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 چکيده
 اختالف آن مورد در که است کنوني عصر در کشورها فراروی موضوعات انگيزترين بحث از يکي شدن جهاني پديده 

 سياسي، آثار جمله از انساني حيات مختلف برابعاد فرايند اين گسترده پيامدهای آثارو بررسي و دارد وجود بسياری نظرهای
 خود به را جهان فرهنگي متوليان و اقتصاددانان سياستمداران، انديشمندان، خاص وجهت آن فرهنگي و اجتماعي اقتصادی،

 بين به توجه با متفاوتي اقتصادی پيامدهای و ها انگيزه پيشينه، دارای نوظهور بازارهای در ها شرکت .است کرده جلب
 بين آيا که است موضوع اين بررسي پژوهش هدف رو اين هستند. از( CSR) شرکت اجتماعي مسئوليت و شدن المللي
دارد. جامعه آماری تحقيق شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق  تأثير شرکت اجتماعي مسئوليت بر سازی المللي

شرکت است که با استفاده از رگرسيون خطي چند  021و نمونه مشتمل بر  0988تا  0981بهادار تهران بين سال های 
ميم يافته به تخمين فرضيه تحقيق پرداخته شد که نتايج نشان داد بين المللي سازی متغيره و روش حداقل مربعات تع

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معنادار و مستقيمي دارد يعني  ها بر مسئوليت اجتماعي شرکت شرکت
 کند. ها نيز افزايش پيدا مي ي شرکتها(، مسئوليت اجتماع با افزايش بين المللي سازی )صادرات و فروش خارجي شرکت

 مسئوليت اجتماعي، بين المللي سازی، فروش خارجي. کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 شدن کوتاه تغييرات تکنولوژی، باالی سرعت. هستند رقابت به مشغول متغيری های محيط در ها سازمان حاضر حال در

 تغييراتي بازارهای اين در متمايز رقبای همچنين وجود و جهاني و المللي بين بازارهای حضور و محصوالت حيات چرخه
 آن با سازگاری ايجاد و شرايط اين در شدن موفق برای ها سازمان .است مواجه آنها با امروز کار و کسب دنيای که هستند

 بين به ورود نوآوری مفهوم در تحوالت نتايج .شوند پيروز خود رقبای برابر در تا بتوانند هستند نيازمند هايي استراتژی به
 نوآوری بر مبتني تحوالت از پس واقع در. است نوآوری کننده تبيين اصلي عوامل از عنوان يکي به ها شرکت شدن المللي

تحقق  در کننده تعيين اصلي عوامل از يکي بلکه نيست ملموس اشکال از تابعي صرفا نوآوری نظران دريافتند صاحب
 و نقل و حمل های هزينه تجاری، موانع کاهش دليل به سازی است جهاني ها شرکت شدن المللي بين يک نوآوری

 در رقابت افزايش واقع در. است کرده ايجاد ها شرکت سازی المللي بين برای مطلوبي را المللي بين محيط ارتباطات،
بين  بازارهای در تا کند مي ايجاد ها شرکت بر را شديدی فشارهای المللي، بين رقبای ورود از بويژه پس داخلي بازارهای
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 امر اين که هستيم المللي، بين های فعاليت در ها شرکت مشارکت افزايش شاهد نتيجه، در. باشند فرصت دنبال به المللي
 (.0988شود )سالمي،  مي آنها بقای ميزان و رقابتي افزايش باعث
 منافع که است ای گونه به سازمان های ارزش و اه فعاليت ميان اتحاد و پيوستگي ها، شرکت اجتماعي مسئوليت از منظور

 سازمان عملکرد و ها سياست جامعه در عموم و گذاران سرمايه کارکنان، مشتريان، داران،سهام شامل نفعان ذی کليه
 داشته مسئوليت احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزئي را خود همواره بايد سازمان ديگر عبارت به. گردد منعکس

 عملکرد که هايي کند. شرکت تالش شرکت، مستقيم منافع از مستقل ای گونه به عمومي رفاه بهبود جهت در و باشد
 سطح. (0991)فروغي و همکاران،  خوددارند اجتماعي های فعاليت عمومي افشای به بيشتری تمايل دارند بااليي اجتماعي

 باعث خود اين و شود مي گذاران سرمايه و شرکت بين اتياطالع تقارن عدم کاهش باعث اطالعات در شفافيت باالی
 در موردتوجه و برانگيز حساسيت موضوع ها شرکت اجتماعي (. مسئوليت2109، 0تيلور و همکاران) گردد ريسک مي کاهش

 ها شرکت اجتماعي مسئوليت گزارشگری و اعمال که هايي شرکت در گذاری سرمايه به تمايل و است بوده اخير های سال
است.  يافته ای برجسته اهميت مديريت حسابداری در ويژه به مالي یگزارشگر حوزه در و است افزايش حال در ،رادارند
اميرحسيني و ) دارد وکار کسب های سازمان کار دستور در تری رفيع مراتب به جايگاه ها سازمان اجتماعي مسئوليت مفهوم

 از ارزش فرآيندهای نحو به هاسازمان از بسياری بوده، تغيير حال در رعتس به هاسازمان فضای (. امروزه0981همکاران، 

 راهبرد راهبردی )با یگذار هيسرما منزله بهآن  ادغام با و انديافته آگاهي شرکت اجتماعي مسئوليت اقتصادی مستقيم

 ضمن، در و باشند داشته دخو محيط و جامعه بر تأثير مثبتي توانندمي مديريتي( خود، یها تيفعال و وکار کسب اصلي

 اجتماعي ازنظر هاسازمان که دارند انتظار فرآيندهای نحو به ذينفع هایطرف .کنند تقويت نيز را خود اعتبار و شهرت

 مسئوليت اجتماعي ،بيترت نيا بهبدهند.  امتيازهايي برابرش در و کرده قدرداني آن از تا اندآماده و کامالً باشند مسئول

 و بردمي نفع خود ترمنسجم و تررويکرد اخالقي از سازمان که معني اين به داشت، خواهد هایدوجانبه يایمزا ها شرکت
 (.0991 داشت )امامي، خواهند سازمان قوت نقاط و از عملکرد بهتری برداشت و نظر نيز ذينفع هایطرف و جامعه

 متفاوتي اقتصادی پيامدهای و ها انگيزه پيشينه، دارای ورنوظه بازارهای در ها شرکت يافته، توسعه کشورهای با مقايسه در
 و آگاروال ؛2118 ،2کانال-گارسيا و گيلن) هستند( CSR) شرکت اجتماعي مسئوليت و شدن المللي بين به توجه با

 اجتماعي مسئوليت برای را جديدی کامالً محيط توسعه، حال در کشور ترين بزرگ عنوان به چين (.2100 ،9همکاران
 ،0مون و متن) کند مي ارائه جهاني اقتصاد در اخيرش ادغام و مقررات و دولت برای متمايزش های نقش واسطه به رکتش

 کردند تسريع را شدن المللي بين سرعت چيني های شرکت ،«جاده و کمربند» طرح اجرای با(. 2101 ،1شن و مون ؛2119
 مستقيم گذاری سرمايه ،2101 سال در. شدند تبديل( OFDI) خارجي مستقيم گذاری سرمايه در روشني انداز چشم به و

 سوم رتبه در و داد اختصاص خود به را جهان کل از ٪0080 که بود آمريکا دالر ميليارد 019828 چيني هایشرکت خارجي
 در(. 2109 چين، خلق جمهوری بازرگاني وزارت) داشت قرار خارجي مستقيم گذاری سرمايه سهام در دوم و جهان در

 تحقيقاتي کانون و مهم موضوع يک همچنين و مردم و ها رسانه توجه کانون به شرکت اجتماعي مسئوليت اخير، های سال
 از سری يک حال، اين با .است شده تبديل تجاری اخالق و شرکتي حاکميت مانند مديريتي و سازماني های زمينه در

