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 چکیده

باشد. به می ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت ها شرکتبررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی  پژهشهدف از این 
کرده و با ر تهران را انتخاب ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداها شرکتشرکت از  29ای به حجم همین منظور نمونه

اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی  8825الی  8811های لدر طی سا پژوهشهای مربوط به آوری دادهجمع
و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه  گذاران سرمایهو عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه  ها شرکت

های دارای  شرکتو مسئولیت اجتماعی  ها شرکتدار بین مسئولیت اجتماعی اط معنیفرضیه کلی مبنی بر وجود ارتب
دار بین مسئولیت حاکی از عدم وجود ارتباط معنی پژوهشعملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه 

ولی مسئولیت  باشد.می ی دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتیها شرکتو مسئولیت اجتماعی  ها شرکتاجتماعی 
 .داری داردبا عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی ها شرکتاجتماعی 

 موفقیت رقابتی ،ی دارای عملکرد مالی قویها شرکتمسئولیت اجتماعی  ها، شرکتمسئولیت اجتماعی  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه  های موجود در جامعهامروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکت

میالدی  06بایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند. از دهه ها میکه شرکتد شرایطی بوجود آم
اجتماعی ای که این اهمیت خود را در یك دهه بعد در گزارشگری اند بگونهها به اهمیت منابع اجتماعی پی بردهشرکت

آید. در این دهه مقاالت زیادی نوشته شروع و اوج دوران حسابداری و گزارشگری اجتماعی به شمار می 06نشان داد. دهه 
که در دهه اول گسترش حسابداری دهد بطوریمندی مدیران به ارائه اطالعات اجتماعی میشد که نشان از عالقه

مشکالت زیادی نیز در راستای گزارشگری  اجتماعی پیش رفتند. ها به سمت گزارشگریاجتماعی بسیاری از شرکت
، به پژوهشاجتماعی وجود داشته و دارد که پیشرفت این نوع گزارشگری را با محدودیت مواجه نموده است که در این 

بر  ها را ما در این پژوهش قصد داریم تاثیر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت است. برخی از مشکالت اشاره شده
 ها بررسی نماییم. عملکرد و موفقیت رقابتی شرکت
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 بیان مساله

است. درک  یاجتماع تیو متضمن انجام مسئول شود یها محسوب م شرکت یدیبه عنوان دستاورد کل 8یرقابت تیموفق
در سطح  یرقابت تیموفق یکه دارا یها . شرکتباشد یم یاست که فراتر از حوزه مال یجیها شامل نتا شرکت تیموفق

اجتناب از آن،  کهیبرتر هستند. در حال جینتا نیچن مطلوب در بازار و هم تیمنطقه هستند، قادر به بدست آوردن موقع
 یمال تیریفراتر از مد دیبا ،یرقابت تیموفق یریگ و اندازه فیتعر یشود. برا می دیعوامل تول یبد برا اریموجب تبعات بس

شرکت  یتماعاج تیرا در نظر گرفت. از جمله مسئول یابیو بازار یمنابع انسان تیریمربوط به مد یرقابت یها رفت و جنبه
تعهد مستمر واحد »عنوان  به را 5شرکت اجتماعی مسئولیت (9666) 8واتز و هولم .(9685، 9سانچز و )گاالردو باشد یم

 به کنند، تعریف می نماید، همکاری اقتصادی پیشرفت در جهت و کند رفتار اخالقی طور به دارند که تجاری، وظیفه
« بخشد بهبود وسیع سطح در را و جامعه محلی نهادهای چنین هم و ها آن خانواده و کار نیروی عمر کیفیت که طوری

 ندارند نظر توافق واحد تعریف یك سر بر هنوز نویسندگان دهنده این موضوع است که نگاهی مختصر به تعاریف نشان
 بر تمامی تعاریف گفت توان می مجموع در ولی شوند. می مشاهده مختلف تعاریف بین هایی زیادی شباهت جهات از ولی
باشد  می شان ذینفعان به کلیه نسبت ها سازمان وظایف دهنده نشان اجتماعی، مسئولیت که استوارند اصل این

 (.8829صالحی و همکاران،  )عرب
ها به موضوع برای بیش از دو دهه از افشاء اجتماعی شرکت 8216اطالعات زیست محیطی و اجتماعی از سال  4افشاء

ها به طور قابل  مهمّی در تحقیقات دانشگاهی تبدیل شد. تحقیقات گذشته نشان داد که اطالعات زیست محیطی شرکت
، 0)چو کند هایشان بازی میر تصمیم گیریتوجهی توسط ذینفعان شرکت درخواست شده و این اطالعات نقش مهمی د

های اقتصادی یك های اجتماعی شرکت، فرایند ارتباط تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت(. افشاء مسئولیت9660
(. گزارش 9668، 0)گری و همکاران تر بر جامعه استهای خاص درون جامعه و در سطح وسیعسازمان بر منافع گروه

حیطی و اجتماعی با افشاء اطالعات توسط سازمان در مورد محصول، منافع مصرف کننده، منافع اطالعات زیست م
های اجتماعی و تأثیرات زیست محیطی سرو کار دارد. این افشاء اطالعات، بخشی از مسئولیت سازمان کارمندان، فعالیت

