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 چکیده

شرکت، اثرات  یو عملکرد مال یمال یثبات یشرکت، ب یاجتماع تیمسئول یبررسپژوهش حاضر به 

ی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش رخطیو غ یخط

کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری 

قرار گرفته است، در ردیف مطالعات اطالعات، از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل 

توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 

تا  1391ساله بین  8شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی  149

د از گردآوری در نرم افزار اکسل با انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بع 1398

استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات 

رابطه خطی معناداری  شرکت یو عملکرد مال یمال یثبات یشرکت، ب یاجتماع تیمسئولبین  نشان داد

 ی یافت نشد.وجود دارد، ولی بین این متغیرها رابطه غیرخط

 .شرکت یعملکرد مالی، مال یثبات یشرکت، ب یاجتماع تیمسئول: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 دستور در پیش ها سال از آن با مرتبط های افشاگری و شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت

 به که است ضروری عاملی اجتماعی های مسئولیت مسیر در حرکت. است قرار گرفته کار

 این اجتماعی پذیری مسئولیت از منظور. شود می منجر بلندمدت در و سازمان شرکت تداوم

 احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزئی را خود باید همواره شرکت که است

 شرکت مستقیم منافع از مستقل ای گونه به عمومی رفاه جهت بهبود در و باشد داشته مسئولیت

 و ی افشاگر سازمان، اجتماعی شرکت و های مسئولیتاز  جامعه سازی آگاه ابزار. کند تالش

 با مرتبط اطالعات انتقال فرایند اجتماعی، و گزارشگری افشاگری است. اجتماعی گزارشگری

 مسئولیت گسترش. است جامعه به شرکت عملکرد اقتصادی محیطی زیست و اجتماعی تأثیرات

سازمان از آنچه در گذشته بوده  یها تیمسئولکه  دارد داللت موضوع این بر سازمان پذیری

گسترده  قاتیرفته است. مطالعات و تحقیعنی «  دارانمسها یفراهم کردن پول برا »ی عنیاست، 

بود که  نیا انگریالملل ب نیسطح ب واتر هاواس در سیتوسط مؤسسه پرا 2002در اواخر سال 

شرکت در  یاجتماع یها تیمسئولاین اعتقادند که نشان دادن  ارشد بر رانیدرصد مد 70ب یقر

 یدهد که گروه ها ینشان م یشواهد تجرب. دارد ییبسزا ریشرکت تأث یها تیفعال یسودآور

بر  یهستند و برخ یو اجتماع یطیمح ستیزیی گوخاطالعات پاس یمختل در جامعه، متقاض

پاس  (.2006)ویلیامز،  کنند یم هیتک سازمان یها تیاز فعال یآگاه یشرکت برا یگزارش ها

که بابت آن مسئول  ییت هایفعال ارائه صورت یبرا اتواند به عنوان تعهد سازمان ه یم ییگو

 (.2011)لی و همکاران،  شود یفهستند تعر

تواند وجود رابطه منفی بین عملکرد اجتماعی و ریسک نگاهی به مفهوم ریسک مالی می

-پذیری اجتماعی به عنوان تعیین( را از طریق نقش مسئولیت2001بنجامین،  مالی )اورلیتزکی و

پذیری اجتماعی تاثیر قوی بر کاهش (. مسئولیت2009کننده درماندگی مالی نشان دهد )گاس، 

تر هایی که محیط پویای باالیی دارند، قویفرض دراد و این رابطه در مورد شرکتریسک پیش

 (. 2014است )سان و کو، 
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تواند مسائل نامتقارنی پذیری اجتماعی شرکت میبه دلیل آنکه افشای داوطلبانه مسئولیت

فریرو و -؛ مارتینز2013اطالعات را بین عامالن مختلف بازار کاهش دهد )چو و همکاران، 

پذیری اجتماعی را به عنوان ابزاری توان افشای داوطلبانه مسئولیت-(، پس می2015همکاران، 

 برای افزایش شهرت و کاهش هزینه نمایندگی بدهی تلقی کرد. 