 بازارهای در مليتي چند های شرکت برای ويژه به-سازی المللي ينب فرآيند در شرکت اجتماعي مسئوليت به مربوط مشکالت
 ( به2106، 6آيد )آتيگ و همکاران مي وجود به شود، مي مليتي چند های شرکت به حمالت به منجر اغلب که-نوظهور
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 نمعد پروژه اجتماعي و محيطي زيست عمده خطرات افشای عدم دليل به ماينينگ چين ،2100 سال در مثال، عنوان
 به گابن و مکزيک اندونزی، مغولستان، در سينوپک و پتروچاينا های پروژه اين، بر عالوه. شد جريمه شدت به ريوبالنکو

 جديدی های چالش رويدادها اين همه. درآمدند تعليق حالت به فوری طور به محلي زيست محيط به رساندن آسيب دليل
 که زماني: »کرد خاطرنشان ملل سازمان دبيرکل پينگ، جين شي. کرد ايجاد چين خارجي مستقيم گذاری سرمايه برای را

 کسب خوبي شهرت بايد بلکه دهند، اهميت گذاری سرمايه منافع به بايد تنها نه( ها شرکت) آنها شوند، مي خارج ها شرکت
 ضد ظهور زمينه پس در .دهند انجام را بيشتری اجتماعي های مسئوليت و کنند رعايت را ميزبان کشور قوانين کنند،

 ابتکار تحقق مبنای خارجي، مستقيم گذاری سرمايه در اجتماعي های مسئوليت فعاالنه گرفتن عهده بر شدن، جهاني
 و اقتصادی يکپارچگي متقابل، سياسي اعتماد با مسئوليت و سرنوشت منافع، از ای جامعه ايجاد و «جاده و کمربند»

پذيرفته شده در بورس  های شرکت شدن المللي بين تأثير درباره بحث نابراين،ب. (2120، 0است )ژانگ و همکاران فرهنگي
از اين رو هدف  .است برخوردار بااليي عملي و نظری اهميت از اجتماعي های مسئوليت انجام بر اوراق بهادار تهران

ذيرفته شده در بورس های پ شرکت اجتماعي مسئوليت بر سازی المللي بين پژوهش بررسي اين موضوع است که آيا آيا
 دارد؟ تأثير اوراق بهادار تهران

 های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسي روش پژوهش، های فرضيه پژوهش، پيشينۀ و نظری بيان ادامه، در
 .است شده ارائه پيشنهادها و نتايج پايان، در و پژوهش های يافته ،(پژوهش متغيرهای و ها الگو نيز و مدنظر

 

 یمبانی نظر

 مسئوليت اجتماعی شرکت
 شده انجام آن پيرامون زيادی های وجدل بحث که است امروزی وکار کسب در نوين مبحثي ها شرکت اجتماعي مسئوليت

 مفهوم اين مشخص طور به و دارد سروکار جامعه و ها شرکت بين روابط با ها شرکت اجتماعي مسئوليت طورکلي، به. است
 مسئوليت مفهوم که دارند اشاره منتقدان، برخي. پردازد مي جامعه و افراد روی ها تشرک فعاليت تأثيرات بررسي به

 خود خواست و نظر به توجه با را شرکت اجتماعي تعهدات تا است گذاشته باز را ها شرکت اجرايي مديران دست اجتماعي
 وردکام و انرون چون بزرگي های شرکت مالي های رسوايي به منتقدان، از ديگر گروهي(. 0981 سرافراز،) کنند تعيين
 مديران و ها شرکت که کند مي ثابت ها رسوايي اين شرکتي، پذيری مسئوليت جنبش رشد رغم که کنند مي بيان و اشاره

 مسئوليت مفهوم از جدا. است زيبا واژه يک تنها شرکتي اجتماعي مسئوليت و هستند خود سود فکر به تنها ها آن
 برخي. دارند ترديد آنان، اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت و ها برنامه در ها شرکت انگيزه در نيز بسياری اجتماعي،

 بدين و باشد سياسي است ممکن اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت از ها شرکت های انگيزه که باورند اين بر ديگر،
 نمايند کسب اقتصادی اهداف راستای در زاتيامتيا تا کنند البي محلي و سياسي مقامات از برخي با خواهد مي طريق

 سياسي محيط تنظيم در اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت از توانند مي ها شرکت درواقع،(. 0989 منصوری، و برندک)
  منافع حفظ برای ابزاری را اجتماعي پذيری مسئوليت های فعاليت حتي يا کنند استفاده خود سياسي اهداف پيشبرد و

 اجتماعي مسئوليت. کارگيرند به اقتصادی قراردادهای و سياسي معامالت سياسي، زني چانه در خود خاص سياسي
 اقتصادی مؤسسات زيرا است، شده پذيرفته داوطلبانه صورت به که است قانوني الزامات حداقل از فراتر حرکتي ها، شرکت

 خود نياز امروزی وکار کسب که است بديهي موضوعات، ينا همه باوجود. کنند مي تلقي خود بلندمدت منافع زمره از را آن
 و ديدن آسيب با که است دريافته را حقيقت اين و کرده درک وکار کسب محيط و جامعه با آميز مسالمت زيستي هم به را
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 باشد، نسازما بقای اصلي عامل تواند مي که اجتماع پايدار توسعه و وکار کسب پايداری پيرامون، محيط و اجتماع تضعيف
 (.0981 يگانه، حساس) افتد مي خطر به

 
 شرکت اجتماعی مسئوليت تعریف تکاملی سير :(0)جدول 

 تعريف نام سال

 رسيدن به هدف سود، بايد با توجه به در نظرگرفتن منافع جامعه باشد. 0فريدمن 2100

 2ديويس 2101
م رفاه جامعه در کلو هم منافع مسئوليت اجتماعي شرکت، تعهد مديريت به اعمال، حمايت و بهبود ه

 ها است. سازمان

 9جونز 2106
های جامعه غير از  ها دارای تعهد به گروه ها بر اين مفهوم است که شرکت مسئوليت اجتماعي شرکت

 سهامداران هستند که فراتر قانون و قراردادها است.

 0اندرسون 2106
 دوستانه انسان و اخالقي قانوني، اعمال به ( نذينفعا)جامعه و تجاری واحدهای تعهد اجتماعي مسئوليت

 توانمندی و اقتصادی ساختار با بايد که است تجاری واحدهای هم و جامعه رفاه بهبود و حمايت در مناسب
 باشد. همراه ذينفع های بخش

 1مک الگان 2101
 سازگاری ناسايي،ش برای خود را مسئوليت مديران که است فرايندی يک عنوان به شرکت اجتماعي مسئوليت

 بگيرد. نظر در را گيرند مي قرار سازمان اعمال تاثير تحت که هايي گروه منافع با تطبيق و

2101 
کميسيون 

 6اروپا
 هم ارزش ايجاد برای را محيطي شان و اجتماعي اثرات ها شرکت که است روشي شرکت اجتماعي مسئوليت

 .بخشند مي بهبود انهداوطلب مبنای بر ذينفعانشان هم و سهامداران برای

 :است کرده پيشرفت مرحله سه طي ها سازمان اجتماعي مسئوليت از عمومي استنباط حاضر، قرن طي

 را اجتماعي به مسئوليت نياز محققين از برخي 21اگرچه در ابتدای قرن سود:  حداکثر بر مبتنی مدیریت (0

 منافع مستقيم مسئول تنها های اقتصادی گاهبن که بود اعتقاد اين بر عمدتاً عمومي افکار ولي کردند، درک
 (. 0989، حساس يگانه و برزگر) پابرجا بود 0891دهه  تا ديدگاه اين. هستند خودشان

 در. بود همراه های کارگری اتحاديه جنبش و اقتصادی عظيم رکود با 0891دهه  بر اعتماد: مبتنی مدیریت (5