 .(9662، 1)عزیزاالسالم نسبت به ذینفعانش و پاسخ به انتظارات آنهاست
های شرکت با توقعات جامعه بیشتر باشد، تالش بیشتری برای تأثیر گذاشتن بر فرآیندها  یتفعالچه احتمال ناسازگاری  هر

تواند به هر نحوی که امکان گزارش آن  یمافشا  .(9660، 2از طریق افشای اطالعات اجتماعی شرکت نیازست )دیگان
های توضیحی همراه و یا  در صورت با اهمیت بودن آن(، در یادداشتی مالی )ها صورتوجود دارد انجام شود مثآلً در متن 

ی مختلف جامعه ها بخشی حسابداری زیست محیطی و اجتماعی، ها دادهی خاص صورت پذیرد. افشای ها گزارشتهیه 
سازد، موقعیت شرکت در خصوص حفاظت از محیط زیست را درک نموده و چگونگی توجه سازمان به  یمرا قادر 
 (. 8812ی زیست محیطی و اجتماعی را بررسی نمایند )زهدی و همکاران، ها موضوع

 یمفهوم فیتعر كیو عمل بحث شده است، هنوز  یدر تئور یعیطور وس ها به شرکت ،یاجتماع تیلئواگرچه مفهوم مس
سه بعد  ،یاجتماع تیهای مسئولبندی مؤلفهمیدر تقس (.9662، 86)تورکر آن ارائه نشده است یشده عام برا رفتهیپذ
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 نهیدر سه زم توانیها را م شرکت یاجتماع رییپذتیمسئول رییگمطرح شد که اندازه ستیز طیو مح یاقتصادی، اجتماع
منافع سهامداران و  نهیانجام داد. در زم یطیمح ستیمنافع سهامداران و کارکنان، منافع جامعه و مردم و مالحظات ز

فروش و اعتماد مشتری،  شیاعتالی نام و نشان شرکت، افزا ،یاتیهای عملنهیکاهش هز ،یارتقای عملکرد مال کنان،کار
محصوالت و  یمنیارتقای ا ه،یبه سرما یدسترس ن،یبه وضع مقررات نو ازیباالتر، کاهش ن تیفیو ک شتریوری ببهره

مشارکت در امور عام المنفعه،  زین . در بعد منافع جامعه و مردمرندیگیمالک عمل قرار م دیجد هاینیبه تضم ازیکاهش ن
ها، و  خانمان یاشتغال و برنامه های کمك به ب ،یعموم التیهای داوطلبانه کارکنان، مشارکت همگان در تحص ارائه طرح

کارکرد و  ،مواد شتریهرچه ب افتیباز ،یطیمح ستیمالحظات ز نهی. در زمرندیگ یمحصول مدنظر قرار م تیفیو ک یمنیا
های  در طرح یطیمح ستیز تیریابزارهای مد رییو به کارگ یشدن دیاز منابع تجد شتریمحصوالت، استفاده ب شتریدوام ب

های  به عنوان شاخص یطیمح ستیز تیریو استانداردهای مد ها نهیو هز اتیچرخه ح یابیکسب و کار شامل ارز
و  یانسان روییها با مشارکت ن ارشد شرکت رانیراستا مد نی. در ارندیگ یها مورداستفاده قرار م شرکت رییپذ تیمسئول
 ،یردولتیهای غ مثل سازمان یارکان جامعه مدن گریمشترک با د جیبه نتا دنیمذاکره و رس قیازطر زیو ن ای هیسرما

 یجتماعا تیهای مسئول را در اجرای استراتژی ینقش مهم توانند یای م و منطقه یهای محل سازمان ملل و دولت
 (.8811و مهردوست،  ییای)رو ندینما افیها ا سازمان

گیری، از مهم ترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است، پس کارکرد از سویی دیگر، سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم
های رقابتی، مدیران باید با ها ضروری است. در محیط معیارهای مالی و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت

گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر اندازهاستفاده از فرآیند 
 (.9688، 88ای آگاهانه بپردازد )آریاس و ایریزسازمان به شیوه

برد تا از را به سمتی می های پذیرفته شده در سازمان بورس شرکتفضای رقابتی، مسئله اصلی پژوهش حاضر اینست که 
هایی بیابند که بتوانند باید راه ها شرکتهای مختلفی برای توسعه کمی و کیفی بازار خود بهره ببرند. ابزارها و شیوه

رو با توجه به مسئله تبیین از اینمحصوالت اتخاذ کنند.  دیاستراتژی متمایزی را نسبت به دیگران برای ارائه خدمات و تول
تواند بر موفقیت در ها از طریق بهبود عملکرد می ا مسئولیت اجتماعی شرکتشده سوال اصلی پژوهش این است که آی

 گرفته شده است: 9685در سال  89کسب کار آنها تاثیرگذار باشد؟ مدل پژوهش حاضر از مطالعه گالردو و سانچز

 

 پیشینه پژوهش

و عملکرد  یاجتماع رییپذتیمسئول نیارتباط ب یبررس" تحت عنوان ی( پژوهش8828و همکارانش ) ینهندبادآور 