پذیری اجتماعی شرکت بر هزینه بدهی نتایج مطالعات انجام شده در مورد تاثیر مسئولیت

پذیری اجتماعی آنها بسیار باال و یا بسیار پایی بوده هایی مسئولیتمتفاوت بوده است. شرکت

(. 2011اند )یی و زانگ، های تامین منابع مالی بدهی بیشتری قرار داشته، در معرض هزینهاست

دهنده شرایط تامین های وامگیرندگان منجر به آن شده است که بانکهمچنین، رفتار اخالقی وام

(. در نهایت، 2014مالی خود را در زمان تنظیم نرخ وام، تسهیل سازند )کیم و همکاران، 

اعتباری بهتری نیز دارند و قادر به  پذیری اجتماعی بهتری دارند، رتبهایی که مسئولیتهشرکت

 (. 2015تر هستند )جی و لیو، صدور اوراق قرضه با هزینه پایین

پذیری اجتماعی و سرمایه اگرچه این مباحث به معنای وجود رابطه منفی بین مسئولیت

-اند. به عنوان مثال، دید این رابطه یافت نکردهبدهی است، اما برخی محققان شواهدی در مور

های با شده ریسک در مقایسه شرکت( تغییری ار در نتایج تعدیل1997آنتونیو و همکاران )

( به این 2010مسئولیت اجتماعی کمتر در مقابل مسئولیت اجتماعی بیشتر پیدا نکردند. منز )

پذیری اجتماعی های با مسئولیتکتنتیجه رسیده است که صرف ریسک اوراق قرضه برای شر

( به این نتیجه رسیدند که تاثیر 2011ها ندارد. گاس و روبرتز )داری با سایر شرکتتفاوت معنی

پذیری پذیری اجتماعی از نظر اقتصادی اهمیتی ندارد و صرف نسبتا کم با مسئولیتمسئولیت

پذیری اجتماعی ارزشی ا، مسئولیتهاجتماعی رابطه دارد که به معنای آن است که از نظر بانک

( به این نتیجه رسیدند که 2014پوتین و همکاران )-برای کاهش ریسک ندارد. گیرید

پذیری اجتماعی شرکت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه بدهی ندارد، بنابراین، مسئولیت

تعدیل نخواهند  پذیری اجتماعی مشتریان خودها نرخ خود را با مالحظه نمره مسئولیتبانک

پذیری اجتماعی( ها )با و یا بدون مسولیتکرد، که بدین وسیله هزینه بدهی برای همه شرکت

( نیز شواهدی را دال بر اینکه پایداری سطح 2016یکسان است. سرانجام، هاپنر و همکاران )

ها کاهش دهد، های قرض گیرنده، توسط بانکتواند نرخ سود را برای شرکتشرکتی می
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پذیری اجتماعی و سرمایه بدهی هنوز توان گفت که رابطه بین مسئولیتیافتند. بنابراین مین

 نامشخص است. 

تواند با ارائه دسترسی بهتر به منابع مالی، تاثیر مثبتی داشته پذیری اجتماعی میمسئولیت

بدهی تکیه هایی که شفافیت بیشتری دارند کمتر به باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت

کنند، زیرا حساسیت کمتری نسبت به حقوق صاحبان سهام دارند )مایرز و ماجیلوف، می

 یاجتماع تیمسئولبا تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه  (.1984

 می باشد. یرخطیو غ یاثرات خطبا شرکت،  یو عملکرد مال یمال یثبات یشرکت، ب

 شمبانی نظری و پیشینه پژوه-2

 یعملکرد مال -1-2

شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان  فیو اثربخشی  تعر  ییبا کارا ،یمفهوم عملکرد مال

موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه  نیبه ا ییدستیابی به اهداف است و کارا

هم  عنییدانست،  یرفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد مال برای کسب هدف بکار

 ،یخارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد مال لی( و هم دالیی)کارا لیعلل داخ

است که به معنای  Parfourmenکلمه  کلمه عملکرد مشتقل ازمی توانند وجود داشته باشند. 