 مسئوليت يک عنوان به سالم و امن کاری ايطشر به راجع که شد خواسته اقتصادی های سازمان از زمان اين
 مدنظر بر عالوه که آوردند فشار ها شرکت روی کارگری های اتحاديه. دهند انجام اقدامي اساسي، اجتماعي

 داشته توجه بهتر کاری شرايط و بازنشستگي و بيمه برنامه کارگران، منافع مانند مسائلي روی سودشان، داشتن
 که هايي خواسته و سود سازی حداکثر در مؤثر عوامل بين شد که خواسته ها شرکت از دوم مرحله در. باشند
 .(0989 برزگر، و يگانه حساس) کنند ايجاد تعادل دارد، ها آن از جامعه

 اين عمومي تحت تصور ها سازمان و مديران تاکنون، 0861از دهه  بر کيفيت زندگی: مبتنی مدیریت (3

 و مديران که شود مي از اين ناشي فلسفه اين از فوق رحلهم. کنند مي عمل اجتماعي مسئوليت از مرحله
 .  دهند دخالت اجتماعي های بيماری درمان عمليات در مستقيماً را خود بايستي ها، سازمان

 رفتار روی که دارد وجود اساسي ديدگاه يا فلسفه نوع سه اجتماعي، مسئوليت تاريخي مرحله سه از هريک مطابق
 .(0986)لنکراني،  پردازيم مي هرکدام تشريح به که گذارد مي و گذاشته تأثير ها شرکت
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 بنگاه اصلي مسئله اين ديدگاه، اساس بر. است منطبق تاريخي سير اول مرحله با ديدگاه اين الف( دیدگاه کالسيک:

 و کاالها ليدتو را اجتماعي مسئوليت شرايط، اين با. باشد سازمان بلندمدت منافع و سود سازی حداکثر بايستي اقتصادی
 براين. هست "آدام اسميت "اساس اين ديدگاه، نظريه دست نامرئي .کنيم مي جامعه تعريف برای هزينه حداقل با خدمات

 تعريف ديگران رفاه و آسايش به نسبت تعهد و اخالقي معيارهای در اجتماعي مسئوليت مفاهيم که نيست اساس الزم
 نفع به که کند عمل نحوی به( داری سرمايه رقابتي نظام) نامرئي دست که رددا وجود اعتقاد اين ديدگاه اين در. شود

 بنگاه هر اوليه مسئوليتمي گويد:  کالسيک ديدگاه طرفداران از يکي "رابرت مرسر"خصوص  همين در. است جامعه
 فکر جامعه به دنمي باي ديگر هيچکس نه و کارکنانتان نه و شما نه که است معني اين بدان. است سود کسب اقتصادی

مي  شما ، نرسد شما به موقع به اگر است، اکسيژن مثل سود که نکنيد فراموش. برسيد نظر به خودخواه که بگذاريد. کند
مي  کرد، تضمين را خود حيات و آورد را بدست الزم سود سازمان که وقتي. بکنيد ديگری کار هيچ نمي توانيد و ميريد
 (.2101، 0ردازد ) بونه و کورتزديگرش بپ مسئوليت های به تواند

مي  مديران ديدگاه اين بر اساس. است منطبق تاريخي سير دوم مرحله با ديدگاه، اين ب( دیدگاه مسئوليت پذیری:

 باشند، موثر سازمان اهداف و بر منافع مي توانند يا مي گذارند تاثير سازمان روی که خاصي گروه های به نسبت بايد
 خود سرمايه گذاران و سهامداران به نسبت بايستي تنها نه اقتصادی يک بنگاه ديگر، عبارت به .کنند مسئوليت احساس
 احساس هستند سهيم او موفقيت در که گروه هايي ساير به نسبت همان به بايستي بلکه کند، مسئوليت احساس

 کارگری، اتحاديه های رقبا، ي،دولت سازمان های مشتريان، سهام، صاحبان: از عبارتند گره ها اين. نمايد مسئوليت
 .(0989 برزگر، و يگانه حساس) ... و اعتباردهندگان کنندگان، عرضه کارکنان،

 دامنه ای ديدگاه اين. است تاريخي منطبق سير سوم مرحله با اجتماعي مسئوليت عمومي ديدگاه ج( دیدگاه عمومی:

 و موسسات ساير و دولت شرکاء عنوان به را یاقتصاد بنگاه عمومي، ديدگاه. دارد مسئوليت پذيری ديدگاه از گسترده تر
 بهبود نيز و جامعه مشکالت و مسائل حل جهت در تا است ملزم سازمان که است معتقد و کرده تعريف جامعه نهادهای

 بنگاه اهداف از يکي تنها سودآوری، نتيجه در. کند فعاليت عمومي موسسات ساير کنار در افراد عموم زندگي کيفيت
مي  دنبال را خود شخصي هدف های که اندازه همان به است متعهد سازمان ديدگاه، اين از. مي شود سوبمح اقتصادی

 .(0989 برزگر، و يگانه حساس) نمايد  پيگيری نيز را بشردوستانه هدف های کند،
 

 بين المللی سازی
 سازی ؛ المللي از بين منظور. است گرفته قرار استفاده مورد (0899) لئوسترنين و ولچ بارتوسط اولين سازی المللي بين واژه

 وسيعي دامنه بر چتری مانند است که ای واژه کار و کسب استراتژی. است  المللي بين بازارهای در درگيری افزايش فرايند
 وعملياتي، مديريت های استراتژی و شامل دارد داللت گيرد مي انجام ها شرکت توسط که استراتژيک های انتخاب از

 .(2106، 2باشد )آلترن و تودوران مي تنوع های استراتژی و محصول -ربازا های استراتژی

 اختالف آن مورد در که است کنوني عصر در کشورها فراروی موضوعات انگيزترين بحث از يکي شدن جهاني پديده
 سياسي، آثار هجمل از حيات انساني مختلف برابعاد فرايند اين گسترده پيامدهای آثارو بررسي و دارد وجود بسياری نظرهای

 خود به را جهان فرهنگي متوليان و سياستمداران، اقتصاددانان انديشمندان، خاص توجه آن فرهنگي و اجتماعي اقتصادی،
 .است کرده جلب
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 در هرچند که اجتماعي است علوم در موضوعات آميزترين مناقشه از يکي - ميالدی 0881 دهه رايج واژه 0شدن جهاني
 پديده اين جوانب کليه که دربردارنده – فراگير و جامع تعريفي هنوز ولي است گرفته صورت دیزيا های بحث آن مورد
 ،2همکاران و )ادگيبله شود مي مشاهده فراواني و ابهامات مشاجرات آن تعريف پيرامون همچنان و است نشده ارائه -باشد

2106). 

 جديد راه يک"آن را  برخي و خوانده "اخير مدرنيته" يا و "داری سرمايه از ایمرحله" را شدن جهاني نويسندگان برخي
 پيرامون ابهامات توانند نمي آنها نيز که شويم مي مواجه دقيق "نسبتا  تعاريفي با گاه حال عين در. اند کرده معرفي "تفکر
 رافرايندی شدن جهاني ،9پراتون. مختلفند و بسيار متفاوت ها، همپوشاني برخي عليرغم ضمنا و بزدايند کامال را کلمه اين

 افزون را ها فرهنگ تعامل و داده راگسترش ارتباطات کرده، را کمرنگ و اقتصادی سياسي مرزهای داندکه مي تحول از
 اقتصادی، اجتماعي، های فعاليت به تسری قابل آن آثار که است بعدی چند ای شدن پديده جهاني وی نظر به. نمايد مي

 کند مي متاثر را زيست محيط همچون اجتماعي های فعاليت همچنين و است فناوری و نظامي حقوقي، فرهنگي، سياسي،
0واترز مالکوم"به نظر و

 و روابط اجتماعي بر که جغرافيايي بندهای و قيد آن در که است اجتماعي فرايندی شدن جهاني "
ديگر  برخي. گردند آگاه مي وبندها قيد اين کاهش از فزاينده طور به مردم و رود مي بين از است افکنده سايه فرهنگي