 نیارتباط ب یپژوهش بررس نیانجام دادند. هدف ا "تهران شده در بورس اوراق بهادار رفتهیهای پذ شرکت

                                                           
11

 Areias J.S., Eiriz V 
12

 Gallardo & Sanchez 

مسئولیت اجتماعی 

 هاشرکت

 عملکرد موفقیت رقابتی

H1 

H3 H2 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir   جلد اول( 1931 پاییز، 2، شماره 1چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره فصلنامه( 

 

40 
 

تهران است. که پس از کنترل اندازه  بهادارشده در بورس اوراق  رفتهیهای پذ و عملکرد شرکت یاجتماع رییپذ تیمسؤول
داری یها ارتباط مثبت و معن و عملکرد شرکت یاجتماع رییپذ تیمسؤول نیب ك،یستماتیس سكیو ر یشرکت، اهرم مال

 وجود دارد.
(، به بررسی تأثیر عملکرد شرکت بر رابطه ی بین رقابت در بازار محصول و رتبه نظام راهبری 8828تیموری و همکاران )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی شش سال متوالی  شرکت از شرکت 22که به بررسی  شرکتی پرداختند
نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین رتبه نظام راهبری شرکتی و رقابت در  پرداخته شده است. 8826تا  8814

هر چه شرکت از بازده غیر عادی و بازده دارایی باالتر )عملکرد بازار محصول می باشد. همچنین در صنایع انحصاری 
 راهبری شرکتی بهتری خواهد داشت. بهتر( برخوردار باشد؛ رتبه

بررسی به ، ( در پژوهشی تحت عنوان رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات حسابداری8828نمازی و همکاران )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  العات مالی شرکترابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اط

های رقابت در بازار محصول و دهد که به طور کلی بین شاخصهای پژوهش نشان می . نتایج آزمون فرضیهپرداختند
ابت در بازار معیارهای کیفیت اطالعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش نشان داد که رق

کند. نتایج حاصل های افشای داوطلبانه مدیران، نقش بسزایی ایفا میعنوان یکی از عوامل مهم در تصمیممحصوالت به
های کیفیت اطالعات مالی و رقابت در بازار محصوالت در از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین میانگین شاخص

 .د داردصنایع مختلف تفاوت معناداری وجو
های پذیرفته شده در بورس ( به بررسی تاثیر میزان رقابت محصول بر عملکرد مالی شرکت8829) همکارانرضایی و 

ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که رقابت محصول بر بازده دارایی
 و معناداری دارد. معیارهای عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت

و پاداش مدیر عامل را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که  CSR( رابطه بین 9684) 88مینگ جین و همکاران
و پاداش مدیر عامل رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این بود که       CSRبین سرمایه گذاری در 

CSR  نرمال رابطه مثبت، وCSR .غیر نرمال رابطه منفی با پاداش مدیر عامل دارند 
-ای به انجام رسانیدهگیری مسئولیت اجتماعی شرکت در رقابت منطقهپژوهشی با عنوان اندازه( 9685) 85گالردو و سنچز

اند. آنها یك مقیاس کلی برای پوشش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت از جمله بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست 
های مسئولیت اجتماعی بواسطه عملکرد شرکت گیریاند. نتایج پژوهش نشان داده است که جهتمحیطی را معرفی کرده

 داری بر موفقیت رقابتی آن دارد.تاثیر مثبت و معنی
پذیری اجتماعی مشترک و عملکرد مالی ارتباط بین مسئولیت وهشی تحت عنوان( پژ9685در سال ) 84پن و همکارانش

تا  9686شرکت به ثبت رسیده معدنی چینی از سال  991های معدنی چینی انجام دادند. برای  صنعت معدن: شرکتدر 
ها در ارتباط کند. مطالعه ما نشان می دهد که تفاوتبا تجزیه و تحلیل رگرسیون مجذور حداقل تجمعی بررسی می 9688

-زیر مجموعه صنایع گفته شده، بر اساس ویژگی 4رای پذیری اجتماعی مشترک و عملکرد مالی مشترک ببین مسئولیت

ها را به تطبیق و  های صنعت می باشد. اگر دولت بخواهد این تضاد ها و اختالف ها را حل کند و بطور مثبتی شرکت
پذیری اجتماعی مشترک ترغیب و تشویق کند، ایجاد یك محیط توسعه و پیشرفت معدنی الزم و سازگاری با مسسئولیت

 شود. پذیری اجتماعی مشترک گره زده میباشد که بر این اساس سودهای شرکت بطور نزدیکی به مسئولیتی میضررور

                                                           
13

 Ming Jian & et al 
14

 Gallardo & Sanchez 
15

 Pan, Y.T   & et al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir   جلد اول( 1931 پاییز، 2، شماره 1چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره فصلنامه( 

 

41 
 

ها پرداخت. در این پژوهش با استفاده از توافق  ( به بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و ارزش شرکت9685) 80آلیمو
ع تحولی بزرگ در بازارهای محصول به بررسی تاثیر افزایش بعنوان منب 8212معامالت آزاد بین ایالت متحده و کانادا 