سازی، تکیمل کار اشاره انجام دادن می باشد. این واژه به عمل انجام دادن، اجرا کردن، پیاده

دارد. در مفهوم گسترده، عملکرد به انجام یک وظیفه مورد نظر که بر اساس استانداردهای دقت، 

رت دیگر، عملکرد واژه ای کلی است شود. به عباگیری میکامل بودن، هزینه و سرعت اندازه

شود. عملکرد مالی به عمل های سازمانی در یک مدت معین اطالق میکه که برای همه فعالیت

ای از فعالیت اشاره شود. در مفهوم گسترده، عملکرد مالی به درجهانجام فعالیت مالی اطالق می

های گیری نتایج سیاستیند اندازهشود. عملکرد مالی، فرآدارد که در آن اهداف مالی محقق می

گیری سالمت مالی شرکت در یک شرکت و عملیات آن در اصطالح پولی است و برای اندازه

های مشابه، در صنایع مشابه و رود و می توان از آن برای مقایسه شرکتمدت معین به کار می

گیری همیشه در تصمیمهای مختلف استفاده کرد. مسائل مالی، یا برای مقایسه صنایع در بخش

-گذاری و تامین منابع مالی در کوتاه مدت میمالی نادیده گرفته شده است، زیرا شامل سرمایه
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در عملکرد مالی عمل  باشد. عالوه بر آن، مسائل مالی همچنین به عنوان عامل محدودکننده

مدیریت مالی خوب رود یک کند، زیرا به حقوق صاحبان سهام برنمی گردد. انتظار میمی

ریزی شده و خوب طراحی شده نقش مثبتی در ایجاد ارزش برای شرکت داشته باشد. برنامه

عامل مبهم و مهم در مدیریت مالی دستیابی به تعامل مطلوب بین نقدینگی، پرداخت بدهی، و 

سودآوری است. مدیریت سرمایه کاری در زمینه نقدینگی و مدیریت سودآوری برای عملکرد 

 (. 2014، 1لی سالم اهمیت زیادی دارد، زیرا تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت دارد )مالیکما

بخش مهم و حیاتی در مدیریت سرمایه کاری، حفظ نقدینگی در عملیات روزانه برای 

تضین اجرای صحیح آن و تحقق الزامات می باشد و هدف نهایی سودآوری در شرکت، استفاده 

شود. این شرکت می باشد، و به افزایش ثروت مالکان و سهامداران مربوط میموثر از منابع 

شود. عملکرد مالی به معنای ثروت کلی شرکت هدف، از طریق تحلیل عملکرد مالی حاصل می

های عملیاتی و مالی در یک مدت زمان معین است. تحلیل عملکرد مالی، فرآیند تعیین ویژگی

بداری است. هدف تحلیل عملکرد مالی، تعیین کارایی و های مالی و حساشرکت از صورت

های مالی منعکس می شود. تحلیلگران عملکرد مدیریت شرکت است که در گزارشات و ثبت

های مربوط به کسب و کار کنند که نقدینگی، سودآوری و سایر شاخصعملکرد مالی تالش می

 (. 2014و و همکاران، گیری کنند )چیارلای منطقی و طبیعی اندازهرا به شیوه

شود: اولین طبقه به محققان اعتقاد دارند که عملکرد مالی شرکت به دو طبقه کلی تقسیم می

شود. شود؛ طبقه دوم نیز به بازده حسابداری )سود( مربوط میگذار مربوط میبازده به سرمایه

کند. روش دیگر میعملکرد مالی شرکت از هر دو متغیر مالی و مقیاس بازار سرمایه استفاده 

( 2004) 3( و ماهونی و روبرتز1997) 2گیری مالی شرکت که توسط واداک و گراوزبرای اندازه

گیری عملکرد برای اندازه 5و بازده حقوق صاحبان سهام 4استفاده شده است، از بازده دارایی

کرد: اولین  گیریمالی استفاده کرده است. عملکرد مالی شرکت را می توان به سه روش اندازه

کند؛ دومین روش به مقیاس بازاری مربوط است که سطح رضایت سهامداران را منعکس می

                                                           
1 Malik  
2 Vadak & Graves  
3 Mahooni & robertees  
4 Asset returns 
5 Return on equity 
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دهد و سومین روش سطح کارایی کسب و کار را از طریق مقیاس های حسابداری نشان می

 روش به بررسی های انجام شده در مورد عملکرد مالی برآوردشده اشاره دارد. 