1سازی غربي " معادل را شدن جهاني
6تجدد" يا "

 شدن جهاني معنا اين در. اند آن دانسته آمريکايي شکل در بويژه "
 ( در … و ديوانساالری شدن، صنعتي داری، عقلگرايي، )سرمايه مدرنيته اجتماعي ساختارهای آن طي که است پويشي

 گاهي که است معنا اين در. گردند نابودمي بومي و پايبستهای قديمي های فرهنگ و يابد مي گسترش جهان سر سرتا

 مربوط مباحث در بيشتر تعابير اين البته. اند نهاده نام "ان ان سي"و  "هاليوود"، "دونالد مک" امپرياليسم را شدن جهاني

 مارتين". دانند مي مرتبط سازی همگون فرايند با را شدن جهاني زمينه اين در که گردد مي استعماری مطرح امپرياليسم به
1خور

9مستعمره سازی" سوم جهان در قرن چندين که است چيزی همان معنا، اين در شدن جهاني که است معتقد "
" 

 .(2111 ،8)گارسيا و همکاران شد مي خوانده
 

 پيشينه تحقيق
 محيطي اطمينان عدم بين رابطه بر مديران دشيفتگيخو کنندگي تعديل نقش بررسي در( 0988) خاني علي و جوری مران

 بازه در شرکت 090 اطالعات و تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت در اجتماعي مسئوليت افشای و
 مسئوليت افشای و محيطي اطمينان عدم بين که يافتند دست نتيجه اين به دادند قرار مطالعه مورد ساله 1 زماني
 افشای و محيطي اطمينان عدم بين رابطه بر مديران خودشيفتگي همچنين. دارد وجود معنادار منفي رابطه ياجتماع

 .دارد مثبت اثر اجتماعي مسئوليت

 گيری جهت و بازار گيری جهت ميانجي نقش با نوآوری با سازی المللي بين درجه تاثير( 0989)طاهری  سادات
ز معادالت ساختاری به اين نتيجه دست يافت که درجه بين المللي سازی بر نوآوری کارآفريني انجام داد و با استفاده ا
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تاثير مثبت دارد. درجه بين المللي سازی بر جهت گيری بازار تاثير مثبت دارد. درجه بين المللي سازی از طريق جهت 
 ارفريني بر نوآوری تاثير مثبت دارد.گيری بازار بر نوآوری تاثير مثبت دارد درجه بين المللي سازی از طريق جهت گيری ک

 های شرکت اجتماعي مسئوليت عملکرد بر مديرعامل گيری تصميم قدرت تأثير عنوان با را پژوهشي( 0989) ياری
 تهران، بهادار اوراق بورس آماری جامعه ميان از منظور اين برای. دادند انجام تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 داده و گرديد انتخاب آماری نمونه عنوان به 0982-0986 زمان دوره طي در شرکت 80 تعداد يستماتيکس حذف روش به
 بين که است موضوع اين دهنده نشان ها فرضيه آزمون از حاصل نتايج. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد ها آن های

 شرکت مالي عملکرد با عامل مدير وظيفه دوگانگي و عامل مدير بودن موظف عضو تنها عامل، مدير سهام تملک درصد
 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های

 تعديلي نقش: شرکت اجتماعي مسئوليت عملکرد و مديره هيئت کارايي در( 0989) آبادی حبيب منصوری و برندک
 انجا 0981 تا 0989 های سال بين تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت مديرعامل مالي دانش پيشينه

 اول فرضيه آزمون نتايج. است شده استفاده ترکيبي های داده و متغير چند خطي رگرسيون از فرضيه آزمون برای. دادند
 از ها مديره هيئت هرچقدر. دارد شرکت اجتماعي مسئوليت عملکرد با معنادار رابطه مديره هيئت کارايي که داد نشان

. دهند مي نشان خود از بهتری اجتماعي مسئوليت عملکرد جهت همان در نيز های شرکت باشند برخوردار بيشتری کارايي
 را شرکت اجتماعي مسئوليت عملکرد و مديره هيئت کارايي بين رابطه مديرعامل مالي پيشينه داد نشان دوم فرضيه نتايج

 اجتماعي مسئوليت عملکرد دهي گزارش در مطلوبيت برای ها شرکت ودنم پيشنهاد توان مي رو اين از کند مي تعديل
 .نشوند غافل مالي دانش پيشينه با هايي مديرعامل داشتن از شرکت

( در پژوهشي به طراحي الگوی بين المللي سازی بنگاه های کوچک و متوسط در شرکت های 0981اميني و فتاحي )
ه و تحليل داده ها بر اساس روش کدگذاری باز محوری انتخابي صورت پذيرفت. دانش بنيان مبتني بر نانو پرداختند. تجزي

الگوی به دست آمده از اين پژوهش نشان ميدهد مقوله اصلي که به تحريک کسب و کار برای ورود به بازارهای بين 
مولفه های سازماني و المللي منجر شده مزيت رقابتي پايدار است. در اين ميان عوامل علي موثر در اين فرايند شامل 

مولفه های فردی عوامل محيطي شامل ويژگي های محيطي و ويژگي های بنگاه عوامل واسطه ای شامل مديريتي و 
شرايط سازماني ورود قدرتمند و برنامه ريزی و تحليل بازار رابرد فرايند و پيامدهای بين المللي سازی شامل توامند سازی 

 نام تجاری و برند و رشد سرمايه مي شود.کارکنان، توسعه فناوری گسترش 
( در پژوهشي بررسي کردند که آيا مسئوليت اجتماعي در مواقع بحراني اهميت دارد؟ 2120) 0هونگ بائه و همکاران

 يارتباط مشارکت سهامداران با حفظ ثروت سهامداران ط يدر مورد چگونگ 08-گير کويد شواهدی از بيماری همه
، يکاييشرکت آمر 0111مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از نمونه  COVID-19بحران  ير پد يژهبو يراخ یها سال

 يلو تحل يه. در تجزکردندمشاهده نبازار بر بازده سهام در دوره سقوط  مسئوليت اجتماعي يربر تأث يمبن يمدرک يچه
 ينشرکت منطبق است، رابطه ب يک ینهاد يطبا مح مسئوليت اجتماعي ي، که وقتيف، هرچند ضعي دريافتنداضاف

 تر است.  مثبت 08-يديکو يریگ بحران مربوط به همه يو بازده سهام در ط مسئوليت اجتماعي
و ارزش  يو خارج يداخل یها شرکت ياجتماع يتمسئول یها يتفعال( در بررسي 2120) 2یاوک چو لي و سونگ وو جائه
، يمشارکتهای  شرکت یکره برا يسيونبا استفاده از شاخص کمن ين چيتام يرهاز رشد مشترک در زنج ی: شواهدشرکت

 ينا يشکه با افزا دريافتندکند،  يم يمتقس یتجار يکشر یها شرکت سود خود را با شرکت يک يادهد آ يکه نشان م
 ييها ، شرکتيداخل مسئوليت اجتماعيبعالوه، پس از کنترل  .يابد يم يش، ارزش شرکت افزا)خارجي( مسئوليت اجتماعي
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يي که دارای ها نسبت به شرکت یمشغول به کار هستند، ارزش شرکت کمتر يخارج مسئوليت اجتماعيکه فقط در 
 دارند.مسئوليت اجتماعي نيستند، 

عامل شرکت در رابطه  يرد که اعتبار شرکت و اعتبار مدختنپردا ييها نقش يبررس (، به2121) 0هان سانگ و همکاران
مشاهدات ساالنه  9199 یها مجموعه داده يلو تحل يهو عملکرد شرکت نقش دارد. با تجز اعيمسئوليت اجتم یافشا ينب