ها پرداخته شده است. طبق تحلیالت انجام شده نتایج پژوهش حاکی از آن است که  رقابت بر ارزش بازار نقدینگی شرکت
رقابتی هایی که تجربه شوک های بزرگتر در محیط  آزادی معامالت منجر به افزایش با اهمیت و معنادار در ارزش شرکت

 شود. اند میداشته
این پژوهش  ( به بررسی رابطه بین ارجحیت اجتماعی، رقابت بازار محصول و ارزش شرکت پرداختند.9685) 80جیا و شی

پردازد. به تجزیه و تحلیل چگونگی ارجحیت اجتماعی مشتریان بر ارزش و عملکرد شرکت در رقابت بازار محصول می
ها  طور مثبت با ارزش شرکتهدهد در صنایع رقابتی ارجحیت اجتماعی بپژوهش نشان می طبق تحلیالت انجام شده نتایج

های گذاریدهد که سرمایهطور کلی نتایج نشان میهدر ارتباط است ولی در صنایع غیر رقابتی این رابطه وجود ندارد. ب
 شرکت تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. اجتماعی اگر با توجه به استراتژی تنوع محصوالت انجام شود در عملکرد مالی

 
 روش پژوهش

توسعه  ی،است. هدف پژوهش کاربرد یکاربردهای شبندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهپژوهش حاضر از نظر طبقه
 یاز نوع پژوهش همبستگ یتپژوهش حاضر، از نظر روش و ماه ینخاص است. همچن ینهزم یكدر  یدانش کاربرد

ها، یرمتغ یریگاندازه یهایاسحسب مقمنظور بر ینا یهاست. برایررابطه متغ یزانم یینتعهدف، ، پژوهش یناست. در ا
 .شودیم یاراخت یمناسب یهاشاخص
 یندهد. ایرا ارائه م یریگسطح اندازه ینتریقو دق ینباالتر ینسب یاسنسبی است. مق یاسها مقداده یریگاندازه مقیاس

روش پژوهش به صورت  برخوردار است. یزاز صفر مطلق ن یگر،د یهایاسمق یاتخصوص یهعالوه بر دارا بودن کل یاسمق
اثبات   یاشده و در رد  یآورجمع ینترنتپژوهش از راه کتابخانه، مقاله و ا یشینهو پ ینظر یاست که در آن مبان ییاستقرا
لذا استفاده شده است.  یجنتا یمتعم در ییاز استدالل استقرا مناسب، یآمار یهاروش یریپژوهش با بکارگ یهایهفرض

استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه  -انجام پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی
ها ها و مقاالت در چارچوب قیاسی و گردآوری اطالعات برای تأئید یا رد فرضیهای، سایتپژوهش از راه مطالعه کتابخانه

 پذیرد.رایی انجام میدر قالب استق
 

 جامعه و نمونه آماری

با هدف  ی. پژوهش علمردیگیمطلوب ما قرار م نیزمان مع كیمجموعه از موجودات است که در  نیجامعه بزرگتر
-یژگیموضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات و و لیدل نی. به اشود یانجام م یجامعه آمار كیدر  دهیپد كیشناخت 

در جامعه را  رگذاریکنش و واکنش و عوامل تأث صفات، رها،یمتغ نیروابط ب نکهیا ایآن باشد  یرهایها، کارکردها و متغ
-یرا مشخص م یجامعه آمار كیصفت مشترک باشند  كیکه حداقل در  ییمورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدها

 (.908، ص8819 ،یدهند )خاکیم شینما Nسازند و معموال آن را با 
با  یغربالگر یریگشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که روش نمونه رفتهیپذ یها شرکت هیشامل کل یآمار جامعه

 باشد:یم ریز طیاعمال شرا
 پژوهش در دسترس باشد. یهای مورد آزمون در دوره زمان شرکت یاطالعات مال .8

 شده باشد. رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 8825تا  8811ها از ابتدای سال  شرکت .9
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 اسفند باشد. 92به  یآنها منته ینداده و سال مال یدوره مال رییپژوهش تغ یها در فاصله زمان شرکت .8

 ها نباشد.گذاری و بانكهیسرما ،یهای مالجزء موسسه .5
 .دیشرکت انتخاب گرد 29 ، با توجه به روش غربالگری ییحجم نمونه نها تینها در

 

 های پژوهشفرضیه

  :داری وجود دارد.ها رابطه معنی مسئولیت اجتماعی و موفقیت رقابتی شرکت بینفرضیه اول 
  :داری وجود دارد.ها رابطه معنی بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکتفرضیه دوم 

 :ها رابطه معنی های دارای عملکرد قوی و موفقیت رقابتی شرکت بین مسئولیت اجتماعی شرکت فرضیه سوم-

 داری وجود دارد.
 

 پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهامدل 

 مدل اول:

HHI it = α+b1CSRit + b2SIZEit + b3AGEit + b4LEVit+ b5DIVit+b6LIQit + b7CAPi +vit 

  مدل دوم:

ROA it = α+b1CSRit +  b2SIZEit + b3AGEit + b4LEVit+ b5DIVit+b6LIQit + b7CAPi +vit 

 مدل سوم:

  HHIit = α+b1ROAit + b2CSRit + b3(CSRit × ROAit)+ b4SIZit + b5AGEit+ b6LEVit+  

b7DIVit+b8LIQit + b9CAPi + vit 

 CAPسود هر سهم،  DIVسن شرکت، AGEاندازه شرکت،   SIZEها،نشانگر بازده دارائی ROAها، در این مدل
مقداری  αشاخص رقابت پذیری ،  HHIنقدینگی،  LIQاهرم مالی، LEV مسئولیت اجتماعی، CSRمقدار سرمایه، 

نشانگر دوره زمانی تحت  tمربوط به شماره شرکت، اندیس iپارامترهای مربوط به متغیر کنترل، اندیس     تا b1 ، ثابت

 اند.های رگرسیونی استفاده شدهبرای صورت بندی عبارت خطای تصادفی مرسوم در مدل vit باشد. و نماد مطالعه می

 باشد:ها به صورت زیر میمدلهای تشکیل دهنده تعریف عملیاتی متغیر

پذیری اجتماعی ارائه شده تعریف زیر توسط موسسه کسب و کار برای مسئولیت اجتماعی از مسئولیتمسئولیت اجتماعی: 

 "و محیط زیست است جامعه مردم، های اخالقی،تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش"است:
 (.81،9665)تسوتسورا

عی و منافع اجتماعی تعهدات اجتما های تأثیرات اجتماعی فعالیت شرکت،این پژوهش، با شاخصمسئولیت اجتماعی در 

( از 9688)82 گیری مسئولیت اجتماعی بر مبنای پژوهش سالوسکی و زولج. دراین پژوهش برای اندازهشرکت می باشد
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شود:   یالب رابطه زیر استفاده مهای تأثیرات اجتماعی فعالیت شرکت، تعهدات اجتماعی و منافع اجتماعی در قشاخص
 (.8828)اصالنی و همکاران،

CSRi = Csociety + Cenvironment + CLeverage 

CSRi نمایانگرمسئولیت اجتماعی شرکت  : iام 
Csociety تأثیرات اجتماعی فعالیت شرکت :i شود: ، که این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه میام 

Csociety ( :8- )× های شرکت)جمع دارائی  iجریان نقدی عملیاتی شرکت( /ام i سود خالص شرکت – امi             )ام  
Cenvironment:  تعهدات اجتماعی شرکتi شود: ام، که این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می 

 (ام i ام+ مجموع نقدینگی شرکت i/ )مجموع ارزش سهام شرکت  iهای شرکت کل دارائی
CLeverage:  منافع اجتماعی شرکتi شود:ام که از طریق زیر محاسبه می 

 ام( iهای بلندمدت شرکت ام + بدهی iهای کوتاه مدت شرکت ام/ )بدهی iمجموع ارزش سهام شرکت 

HHI : این شاخص از حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلیه بنگاه های فعال در صنعت  رقابت در بازار محصول است و
 آید: بدست می

 

K تعداد بنگاه های فعال در بازار 

S (:8826آید )ستایش و جهرمی،  سهم بازار که از فرمول زیر بدست می 

 

X و فروش شرکتI نوع صنعت 

کند. در این شاخص نیز، هر چه شاخص محاسبه هیرشمن میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری می –شاخص هرفیندال 
 .شده بیشتر باشد، میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بر عکس

 شود. ها اندازه گیری میعملکرد مالی: توسط بازده دارائی
کنننده نتایج تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه است که به صورت زیر  ها منعکسبازده دارائی ها: بازده دارائی

 شود:محاسبه می
 سود شرکت قبل از مالیات / ها کل دارائی

 کنترلی: متغیرهای

 (.8828ها در پایان سال مالی )پورعلی و حجامی،اندازه شرکت: لگاریتم مجموع دارائی
 باشد.ها میها به کل دارائیمالی  نسبت کل بدهیاهرم مالی: در این پژوهش منظور از اهرم 

 باشد.سود هر سهم: در این پژوهش منظور ازسود هر سهم،  نسبت سود پس از مالیات به تعداد سهام می
های شرکت های ثابت به کل دارائیها در دارائیدر این پژوهش منظور از مقدار سرمایه،  نسبت پرداختیمقدار سرمایه: 

 باشد.می
 باشد. های جاری میهای جاری به بدهیقدینگی: در این پژوهش منظور از نقدینگی، نسبت دارائین
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 باشد.سن شرکت: در این پژوهش منظور از سن شرکت، از سال تشکیل شرکت تا سال پژوهش می
 خواهند بود.دهنده تایید یا رد هر یك از فرضیات  نشان b3و در مدل سوم ضریب  b1 در مدل اول و دوم ضریب

 آمار توصیفی
 یها . آمار توصیفی متغیرشودهای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی دوره مورد بررسی  نشان می(، آماره8در جدول )

اند، شامل میانگین،  گیری شده ( اندازه8811-8825های  ها طی دوره آزمون )سال های شرکت پژوهش که با استفاده از داده
 ارائه گردیده است. ، چولگی و کشیدگی میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش( آماره1جدول)