های مربوط به قیقی را در آمریکا برای شناسایی و آزمون مقیاس( تح2009) 1کالن و توماس

عملکرد اجتماعی و مالی با هدف بررسی رابطه مفروض بین این دو متغیر انجام دادند. نتایج 

آنها نشان داد که سودآوری شرکت که به وسیله  بازده فروش اندازه گیری شده است، تحت 

ت قرار دارد. همچنین آنها دریافتند که مقیاس های های مسئولیت اجتماعی شرکتاثیر فعالیت

عملکرد مالی مانند بازده دارایی و بازده فروش می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد 

 (. 2014، کیمال)

 مسئولیت اجتماعی  -2-2 

تداوم رشد و توسعه اقتصادی است،  یک مسأله اساسی در اقتصاد وکسب و کار پایداری و

شرکتهای مدرن است  گذاری در وابسته به فعالیت مسؤولیت اجتماعی و رفتار سرمایهکه 

توانند ای بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری میدر سالهای اخیر نظریه (.1991، 2)پورتر

ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تامین نمایند، و فعالیتهایشان را تقویت کرده و و 

آن نقش  اندازیبتشان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه رقا

لذا جهت مسؤولیت (. 1392د)عرب صالحی و همکاران، اند همکاری نمایناساسی داشته

اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در آن امتداد است. و تالش بر این بوده است که سود 

ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند. به عبارت دیگر،  -ها به گونهسازمانو زیان 

سازمانها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل 

یعنی محیط بیرونی و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیتهای آنها در راستای آرمانهای 

فزایش شواهد تجربی، نشان (. ا1389ه و آسایش جامعه باشد)مشبکی و خلیلی، و رفا اجتماعی

سود  تواند منجر به پیشرفت اجتماعی و افزایشدهنده آن است که مسؤولیت اجتماعی می

کتاب تأثیرگذار مسؤولیتهای اجتماعی  1953در سال (. 2014 4و رنبوق، 3)لیانقسهامداران شود
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ریت و سازمان، مفهوم مسؤولیت اجتماعی را برای اولین بار تاجر، در ادبیات آکادمیک مدی

در این کتاب اظهار کرد که مسؤولیت اجتماعی یک تاجر عبارت است از: ‹‹ بوون››مطرح کرد. 

تعهد به پیگیری سیاستها، تصمیم گیریها و اقداماتی که در راستای اهداف و ارزشهای اجتماعی 

اجتماعی شامل حسابرسی،  (. به طور کلی مسؤولیت1389قرار دارند )تقی زاده و همکاران، 

(. 2002پیترز،  و 1و گزارشدهی در خصوص مسائل اخالقی و اجتماعی است)زایریممیزی 

رقابتی  اسمیت مسؤولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرایند ایجاد ثروت، ارتقای مزیت 

 (.2008و تن،  2بیند)زوعه میشرکت و حداکثر کردن ارزش، از ثروت ایجاد شده برا ی جام

مسؤولیت اجتماعی شرکت با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به 

عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه اقتصادی پایدار، کارکردن با کارمندان، خانواده، 

ا و است)کارن شدهتعریف  جامعه محلی و به طور کلی جامعه، در جهت بهبود کیفیت زندگی

دیویس، مسؤولیت اجتماعی را به عنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات (. 2004، 3دیگران

شوند اقتصادی یا فنی اتخاذ می ها توصیف کرد که به دالیلی فراسوی منافع مستقیمسازمان

 (.1960، 4)دیویس

ه کنند که بهایی تعریف میبرخی از محققان مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فعالیت