بر شهرت شرکت را  مسئوليت اجتماعي یاثر مثبت افشا پژوهش ين، ا2100تا  2111کشور از  90شرکت جهان در  999
 يرمد يکپارچگي ها نشان داد همچنين يافتهکند.  يشرکت کمک م يک يدهد، که به نوبه خود به عملکرد مال ينشان م

 يارها در سه مع يافتهکند.  يم يتتقو يبر اعتبار شرکت را به طور قابل توجه مسئوليت اجتماعي یمثبت افشا يرعامل تأث
 يراز صداقت مد يندهو سه نما )شاخص کيوتوبين، بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام(شرکت  يک يعملکرد مال

 ت. عامل شرکت سازگار اس
( در پژوهشي به بررسي تاثير جهت گيری کارآفريني بين المللي بر عملکرد بين المللي با تاکيد 2106هرناندز و همکاران )

بر نقش واسطه ای استراتژی رقابتي پرداختند. نتايج نشان داد جهت گيری کارافريني بين المللي بر استراتژی رقابتي و 
 اداری دارد. استراتژی رقابتي بر عملکرد بين المللي تاثير مثبت و معناداری دارد.عملکرد بين المللي تاثير مثبت و معن

 

 های پژوهش يهفرض
 فرضيه اصلي: بين المللي سازی بر مسئوليت اجتماعي تأثير معناداری دارد.

 

 روش پژوهش
 اين اينکه به وجهت با است همبستگي نوع از روش و ماهيت اساس بر و توصيفي نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش
شود؛  مي محسوب کاربردی پژوهش نوع از گيرد قرار مورداستفاده گذاران سرمايه گيری تصميم فرايند در تواند مي پژوهش

 و بورس های ماهنامه از موردنظر های داده گردآوری برای و ای کتابخانه روش از پژوهش نظری مباني تدوين برای
 پرداز تدبير و نوينآورد  افزار ره نرم از ها شرکت مالي اطالعات افزارهای منر و مرکزی بانک و بورس های سايت

 افزار نرم از ها فرضيه آزمون منظور به و است شده استفاده اکسل افزار نرم از اطالعات سازی آماده برای .است شده استفاده
تهران بين بازه زماني  بهادار اوراق بورس رد شده پذيرفته های شرکت کليه پژوهش، آماری است. جامعه شده استفاده ايويوز
 هر در که صورت بدين: شد استفاده غربالگری روش از آماری نمونه تعيين برای پژوهش، اين درهست.  0988تا  0981
 شرکت و شده حذف اند، نبوده زير شرايط دارای که هايي شرکت سال، پايان در موجود های شرکت کليه بين از مرحله
 شود، جزء مي ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالي سال که هايي شرکت :شدند انتخاب آزمون انجام برای مانده باقي

 موردنظر دوره طي در که هايي نباشند، شرکت مالي تأمين مؤسسات و مالي های گری واسطه و ها بانک بيمه، های شرکت
 .باشند دسترس در متغيرها سنجش جهت ها آن دنيازمور مالي اطالعات که هايي باشند و شرکت نداشته مالي سال تغيير

 نمونه پژوهش انتخاب شد. عنوان بهشرکت  021بعد از اعمال اين شرايط 

 

 تحقيقمتغيرهای 

 ير وابسته: مسئوليت اجتماعی شرکتمتغ

                                                           
1
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است که سازمان در آن فعال  يطيو مح يشرکت در قبال جامعه، افراد انسان تيعنوان مسئول به شرکت ياجتماع تيمسئول
 گونه نيتر ا ملموس يفيشرکت در تعر ياجتماع تي. مسئولرود يفراتر م یاز مالحظات اقتصاد تيمسئول نيااست و 

بوده و فراتر از منافع  يبرنده منفعت اجتماع شياست که پ ييها تيفعال شرکت ياجتماع تيمسئول :است شده فيتعر
 آمريکايي که موسسه معيارهايي به توجه با .(0981)يدالهي و همکاران،  دارد ياست که قانون الزم م :یزيو آن چ شرکت

 گيری اندازه ميکند بندی رتبه محيطي زيست و اجتماعي معيارهای اساس بر را سازمانها ساله هر که KLD به معروف

 و قوت نقاط دارای آن بعد هر باشد، مي بعد چهار دارای اين پژوهش شرکت در اجتماعي است. عملکرد مسئوليت شده
با  نهايت در .آيد مي بدست بعد آن نمره مربوطه ضعف نقاط از قوت نقاط تفاضل با .خود ميباشد به وصمخص ضعف
 صورت در که است به ذکر الزم. آمد خواهد بدست اجتماعي پذيری مسئوليت برای کلي نمره يک فوق ابعاد تمام جمع

. شد خواهد گرفته نظر در صفر عدد آنها صورت نبود در و يک عدد مربوطه، قوت نقطه يا ضعف نقطه هر وجود
 يک هر معرفي برای حاضر تحقيق در و شود مي افشاء شرکتها هيات مديره گزارش در متغيرها اين برای الزم اطالعات

گواهي  از همچنين و ايران در اجتماعي پذيری مسئوليت های شاخص از ايران، در ماهيت افشاگری به توجه با ابعاد، از
استاندارد  OHSAS 18001مديريت زيست محيطي،  ISO 14001سيستم مديريت کيفيت،  ISO 9001 نامه های

استفاده نشده بلکه معيارها مطابق   KLDايمني و بهداست استفاده شده است. بنابراين در اين تحقيق صرفا از مدل 
شود. مدل حاضر مدل  فشا مياستاندارد ايران مي باشد که همانطور که پيشتر توضيح داده شد در گزارش هيات مديره ا

عيني و کمي معروفيست که تا کنون از طريق نهادهای رسمي در بسياری از کشورها برای اندازه گيری مسئوليت پذيری 
 (0989اجتماعي شرکت استفاده شده است. مدل به صورت زير مي باشد: )حاجيها و سرافراز، 

            (                                        0رابطه 

CSR-s=CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S  
CSR-s=  ،نمره مسئوليت پذيری اجتماعي=CSR-COM-S  نمره افشای مشارکت اجتماعي که از تفاضل نقاط قوت و

 شود:نقاط ضعف خاص خود به صورت زير محاسبه مي
 (2رابطه 

CSR-COM-S= ∑Strengths- ∑Concernc                                                                                                   
)نمره افشای روابط  CSR-EMP-Sهمين طور مي توان نمره های ابعاد ديگر مسئوليت پذيری اجتماعي، همچون: 

حصوالت( را از طريق )نمره افشای ويژگي م CSR-PRO-S)نمره افشای محيط زيست(،  CSR-ENV-Sکارکنان(، 
 (.2100ذکر شده در باال محاسبه کرد )ميشرا و همکاران، 

 ارائه شده است: 0پاره ای از نقاط قوت و ضعف ابعاد مسئوليت پذيری اجتماعي به طور خالصه در نگاره 
 

 ها : ابعاد مسئوليت پذیری اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آن(5)جدول 

 ابعاد مسئوليت اجتماعي نمره نقاط ضعف نمره نقاط قوت

 های خيريه کمک-0
های نوآورانه )کمک به  کمک-2

های غيرانتفاعي، مشارکت در  سازمان
 های عمومي( طرح

 
اثر منفي اقتصادی )تأثير منفي بر کيفيت زندگي، -0

 تعطيلي کارخانه(
 عدم پرداخت-2

 

 مشارکت اجتماعي

     جمع نمره ميزان افشای مشارکت اجتماعي

 به اشتراک گذاشتن سود نقدی-0
 مزايای بازنشستگي-2

 
 ضعف بهداشت و ايمني-0

 کاهش نيروی کار-2
 

 روابط کارکنان

     جمع نمره ميزان افشای روابط کارکنان

 محيط زيست  های خطرناک توليد زباله-0 انرژی پاک )استفاده از سوخت يا آلودگي -0
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 کمتر(
کنترل آلودگي هوا و کاهش گاز -2

 ای گلخانه

 اخت جريمه به دليل نقض مديريت زبالهپرد-2

     جمع نمره ميزان افشای محيط زيست

 کيفيت محصول-0
 ايمني محصول-2

 
 پرداخت جريمه در مورد ايمني محصول-0

 پرداخت جريمه برای تبليغات منفي-2
 

 ويژگي محصول

     جمع نمره ميزان افشای ويژگي محصوالت

     ها جمع نمره

 

 ر مستقل: بين المللی سازیمتغي
( برای اندازه گيری بين المللي سازی از متغير موهومي فروش خارجي 2120مطابق با پژوهش ژانگ و همکاران )

 )صادرات( استفاده مي شود به اين صورت که اگر فروش خارجي داشته باشد يک در غير اين صورت صفر اختيار مي کند.