 میانه میانگین شرح متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه

 CSR 9920 9969 9991 8986 86969 9968 0982 گزارشگری مسئولیت اجتماعی

گزارشگری مسئولیت اجتماعی در 

 های با عملکرد قوی شرکت
CSR*

ROA 
6926 6966 8989 6966 86969 8921 81951 

 ROA 6986 6962 6985 6958- 6908 6958 5948 هابازده دارایی

 AGE 8980 8996 6998 6986 8901 6988- 8988 سن شرکت

 DIV 9969 9956 8984 6966 8918 6902- 9990 سود سهام پرداختی

 HHI 8945 8944 6998 9988 5960 6946- 5918 رقابت در بازار محصول

 Lev 6909 6908 6998 6998 8986 6986 9952 اهرم مالی

 SIZE 4922 4910 6905 5982 1986 6915 8945 اندازه شرکت

 LIQ 5980 5986 6928 8942 0950 6959 8909 نقدینگی

میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه، چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر است اندازه شرکت بطور نمونه در مورد 
اندازه بیشتر از میانه اندازه شرکت  باشد. با توجه به این که میانگین می 8945و  6915، 1986، 5982، 6905، 4910، 4922با 

توان آمار توصیفی بقیه در بین نمونه آماری چوله به راست است. به همین ترتیب میاندازه شرکت باشد، توزیع میشرکت 
 استخراج کرد. 8متغیرها را از جدول شماره 

  ( همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش2جدول)

 CSR CSR*ROA ROA AGE DIV HHI LEV SIZE LIQ 

CSR 8966         

CSR*ROA 6962- 8966        

ROA 6959- 6908 8966       

AGE 6989 6980- 6996- 8966      

DIV 6980- 6946 6944 6998- 8966     

HHI 6966 6960- 6960- 6989 6966 8966    

Lev 6906 6958- 6948- 6989 6985- 6965 8966   

SIZE 6965 6989 6989 6984- 6981 6999- 6969 8966  

LIQ 6962- 6998 6994 6988- 6990 6996- 6988- 6909 8966 
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گیریم که دهد. اگر ضرایب مثبت باشند نتیجه می میزان همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش را نشان می 9جدول 
 6969، ضریب همبستگی بین اندازه شرکت با اهرم مالی همبستگی بین آن متغیرها مثبت است و بالعکس. برای مثال

توان ضریب می باشد. به همین ترتیب می -6984ستگی بین اندازه شرکت با سن شرکت باشد در حالی که ضریب همبمی
باشد  6994داری آن را برای متغیرهای دیگر از جدول مشاهده کرد. اگر ضریب همبستگی بین صفر تا همبستگی و معنی

باشد همبستگی  6904ا ت 6946باشد همبستگی متوسط است و اگر بین  6946تا  6994همبستگی ضعیف است و اگر بین 
 در صد باشد همبستگی خیلی قوی است. 866تا  6904نسبتا قوی است و اگر بین 

 
 آمار استنباطی

 های رگرسیونی پژوهشنتایج حاصل از برازش مدل

ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون به صورت زیر  پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن
 شود.میارائه 

 ( نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه اول9جدول)

 tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر
-سطح معنی

 داری
VIF 

 _ 6966 52940 8906    عدد ثابت

 CSR    6966 6908 6949 8948 گزارشگری مسئولیت اجتماعی

 AGE    6960 8920 6965 8960 سن شرکت

 DIV    6966 6908 6945 8990 سود سهام پرداختی

 Lev    6968- 9989- 6968 8940 اهرم مالی

 SIZE    6968- 9906- 6966 8999 اندازه شرکت

 LIQ    6968- 9945- 6966 8985 نقدینگی

( 6966)  89989 داری( )معنی Fآماره  6989 ضریب تعیین   

 9962 آماره دوربین واتسون 6988 ضریب تعیین تعدیل شده

 8901( 6980) داری( )معنی برا -آماره جارک 6908( 6928) داری( آماره وایت)معنی

 _ آماره  055 تعداد مشاهدات

 

(  حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول مشخص 89989) Fمقدار آماره 
درصد. بنابراین،  88درصد و  89شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از  

های مورد  شرکتموفقیت رقابتی تغییرات  درصد از 88، تنها حدود رفت که در معادله رگرسیونی مزبورتوان نتیجه گ می
شوند. در این جدول اعداد مثبت )منفی( در ستون مقدار ضریب بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می

 ها است.  شرکتموفقیت رقابتی نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معکوس( هر یك از متغیرها بر 
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 ش معادله رگرسیون فرضیه دوم( نتایج حاصل از براز4جدول)

 tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر
-معنیسطح

 داری
VIF 

 _ 6969 9990 6985    عدد ثابت

 CSR    69668- 5981- 6966 8948 گزارشگری مسئولیت اجتماعی

 AGE    6965- 9902- 6966 8960 سن شرکت

 DIV    6968 0941 6966 8990 سود سهام پرداختی

 Lev    6986- 4911- 6966 8940 اهرم مالی

 SIZE    6969- 8948- 6989 8999 اندازه شرکت

 LIQ    6968 5962 6966 8985 نقدینگی

( 6966) 99924 داری( )معنیFآماره  6986 ضریب تعیین   

 8929 آماره دوربین واتسون 6992 ضریب تعیین تعدیل شده

 2920( 6966) داری( آماره وایت)معنی
 -آماره جارک

 داری( برا)معنی
(6982 )8911 

 85908( 696994) آماره  055 تعداد مشاهدات

 

