. یک شرکت همچنین می

های مسئولیت اجتماعی شرکت، پایگاه مشتری را  د تولید خود و یا تجسم محصوالت با ویژگیها در فرآین اجتماعی شرکت
شود.  های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث ایجاد اعتماد بین شرکت و سهامدار می جذب کند. عالوه بر این، فعالیت

ینان در مورد بنگاه اقتصادی را از تواند منجر به تولید کارآمد شود و عدم اطم های مسئولیت اجتماعی شرکت می فعالیت
تواند به عنوان ابزاری  های مسئولیت اجتماعی شرکت می طریق کاهش دادخواست به حداقل برساند. سرانجام، فعالیت

برای برقراری ارتباط مؤثر بین افراد خارجی و افراد داخلی و در نتیجه کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیران که 
های  ها احتماالً در شرکت شود، باشد. تأثیر ماندگاری مسئولیت اجتماعی شرکت افزایشی بر ارزش شرکت میمنجر به اثر 

گیری بلندمدت  خانوادگی بیشتر خواهد بود. بحث پژوهش بر روی گرایش طوالنی مدت مشاغل خانوادگی است. جهت
کند. برای دستیابی به  غیرمالی کمک می ها در تحقق اهداف مالی و های خانوادگی است که به آن جنبه ویژه شرکت

های خانوادگی به ویژه در مدت طوالنی مسئولیت مدیران اجرایی و افق  مدت شرکت گیری طوالنی اهداف مالی، جهت
های خانوادگی اهداف غیرمالی برای حفظ  شود. فراتر از منافع مالی، شرکت تر برای منافع مالی منعکس می زمانی طوالنی
کند تا چهره و میراث مثبت جامعه را  های خانوادگی را وادار می ی ـ عاطفی دارند. این اهداف غیرمالی شرکتثروت اجتماع

گیری طوالنی مدت به ویژه برای دستیابی به  های شرکت ادغام کنند. جهت های خانواده را در ارزش حفظ کرده و ارزش
مدت،  گیری طوالنی ها مهم است. با توجه به جهت ای تحقق آنریزی، پایداری و عزم الزم بر این اهداف به عنوان برنامه

ها تنها در افق زمانی طوالنی قابل درک خواهد  ن های خانوادگی توجه دارند که پیامدهای بسیاری از تصمیمات آ شرکت
ست آمده بود. از این رو هدف اول بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت بود که با توجه به نتایج بد

(، 8181مشاهده شد تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد دارد و نتایج این پژوهش با پژوهش نور و همکاران )
( همسو است. 8104( و نخیلی و همکاران )8104(، لیو و ژانگ )8101(، بوکانان و همکاران )8181جینگ و شوانگ )

بطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت بود که تأثیر معنادار را نشان هدف دوم به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر را
 ( همسو است.8181داد و نتایج این پژوهش با پژوهش نور و همکاران )

 شود: در راستای پژوهش انجام شده و نتایج به دست آمده از آن برخی از پیشنهادهای پژوهش به شرح زیر بیان می
ها به دنبال ایجاد مزیت  شود با توجه به اینکه در دورانی که شرکت رکت پیشنهاد میبه مدیران برای افزایش ارزش ش

رقابتی پایدار هستند، به انجام وظایف مربوط به اجتماع و کلیه ذینفعان شرکت در بحث مسئولیت اجتماعی ـ که تمرکز 
تواند  دارد ـ اهتمام ورزند که این می بیشتری بر روی افراد برون سازمان و جامعه و کسانی که سهامداران شرکت نیستند،

باعث یک نوع بازاریابی و تبلیغ غیرمستقیم برای شرکت و سهام شرکت باشد و از این طریق ارزش شرکت را افزایش 
های آموزشی، فراهم کردن  شود که با رعایت بهداشت عمومی، برگزاری دوره همچنین به مدیران پیشنهاد می دهد.

تی به کارکنان به مسئولیت خود در قبال کارکنان از بُعد فرهنگی عمل کنند. شرکت با انجام خدمات رفاهی و بهداش
های جامعه، مسئولیت اجتماعی خود از بُعد  های خیریه، پاسخگویی و تعهد به ارباب رجوع، حمایت از فعالیت کمک

توانند با  ها می حیطی است که شرکتترین ابعاد مسئولیت اجتماعی بُعد زیست م اجتماعی را انجام دهد. یکی از مهم
های خود به  کنترل آلودگی، بازیافت ضایعات، توسعه فضای سبز و انجام تحقیق و توسعه در مورد چگونگی انجام فعالیت

توانند با راضی  ها همچنین می صورت سبز، به محیط زیست خود احترام گذاشته، در جهت بهبود آن گام بردارند. شرکت
 .ها نیز به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند یان خود و ایجاد تسهیالت برای آننگهداشتن مشتر

های شرکت جهت شناخت راهکارهای افزایش سطح عملکرد  مدیره تواند مورد توجه مجامع و هیئت نتایج این پژوهش می
 تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.ها  توانند با توجه به عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت گذاران می قرار گیرد و سرمایه
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ها الزامی  های گزارشگری مسئولیت اجتماعی را برای شرکت توانند ارائه برخی از گونه کننده مقررات می نهادهای تدوین
 ها مورد استفاده قرار گیرد. های شرکت کنندگان گزارش سازند تا در تصمیمات استفاده

 گردد: ه میهای آتی نیز پیشنهادهای زیر ارائ برای پژوهش
 .. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت0
 .. بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت8

ادی تعدیل شده در . استفاده از سایر الگوهای تعیین ارزش مانند الگوی ارزش فعلی تعدیل شده و ارزش افزوده اقتص9
 .پژوهشی مشابه

های موجود در صنایع مختلف انجام شده است. از آنجایی که مدل  . این مطالعه برای کلیه صنایع، بدون توجه به تفاوت5
 یک مدل کلی است، اگر این مطالعه برای صنایع مختلف انجام شود ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.
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