گردد )ام منظور پیشرفت بعضی از اهداف اجتماعی که فراتر از اهداف مالی هستند، انجام می

(. گروه دیگری از نویسندگان مسئولیت اجتماعی 2011، 6هارجوتو ؛2001، 5سی ویلیام سیگل

کنند: مسئولیت اجتماعی شرکت بدین مفهوم است که شرکت را بدین صورت تعریف می

های سازنده در جامعه غیر از سهامداران و فراتر از آن چیزی که از هنسبت به گرو هاشرکت

(. 2010، 7طریق قانون و قرارداد اتحادیه توصیف شده، وظیفه دارند)جانسون و هم پژوهان

( مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان تعهد مستمر واحد تجاری 2000)8همچنین هولم و واتز

کنند، به جهت پیشرفت اقتصادی همکاری نماید، تعریف می که به طور اخالقی رفتار کند و در
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طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خانواده آنها  و همچنین نهادهای محلی  جامعه را در سطح 

 (.1392وسیع بهبود بخشد)عرب صالحی و همکاران، 

تفاوتها برای درک محتوای استانداردهای گزارشگری و افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها و 

رای تحلیل تعاریف مسؤولیت اجتماعی شرکتها ب (2008) و مقایسه این استانداردها داسلورد

که به شرح زیر  جدول تحلیلی از ابعاد مختلف مسؤولیت اجتماعی شرکتها ارائه داد

 (:1392باشد)حساس یگانه و برزگر، می

 (1392و برزگر،  ها )حساس یگانههای مسئولیت اجتماعی شرکتتعریف حوزه؛ 1جدول 

 محیط طبیعی / محیط زیست بعد محیطی

 روابط بین واحد کسب و کار و جامعه بعد اجتماعی

 اجتماعی -های مالی و اثرات اقتصادیجنبه بعد اقتصادی

 های ذی نفعانذی نفعان یا گروه بعد ذی نفعان

 کسب و کاراعمال/ رفتارهای فراتر از قانون و الزامات محیط  بعد داوطلبانه
 

ها در زمینه مباحث اخالقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی در  بیشتر پژوهش

ها، ابعاد مختلفی شامل کارکنان، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سالمت، آموزش، شرکت

؛ 2010، 1توسعه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است)زمان خان

( که در ادامه به تشریح برخی از ابعاد آن پرداخته 2010، 3؛ ساندو و کاپور2010، 2هوانگ

 شود:می

هایی است که یک شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان شامل فعالیت

دهد تا رضایت مشتریان را تامین نماید، به طوری که از اصول مربوط به مدیریت انجام می

به اصل مشتری مداری و اصل بهبود مستمر اشاره کرد. اصل مشتری مداری توان کیفیت نیز، می

ها به مشتریان خود وابسته هستند و لذا بایستی نیازهای حال و آینده کند که شرکتبیان می

مشتریان را درک نمایند و در جهت فر اتر رفتن از انتظارات مشتری تالش کنند. هدف از بهبود 
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ت کیفیت نیز افزایش احتمال دست یابی به رضایت بیشتر مشتریان مستمر در یک سیستم مدیری

 (.1389باشد)استاندارد ایزو، های ذینفع میو سایر طرف

دومین بعد مسئولیت اجتماعی، منابع انسانی است که بخش مهمی از اجتماع را تشکیل 

ه طور کلی تواند بدون همکاری قلبی کارکنان خود موفق باشد. بدهند و هیچ شرکتی نمیمی

گذارد، شرایط کاری بر کیفیت کار کارکنان و همچنین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها اثر می

ها، صدمات و مرگ ناشی از شرایط محیط های اجتماعی و مالی و ناشی از بیماریچرا که هزینه

ی های غیرمترقبه و شدید و دیگر مخاطرات محیط کارباشد و همچنین آلودگیکار زیاد می

مضر برای کارکنان ممکن است بر جامعه یا محیط نیز پیامدهایی داشته باشد. قبول مسئولیت 