طور که در قسمت پایین جدول مشخص باشد. همانحاکی از معناداری کل مدل رگرسیون میF (99924 )مقدار آماره 
درصد. بنابراین،  92درصد و  86شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از

های مورد  های شرکتدرصد از تغییرات بازده دارایی 924توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود  می
شوند. در این جدول اعداد مثبت )منفی( در ستون مقدار ضریب بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می

 ها  است.تاثیر مستقیم )معکوس( هر یك از متغیرها بر بازده دارایی نشان دهنده میزان
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 ( نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه سوم5جدول)

 tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر
-سطح معنی

 داری
VIF 

 _ 6966 82908 8904    عدد ثابت

 CSR    6966 6901 6952 8902 گزارشگری مسئولیت اجتماعی

 ROA    6968- 9964- 6968 9909 هابازده دارایی

گزارشگری مسئولیت اجتماعی 

 های با عملکرد قوی در شرکت
CSR*ROA    6968- 6988- 6908 9982 

 AGE    6961 9960 6965 8960 سن شرکت

 DIV    6966 6924 6988 8945 سود سهام پرداختی

 Lev    6969- 9955- 6968 8900 اهرم مالی

 SIZE    6965- 9902- 6966 8992 اندازه شرکت

 LIQ    6968- 9958- 6965 8980 نقدینگی

(6966) 89956 داری( )معنیFآماره  6988 ضریب تعیین  

 9960 آماره دوربین واتسون 6989 ضریب تعیین تعدیل شده

 8956( 6952) داری( برا)معنی -آماره جارک 6900( 6924) داری( آماره وایت)معنی

 _ آماره  055 تعداد مشاهدات

 

باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول مشخص (  حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می89956) Fمقدار آماره 
درصد. بنابراین،  89درصد و  88شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از  

های مورد  شرکتموفقیت رقابتی درصد از تغییرات  89توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور، تنها حدود  می
شوند. در این جدول اعداد مثبت )منفی( در ستون مقدار ضریب بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می
 است.موفقیت رقابتی یرها بر نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معکوس( هر یك از متغ

 ( یافته های حاصل از پژوهش6جدول)

 عنوان فرضیه
مقدار 

 ضریب
 آزمون جهینت داریسطح معنی

 اول
ها رابطه  بین مسئولیت اجتماعی و موفقیت رقابتی شرکت

 داری وجود دارد.معنی
 تایید نگردید 6949 6966

 دوم
-معنیها رابطه  بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

 داری وجود دارد
69668- 6966 

معکوس و معنی 
 دار

 سوم
های دارای عملکرد قوی و  بین مسئولیت اجتماعی شرکت

 داری وجود دارد.ها رابطه معنی موفقیت رقابتی شرکت
 تایید نگردید 6908 -6968
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 گیریبحث و نتیجه

عملکرد مالی بررسی گردید. در دو فرضیه اول ما اثر پژوهش حاضر با دو متغیر وابسته تحت عنوان موفقیت رقابتی و 
ها را بر روی دو متغیر وابسته موفقیت رقابتی و عملکرد مالی سنجیدیم در فرضیه سوم  مسئولیت اجتماعی شرکت

 را بر موفقیت رقابتی سنجیدیم. 96های دارای عملکرد مالی قوی پژوهش، اثر مسئولیت اجتماعی شرکت
 :فرضیه اول ریتفس و یریگجهینت

داری در نظر  ( بیشتر از سطح معنی6949( گزارشگری مسئولیت اجتماعی )P-valueداری ) ، سطح معنی8مطابق با جدول
بدست  t( کوچکتر از آماره 6901مربوط به این متغیر) t%( است؛ همچنین قدرمطلق آماره 4گرفته شده در پژوهش حاضر )

مبنی بر این   H1% پذیرفته شده و فرضیه 24در سطح اطمینان  H0لذا فرضیه است.  آمده از جدول با همان درجه آزادی

تایید نگردید. در تحلیل  "داری های وجود دارد.ها رابطه معنی بین مسئولیت اجتماعی و موفقیت رقابتی شرکت "که 
کامل وجود ندارد. و این های ایرانی بصورت  های وجود مسئولیت اجتماعی در بین شرکتنتیجه فوق باید گفت مکانیزم

های گذاران و اعتباردهندگان نتوانند بر اساس شاخص مساله باعث گردیده فعاالن عرصه بازار سرمایه شامل سرمایه
های مربوط به رقابت در بازار آنها با نتایج بینی، موفقیت رقابتی شرکت را رقم بزنند و یا پیشها مسئولیت اجتماعی شرکت