 متغيرهای کنترلی
 ها  ها، بدون در نظر گرفتن سياست تأمين مالي شرکت ها در استفاده از دارايي قابليت شرکت :هايبازده کل داراي

باشد. اين نسبت از تقسيم درآمد خالص بر کل  ها مي باشد که يک شاخص از چگونگي سودآوری شرکت مي
 آيد. ها بدست مي دارايي

 هش حاضر از معيار استقالل کميته حسابرسي جهت محاسبه کميته حسابرسي در پژو :بازده حقوق صاحبان سهام
 آيد. که برابر است با نسبت اعضای مستقل بر کل اعضای کميته حسابرسي بدست مي

 ها استفاده خواهد شد. ها، از لگاريتم طبيعي کل دارايي به منظور کنترل اثر اندازه شرکت :اندازه شرکت 

 ي ها بدست مي آيد.از تقسيم بدهي های بلند مدت به کل داراي :اهرم مالي 
 

 یافته ها

 يرهامتغ يفیتوص آمار
 رهايمتغ یفيتوص یها شاخص :(3)جدول 

 پنل الف: متغيرهای پيوسته

مسئوليت  متغيرها
 اجتماعي

بازده حقوق صاحبان  بازده دارايي
 سهام

اندازه 
 شرکت

 اهرم مالي

 18601 00862 18929 18020 2819 ميانگين

 18611 00899 18280 18000 9811 ميانه

 08911 08820 08811 18618 1811 بيشترين

 18016 00821 -08611 -18190 -9811 کمترين

 18290 0892 18090 18011 0896 انحراف معيار

 پنل ب: متغيرهای گسسته 

 درصد فراواني  نوع طبقه متغير

 بين المللي سازی 
 )فروش خارجي(

0  011 61/91 % 

1  191 01/62 % 

 چه مقدارتوان دريافت که ميانگين و ميانه عمده متغيرها فاصله چنداني باهم ندارند و هر  ( مي9ه جدول )با نگاهي ب
تر است که در توزيع نرمال،  ی آن نزديک باشد، توزيع آن متغير به توزيع نرمال نزديک يانهمميانگين يک متغير به 
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( دارای بيشترين ميانگين و 62/00ها، اندازه شرکت با مقدار )ميانگين و ميانه بر يکديگر منطبق هستند. که در بين متغير
ي به اين نتيجه موردبررس. با مقايسه انحراف معيار متغيرهای است( دارای کمترين ميانگين 020/1بازده دارايي با مقدار )

ي است و متغير مسئوليت ( نسبت به ساير متغيرها دارای کمترين پراکندگ011/1رسيم که متغير بازده دارايي با مقدار ) مي
 استنوسانات شديدتری  ( دارای بيشترين پراکندگي است و اين بدان معناست که اين متغير دارای96/0اجتماعي با مقدار )

%  61/91باشد که  % است که نشان دهنده اين مي 61/91و با توجه به پنل ب، درصد فراواني بين المللي سازی برابر با 
 المللي سازی( هستند.  شرکت دارای فروش خارجي )بين 011دود ها يعني ح درصد شرکت

 

 آزمون مانایی
 با رگرسيون مدل اجرای. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنين و متغير آن توزيع بر اساسي تأثير نامايي يا مانايي

ی  يشهرتغيرها معموالً از آزمون برای شناسايي مانايي م. کند ارائه کاذب نتايج است ممکن مانا غير های سری و متغيرها
رود شامل  های ترکيبي برای مانايي متغيرها به کار مي هايي که در ساختار داده ين آزمونتر مهمشود.  استفاده مي 0واحد

در پژوهش حاضر از آزمون لوين، لين و چيو برای بررسي  ؛ کهاست 9و آزمون ايم، پسران و شين 2آزمون لوين، لين و چيو
 شده ارائه( 2يرهای تحقيق در جدول )متغدر ارتباط با مانايي  شده انجاماست. نتايج آزمون  شده استفادهتغيرها مانايي م

 است.
 چيو و لين لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه (:4)جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون متغيرها

 مانا 11/1 -90/6 مسئوليت اجتماعي

 مانا 11/1 -16/1 زیبين المللي سا

 مانا 11/1 -00/9 بازده دارايي

 مانا 11/1 -69/1 اهرم مالي

 مانا 11/1 -19/02 بازده حقوق صاحبان سهام

 مانا 11/1 -80/01 اندازه شرکت

 

 ها خود هم انباشتگی داده
، اما کار خاصي برای توان از طريق تفاضل گيری تأمين کرد شرط مانايي متغيرهای يک رابطه رگرسيوني را مي هرچند

آيد تا  توان انجام داد. اينجاست که هم انباشتگي به کمک ما مي در رابطه با سطح متغيرها نمي بلندمدتحفظ اطالعات 
ي وقتي پيش هم انباشتگبتوان رگرسيوني را بدون هراس از کاذب بودن بر اساس سطح متغيرها برآورد کرد. به زبان ساده 

توانند دور از هم حرکت کنند و برای آزمون  نمي بلندمدتحرکت کنند و در  موج طولروی يک  آيد که دو سری زماني مي
هم شوند. در حقيقت  ي استفاده ميهم انباشتگبين دو متغير يا چند متغير، از تجزيه و تحليل  بلندمدتوجود رابطه تعادلي 

ي بين اين متغيرها است. برای بررسي تصادف يرغر و و معنادا بلندمدتای  بودن چند متغير به معنای وجود رابطه انباشته
در تحقيق  ؛ کههستند اجرا قابلشده(  يلتعدهای ترکيبي، سه آزمون پدروني، کائو و فيشر )ژوهانسون  ي در دادههم انباشتگ

 ي به شرح زير است:هم انباشتگهای آماری آزمون  است. فرض شده استفادهحاضر از آزمون کائو 
 ي نيست.هم انباشتگدارای  بلندمدت(: رابطه خطي بين متغيرها در   صفر )  يهفرض

                                                           
1 Unit Root Test 
2 Levin, Lin and Chu 
3 

Im, Pesaran and Shin 
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 ي است.هم انباشتگدارای  بلندمدت(: رابطه خطي بين متغيرها در   مقابل )  يهفرض
 یانباشتگ هم آزمون جینتا (:2) جدول

 نتيجه آزمون Prob آماره آزمون روش آزمون

 شود د ميفرضيه صفر ر 11/1 -20/1 ( مدل اولKaoکائو )

ي دارای بررس موردشود که فرض صفر آزمون رد شده و ترکيب خطي متغيرهای  با توجه به نتايج آزمون کائو، مشاهده مي
 سطحرا در  نظر موردتوان با اطمينان از عدم ايجاد رگرسيون کاذب مدل  بنابراين، مي؛ (Prob<5%ي است )هم انباشتگ

 مقادير برآورد کرد.
 