ها را کاهش دهد، رفاه و روحیه تواند هزینههای ایمنی و بهداشت، میاجتماعی در قبال فعالیت

 (.1392کارکنان را بهبود بخشد و میزان تولیدات را افزایش دهد)عرب صالحی و همکاران، 

پذیری محیطی است که به عنوان یک جنبه مهم بعد مسئولیت اجتماعی مسئولیت سومین

باشد. مسائل محیطی با حقوق بشر، مسئولیت اجتماعی شرط الزم برای بقاء و موفقیت بشر می

های محوری مسئولیت اجتماعی پیوستگی تنگاتنگی توسعه و مشارکت جامعه و دیگر موضوع

کند را نادید بگیرد. ئل و مشکالت محیطی که در آن فعالیت میتواند مسادارند. یک شرکت نمی

توانند با اقدام برای حفاظت و ترمیم محیط زیست طبیعی مانند کاشت درخت و ها میشرکت

های آن، بسیار مسئوالنه تر عمل ها و اکوسیستمهای کشاورزی و جنگلحفظ مراتع و زمین

ها یست محیطی خود را با جلوگیری از آلودگیتوانند عملکرد زها همچنین میکنند. شرکت

برای مثال جلوگیری از نشر آلودگی در هوا، ممانعت از تخلیه الودگی در آب، عدم تولید 

پسماندهای جامد و مایع، جلوگیری از آلودگی زمین و خاک، عدم استفاده یا دفع مواد 

محصوالت و خدمات  ها،های ناشی از فعالیتشیمیمایی خطرناک و سمی و سایر آلودگی

 (.1392سازمان بهبود بخشد)عرب صالحی و همکاران، 

چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی احساس مسئولیت در مورد نهادهای موجود در جامعه 

ها با جوامع و همچنین نهادهای که با آن در است. امروزه این موضوع پذیرفته شده که شرکت

م و بقای آنها به سالمتی، پایداری و موفقیت این نهادها باشند و تداوتعامل هستند در ارتباط می

باشند. بنابراین یک شرکت برای رفاه و توسعه نهادهای پیرامون خودش مسئول است. وابسته می
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های واحد تجاری نسبت به اجتماع پرداخت بخشی از سود خود در جهت از مسئولیت

باشد زیرا آموزش، پایه و اساسی تسهیالت آموزشی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و ... می

برای هر نوع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فرهنگ، جزء مهمی از اجتماع و هویت 

اجتماعی است.ارتقا آموزش و ارتقا و حفاظت از فرهنگ، تاثیر مثبتی بر توسعه و همبستگی 

 (.1392اجتماعی دارد)عرب صالحی و همکاران، 

 یمال یثبات یب -2-3

( تعریفی از نظریه تامین مالی ارائه داده است که شاید در نوع خود 1995) 1مرتون

ترین تعریف باشد: مطالعه رفتار کارگزاران در روند تخصیص و توزیع منابع ترین و دقیقکوتاه

از هر دو بعد مکان و زمان در شرایطی نامطمئن، پایه و اساس نظریه تامین مالی را تشکیل 

آیند و عدم اطمینان اصلی ترین عناصر تاثیرگذار بر رفتار مالی به شمار میدهد. زمان می

ها اغلب منابع های تولیدی و تجاری و دولت(. بعبارت دیگر مصرف کننده، بنگاه1973)مرتون، 

مالی در دسترس برای رسیدن به اهداف، پرداخت بدهی یا معامالت دیگر را ندارند و باید از 

که آنها برای عملیات خود نیاز دارند به دست آورند، به فرآیندی که  طرق مختلف؛ پولی را

گویند)یارمحمدی و آورند تامین مالی میعامالن اقتصادی، این میزان منابع مالی را به دست می

 (.1396همکاران، 

های سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکت

های صنعتی و اجرایی منابع مالی الزم است منابع سرمایه رای اجرا و تکمیل پروژهآید. بدر می

شود. از مناسب تهیه و تدارک دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تامین مالی می

های سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، جمله مهمترین روش تامین مالی در میان شرکت