گیرد. های مسئولیت اجتماعی قرار نمیها تحت تاثیر مکانیزم ارد. و بدین ترتیب موفقیت رقابتی شرکتواقعی همخوانی ند
همخوانی ( 9685گالردو و سنچز ) ( و9685پن و همکاران ) و (8828نتیجه این فرضیه با پژوهش نمازی و همکاران )

 ندارد.
 :فرضیه دوم ریتفس و یریگجهینت

داری در نظر  ( کمتر از سطح معنی6966) ها مسئولیت اجتماعی شرکت (P-value)داری  ، سطح معنی5مطابق با جدول 
بدست آمده از  tمربوط به این متغیرها بیشتر از آماره  t%( است؛ همچنین قدرمطلق آماره 4گرفته شده در پژوهش حاضر )

بین "مبنی بر این که   H1% رد شده و فرضیه 24در سطح اطمینان  H0است. لذا فرضیه  جدول با همان درجه آزادی

گردید. بر عکس نتیجه فرضیه قبلی، تایید  ،"ها رابطه معنی داری های وجود دارد. مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت
آنها دارد. یعنی ها بر عملکرد مالی  های مسئولیت اجتماعی شرکتدهنده اثربخش بودن مکانیزمنتیجه این فرضیه نشان

گذارد. نتیجه این فرضیه ای کارآ و اثربخش بر عملکرد مالی تاثیر میهای عملیاتی آن بگونهمسئولیت اجتماعی و شاخص
( و عرب 8828) ولی با پژوهش بادآور نهندی و همکاران ( همخوانی ندارد.8829پورعلی و حجامی)نتیجه پژوهش با 

 ارد.( همخوانی د9689صالحی و همکاران )
 :فرضیه سوم ریتفس و یریگجهینت

( بیشتر 6952) های دارای عملکرد قوی ( متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتP-valueداری ) ، سطح معنی4مطابق با جدول 
 مربوط به این متغیر t%( است؛ همچنین قدرمطلق آماره 4داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر ) از سطح معنی

% 24در سطح اطمینان  H0است. لذا فرضیه  بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی t( کوچکتر از آماره 6901)

های دارای عملکرد قوی و موفقیت رقابتی  بین مسئولیت اجتماعی شرکت"که مبنی بر این H1پذیرفته شده و فرضیه 

های اول و دوم مبنی بر عدم وجود رابطه دنبال نتایج فرضیه تایید نگردید. به ،"داری های وجود داردها رابطه معنی شرکت
دار بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی، ما اقدام دار بین مسئولیت اجتماعی و موفقیت رقابتی و وجود رابطه معنیمعنی

جتماعی را در هر های دارای عملکرد مالی قوی و ضعیف نمودیم تا اثر مسئولیت ا ها به دو دسته شرکت به تفکیك شرکت
های مسئولیت ها بسنجیم. نتیجه این فرضیه هم تاییدی بر نتایج فرضیه اول بود. یعنی مکانیزم یك از این دسته از شرکت

های دارای عملکرد مالی قوی هم مسئولیت  اجتماعی به قدری ضعیف و غیر اثر بخش هستند که حتی در شرکت
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درست از موفقیت رقابتی را ندارد. و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی در این  پاسخگویی اجتماعی، توان پیش بینی دقیق و
های های داخلی و نه در پژوهشداری ندارد. این فرضیه نه در پژوهشپذیری ارتباط معنیها هم با رقابت دسته از شرکت

  خارجی بررسی نگردیده است.
 

 پیشنهادها

 گردد: استفاده از این نتایج به شرح زیر ارائه می با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای

با توجه به نتایج فرضیه اول و سوم پژوهش، مبنی بر عدم وجود رابطه مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در   
ها و سهامداران در  شود مالکان شرکتها پیشنهاد می های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی شرکت شرکت

-گذاری یا عدم سرمایهگیری درباره سرمایهها در بازار محصول به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ی موفقیت شرکتبررس

گیری آن تاثیری بر صحت و های اندازهگذاری به این نکته توجه نمایند که مسئولیت پاسخگویی اجتماعی و شاخص
اثیرگذار بر بررسی میزان موفقیت در بازار محصول را مد نظر بینی آنها ندارد و باید سایر عوامل تدرستی و پویایی پیش

 قرار دهند.

گردد نظام نامه مسئولیت پاسخگویی اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آنرا با ها نیز توصیه می به مدیران شرکت .8
اطالعات مربوط به میزان گذاران بالقوه و بالفعل بتوانند با در اختیار داشتن  جدیت بیشتری دنبال نمایند تا سرمایه

بینی درست و دقیقی از موفقیت رقابتی گذاری بگیرند و پیشها تصمیمات درست سرمایه پاسخگویی اجتماعی شرکت
 داشته باشند. و بدین ترتیب ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد.

اجرای عناصر تشکیل دهنده  گردد برها نیز توصیه می به نهادهای ناظر بر سطح پاسخگویی اجتماعی شرکت .9
ها نظارت بیشتری نمایند و تا مدیران موضوعات با اهمیت  مسئولیت اجتماعی و قوانین ضد انحصاری از سوی شرکت

 رقابت پذیری و مسئولیت اجتماعی را با جدیت بیشتری دنبال نمایند.
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