 اریانسآزمون ناهمسانی و
داری مقدار  دهد که سطح معني بررسي نتايج حاصل از آزمون ناهمساني واريانس که با آزمون وايت انجام شد، نشان مي

   يگر فرضيه د عبارت بهدار است،  يمعنو  11/1از  تر کوچکدرصد،  1آماره، برای مدل تحقيق در سطح خطای کمتر از 
 (.6باشند )جدول  مساني برخوردار نميشود، يعني جمالت خطا از واريانس ه ميمبني بر همساني واريانس جمالت خطا رد 

 انسیوار یهمسان آزمون :(6)جدول 

 داری يمعن سطح مقدار آماره آزمون وايت

 11/1 16/0 مدل اول

های متفاوتي وجود دارد. با لحاظ کردن فروض کالسيک، روش حداقل مربعات  برای تخمين الگوهای اقتصادی، روش
اما در صورت وجود ؛ مارکف بهترين تخمين زننده خطي بدون تورش است -( بر اساس قضيه گاوسOLSمعمولي )

 رو با وزن دادن ينازايست که ن( روش مناسبي برای تخمين OLSناهمساني واريانس ديگر روش حداقل مربعات معمولي )
(Cross-section weightsبه رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخم )ها روش حداقل مربعات  ين آزمون فرضيه

 ؛ ( خواهد بودGLSيافته ) يمتعم
 

 آزمون هم خطی
باشد. در صورت وجود هم  يموجود در مدل م يمستقل و کنترل يرهایمتغ ينب يدوجود رابطه شد یبه معنا يهم خط

شود که تعداد  يباعث ممسأله  ينا يجهخواهد بود و در نت ييباال يارمع یخطا یالگو دارا یبرآورد يبضرا ي،خط
 يانسعامل تورم وار ياراز مع يعدم وجود هم خط بررسي یمعادله برا ين. در ايابددار در معادله کاهش  يمعن يرهایمتغ

(VIFاستفاده شد. وقت )با توجه باشد.  يم يباشد، نشان دهنده عدم وجود هم خط 01کمتر از  يانسکه شاخص تورم وار ي
دهد که مقادير عامل تورم واريانس برای هريک از متغيرهای توضيحي مدل  يانس، نتايج نشان ميبه آزمون معيار تورم وار

 ي در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراين، مشکل ؛ باشند مي 01کمتر از  شده ارائهتحقيق 
 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسيون
هايي  ها شامل روش شود. اين مدل ها استفاده مي ون فرضيههای مختلفي برای آزم های ترکيبي از مدل در استفاده از داده

های تلفيقي است. همچنين،  نامرتبط و مدل داده ظاهر بهمانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفي، مدل رگرسيون 
د. (، هاسمن و بروش پاگان وجود دارFهای تحقيق، مانند آزمون چاو ) يي برای تعيين نوع مدل متناسب با دادهها آزمون

های ترکيبي، از آزمون  های زماني مختلف داده های مزبور در مقاطع و دوره برای انتخاب روش مناسب برای تخمين مدل
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F  )های مربوط به آزمون چاو به  است. فرض شده دادهنشان  1خروجي آزمون در جدول  ؛ کهاست شده استفادهمقيد )چاو
 شرح زير است:

 (.Poolبرابرند )ساختار  باهمدر مدل  مبدأها ی عرض از همه(:   صفر)  يهفرض
 (.Panelبا بقيه متفاوت است )ساختار  مبدأها(: حداقل يکي از عرض از   مقابل)  يهفرض

 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در( ديمق F) چاو آزمون جینتا :(7)جدول 

 نوع آزمون نتيجه آزمون چاو F p-valueآماره  آزمون چاو

 ی ترکيبيها داده شود رد مي    1111/1 91/20 مدل اول
Panel date 

يکه سطح معناداری طور به)چاو( استفاده شد  Fبرای انتخاب از ميان طرح پنل يا رگرسيون تجميع شده )تلفيقي( از آزمون 
رضيه صفر نمائيد ف مشاهده مي F که در خروجي آزمون همانطورشود.  درصد باشد، پنل انتخاب مي 1اگر کمتر از  Fآزمون 

کنيم. در صورتي  های پنل از آزمون هاسمن استفاده مي برای انتخاب از ميان روش شود. مدل رد شده و پنل انتخاب مي
که سطح معناداری آزمون هاسمن  يدرصورتدرصد باشد، مدل اثرات تصادفي و  1سطح معناداری آزمون هاسمن بيشتر از 

  باشد. يم 6خروجي آزمون هاسمن به شرح جدول ؛ شود اب ميدرصد باشد، مدل اثرات ثابت انتخ 1کمتر از 
 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(8)جدول 

 نوع آزمون نتيجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد مي    1096/1 19/21 مدل اول

 

 های پژوهش بررسی آزمون فرضيه
 دارد. یمعنادار ريثأتي سازی بر مسئوليت اجتماعي شرکت فرضيه: بين الملل

 تحقيق فرضيه نيتخم جینتا :(9) جدول
 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغيرها

 0.0051 2.808651- 0.097348 0.273416- بين المللي سازی

 0.0000 6.513253- 0.206159 1.342764- بازده دارايي

 0.0482 1.980670- 0.612186 1.212537- سهام وق صاحبانبازده حق

 0.0000 7.555554 1.127870 8.521686 اندازه شرکت

 0.3002 1.036966- 1.089598 1.129876- اهرم مالي

 0.0658 1.843382- 0.058754 0.108305- عرض از مبدا

 1860 ضريب تعيين

 (18111) 200816 آن آماره اف و سطح معناداری

 0890 وربين واتسوند

( لذا مدل 11/1) است تر کوچکدرصد  0از  Fی آماره معنادارينکه سطح ادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسي معني
شود. ضريب تعيين مدل نيز گويای آن است  درصد پذيرفته مي 88در سطح اطمينان  Fآزمون    دار بوده و فرضيه  يمعن
بررسي همبستگي  منظور بهگردد. عالوه بر اين  ت اجتماعي، توسط متغير توضيحي تبيين ميدرصد متغير مسئولي 60/1که 

بين بازه قابل قبول قرار دارد، فرض  90/0توجه نمود. چون مقدار آن  واتسونجمالت خطا بايد به ميزان آماره دوربين 
المللي سازی با توجه به اينکه سطح شود. با توجه به نتايج آزمون فرضيه، متغير بين  همبستگي جمالت خطا رد مي

درصد است، که نشاندهنده رابطه معنادار با مسئوليت اجتماعي شرکت است. يعني به عبارتي بين  1معناداری آن کمتر از 
و از آنجايي که ضريب آن مثبت است اين تاثير بصورت  دارد. یمعنادار يرتأث مسئوليت اجتماعي شرکتبر  المللي سازی
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کند. لذا فرضيه تحقيق در  يعني با افزايش بين المللي سازی، مسئوليت اجتماعي شرکت افزايش پيدا ميمستقيم است 
همچنين متغيرهای کنترلي بازده دارايي، بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه  شود. درصد تاييد مي 81سطح اطمينان 

ي شرکت رابطه معناداری دارند. اما اهرم مالي به درصد با مسئوليت اجتماع 1شرکت با توجه به سطح معناداری کمتر از 
 درصد رابطه معناداری با مسئوليت اجتماعي شرکت ندارد. 1سطح معناداری بزرگتر از 

 

 گيری و پيشنهادهای پژوهش يجهنتبحث و 
 کانون و مهم موضوع يک همچنين و مردم و ها رسانه توجه کانون به شرکت اجتماعي مسئوليت اخير، های سال در

 يک حال، اين با .است شده تبديل تجاری اخالق و شرکتي حاکميت مانند مديريتي و سازماني های زمينه در تحقيقاتي
 مليتي چند های شرکت برای ويژه به - سازی المللي فرآيند بين در شرکت اجتماعي مسئوليت به مربوط مشکالت از سری

 در مثال، عنوان آيد. به مي وجود به شود، مي مليتي چند های کتشر به حمالت به منجر اغلب که -نوظهور بازارهای در
 شدت به ريوبالنکو معدن پروژه اجتماعي و محيطي زيست عمده خطرات افشای عدم دليل به ماينينگ چين ،2100 سال

 رساندن سيبآ دليل به گابن و مکزيک اندونزی، مغولستان، در سينوپک و پتروچاينا های پروژه اين، بر عالوه. شد جريمه
 برای را جديدی های چالش رويدادها اين همه. درآمدند تعليق حالت به فوری طور به محلي زيست محيط به

 که زماني: »کرد خاطرنشان ملل سازمان دبيرکل پينگ، جين شي. کرد ايجاد چين خارجي مستقيم گذاری سرمايه
 کسب خوبي شهرت بايد بلکه دهند، اهميت گذاری سرمايه فعمنا به بايد تنها نه( ها شرکت) آنها شوند، مي خارج ها شرکت
 ضد ظهور زمينه پس در .دهند انجام را بيشتری اجتماعي های مسئوليت و کنند رعايت را ميزبان کشور قوانين کنند،

 ابتکار تحقق مبنای ، خارجي مستقيم گذاری سرمايه در اجتماعي های مسئوليت فعاالنه گرفتن عهده بر شدن، جهاني
 و اقتصادی يکپارچگي متقابل، سياسي اعتماد با مسئوليت و سرنوشت منافع، از ای جامعه ايجاد و «جاده و کمربند»

 مورد در که است کنوني عصر در کشورها فراروی موضوعات انگيزترين بحث از يکي شدن جهاني پديده است. فرهنگي
 جمله از حيات انساني مختلف برابعاد فرايند اين گسترده هایپيامد آثارو بررسي و دارد وجود بسياری نظرهای اختالف آن
 فرهنگي متوليان و سياستمداران، اقتصاددانان انديشمندان، خاص توجه آن فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، سياسي، آثار

 در اتموضوع آميزترين مناقشه از يکي - ميالدی 0881 دهه رايج واژه 0شدن جهاني .است کرده جلب خود به را جهان
که  – فراگير و جامع تعريفي هنوز ولي است گرفته صورت زيادی های بحث آن مورد در هرچند که اجتماعي است علوم

 فراواني و ابهامات مشاجرات آن تعريف پيرامون همچنان و است نشده ارائه -باشد پديده اين جوانب کليه دربردارنده
 اجتماعي مسئوليت بر سازی المللي بين ن موضوع است که آيا آياشود. از اين رو هدف پژوهش بررسي اي مي مشاهده
 در شده پذيرفته های شرکت کليه پژوهش، آماری دارد؟ جامعه تأثير های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
نمونه  عنوان بهت شرک 021ها  که بعد از اعمال محدوديت هست 0988تا  0981تهران بين بازه زماني  بهادار اوراق بورس

پژوهش انتخاب شد که نتايج تحليل فرضيه تحقيق نشان داد که بين المللي سازی شرکت ها بر مسئوليت اجتماعي 
شرکت تأثير معنادار و مستقيمي دارد و با افزايش بين المللي سازی، مسئوليت اجتماعي شرکت ها نيز افزايش پيدا مي 

توجه به نگرشي که در خصوص صادرات و بين المللي شدن محصوالت، توليدات و کند که از اين رو پيشنهاد مي شود با 
خدمات شرکتها وجود دارد در اين خصوص اقدامات ويژه ای انجام گيرد تا عالوه بر کسب درآمد صادراتي باعث پيشبرد 

ه در اين خصوص برای اهداف اجتماعي شرکت ها نيز گردد و به سياست گذاران و قانون گذاران نيز پيشنهاد ميگردد ک
 ممکن شود يم انجام که پژوهشي . هرصادرات و بين المللي شدن شرکتها نهايت همکاری و مشارکت را داشته باشند

 به توان مي پژوهش اين در که گردد پژوهش انجام روند شدن کند باعث که باشد همراه ييها تيمحدود با است
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 هستيم، مواجه آن با ايران داخل یها پژوهش بيشتر در که مشکالتي ترين برجسته از يکي :کرد اشاره ذيل یها تيمحدود
. دهد مي کاهش را پژوهش های يافته مقايسه امکان که هستيم ايران در شده انجام پژوهش با مشابه پژوهش انجام عدم

 های شرکت به آن سریت در کنند يم استفاده پژوهش اين یها افتهي از که کساني کلي حالت در و نفعان یذ گران، تحليل
 دادن عموميت در ،0988 تا 0981 های سال بين پژوهش زماني بازه که آنجايي از .کنند عملتر  محتاط بورسي غير

 آماری نمونه که آنجايي از .شود عمل الزم احتياط بايد شده اشاره زماني بازه از بعد و قبل های سال به پژوهش های يافته
 های يافته دادن بسط در هست سال آخر به منتهي ها شرکت اين مالي سال نمونه اين در موجود های شرکت و پژوهش
 و ها شرکت یها داده از پژوهش متغيرهای گيری اندازه برای .گيرد انجام بااحتياط بايستي ها شرکت ديگر به پژوهش
 در است، شده استفاده تاريخي دهش تمام بهای مبنای بر ها گزارش اين و است شده استفاده دادند ارائه که هايي گزارش
برای  .شود حاصل فعلي یها افتهياز  متفاوت برداشت است ممکن تورم بابت از شده استفاده اطالعات اصالح صورت

 اين طوالني زماني بازه انتخاب با توان مي آتي های پژوهش مواردی همچون؛ در توان يمی آتي ها پژوهشبررسي و 
بين المللي شدن  رابطه بر بيش اطميناني مديران تأثير .کرد بررسي صنايع تفکيک به را آن نتايج و انجام رو تحقيق
 ها و مسئوليت اجتماعي را نام برد. شرکت

 

 منابع
 یحسابدار ،ینهاد تيو مالک يعملکرد مال ،ياجتماع تيمسئول یرگزارشگ ،(0981) ،معصومه ،یقباد ،زهرا ،ينيرحسيام 

 .66-11، صص 29، شماره 8 دوره ت،يريمد
 ،شرکت ياجتماع تيو عملکرد مسئول رهيمد ئتيه ييکارا ،(0989) ،فاطمه ،یآباد بيحب یسجاد، منصور برندک، 

 .021-019 ، صص08، شماره 2 دوره ت،يريو مد یحسابدار چشم انداز ،رعامليمد يدانش مال نهيشيپ يلينقش تعد
 رفتهيپذ یها در شرکت يشرکت یو راهبر ياجتماع تيمسئول نيمطالعه رابطه ب ،(0989)، سرافراز، آرزو ،يعل ها،يحاج 

 ارشد.  ينامه کارشناس انيپا قات،يواحد علوم و تحق يشده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسالم
 شده در  رفتهيپذ یها و ارزش شرکت يبر عملکرد مال يشرکت یساختار راهبر ريتأث ،(0981)، ييحي گانه،ي اسحس

  .010-99 ، صص01، شماره 0سال  ،يو حسابرس یحسابدار قاتيبورس اوراق بهادار تهران، تحق
 بازار و جهت  یريجهت گ يانجيبا نقش م یبا نوآور یساز يالملل نيدرجه ب ريتاث ،(0989) ،هيراض ،یطاهر سادات

 .ینور شهر ر اميارشد، دانشگاه پ ينامه کارشناس انيپا ،ينيکارآفر یريگ
 یريبا توجه به نقش جهت گ عيصنا یبر عملکرد نوآور یساز يالملل نيدرجه ب ريتأث ي(، بررس0988) ،حسن ،يسالم 

 .هيعسلو يالملل نينور مرکز ب اميارشد، دانشگاه پ ينامه کارشناس انيپا ،ينيبه کارآفر شيبازار و گرا
 ،یها در شرکت ياجتماع یريپذ تيحقوق صاحبان سهام و مسئول نهيهز نيرابطه ب يبررس ،(0981) ،داوود سرافراز 

 . 69-01 ، صص96، شماره 00 دوره ،يو حسابرس یحسابدار یها يشده در بورس اوراق بهادار تهران، بررس رفتهيپذ
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