ها و انتشار سهام عادی است. با توجه به اینکه برای تامین مالی شرکت های بلندمدت بانکیوام

شود و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع هر دو منبع مذکور استفاده می

ها برای شود، لذا منابعی که شرکتاطالعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده متجلی می

، حائز اهمیت بسیار است. در این میان با توجه به ادبیات موضوع، کنندتامین سرمایه استفاده می
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ها تاثیر بگذارد، لذا با توجه منابع تامین مالی، عوامل متعددی ممکن است بر تامین مالی شرکت

ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه هستند. بنابراین شرکت

ها نزد موسسات تامین ی نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکتتصمیمات مربوط به تامین مال

ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع شرکت(. 1381سرمایه خواهد داشت)جعفری صمیمی، 

تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبه رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای 

ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی فروش داراییهای عملیاتی، وجوه نقد حاصل از فعالیت

در بر گیرندهی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند ، انتشار اوراق مشارکت، صدور 

سهام جدید و دریافت تسهیالت مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد 

توانند دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها می نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در

های سرمایه گذاری سودآور، این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه

(. به 2003، 1های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش، کنند )فرانک و گویالتسویه بدهی

های مربوط به ن واحد تجاری تصمیمهای پیش روی مدیراطور کلی یکی از مهم ترین تصمیم

تامین مالی است. تامین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ 

سیاست تامین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران 

همیت بیشتری های تامین مالی مدیران از ادارد. با این حال شناخت عوامل موثر بر تصمیم

برخوردار است. عوامل زیادی بر تصمیم گیری تامین مالی مدیران واحد تجاری موثر است که 

توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، عوامل که مرتبط هستند با ساختار این عوامل را می

شرکت مانند مشکالت نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم عواملی که 

های رفتاری مدیران مانند بیش اطمینانی، محافظه کاری.  چاووشی و تبط هستند با ویژگیمر

ها، به این نتیجه رسید که بین ( در مطالعه ای در حوزه تصمیمات تامین شرکت1394همکاران)

های تامین مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین اطمینان بیش از حد مدیریت و تصمیم

ن ریسک درماندگی با تصمیمات تامین مالی معنی دار است)چاوشی و همکاران، رابطه ای بی

1394.) 
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 پژوهش ی پیشینه -2-4

 یریپذ تیمسئول نیدر رابطه ب یرقابت تینقش مز یبررس( به 1399فریدونی و کرمی )

 افتهپرداختند. ی شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها یو عملکرد مال یاجتماع

رابطه مثبت و  یو عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیاز آن است که ب یپژوهش حاک یها

و  یاجتماع یریتپذیمسئول نیشرکت در رابطه ب یابترق تیمز ن،یوجود دارد. همچن یمعنادار

 یرقابت تیکه هرچقدر شرکت بتواند به مز یمعن نیدارد. بد لکنندهینقش تعد ،یعملکرد مال

 شیافزا زیبر بهبود عملکرد ن یاجتماع تیمسئول یهایاستراتژ یکند، اثرگذار دایدست پ یباالتر

 .افتیخواهد 

 تیو شفاف یاجتماع یریپذ تیمسئول ریتاث( به بررسی 1399حسین زاده و همکاران )

 جینتاپرداختند.  عضو بورس اوراق بهادار تهران یبانک ها یاطالعات بر بهبود عملکرد مال

 یبانک رابطه مثبت و معنادار یاجتماع تیدهد که مسئول یها نشان م هیفرض یحاصل از بررس

بانک رابطه مثبت و  یسطح افشا اطالعات با عملکرد مال نیآن دارد. همچن یبا عملکرد مال

دهد که بر اساس  یپژوهش نشان م نیحاصل از ا یها افتهی گریرد. به عبارت ددا یمعنادار

بر  یمیمستق ریداشته و تاث تیبانک ها اهم یاجتماع تیمسئول یگزارشگر نفعان،یذ یتئور

سطح  شیافشاء با افزا یگرفت که بر اساس تئور جهینت توانیم نیگذارد. همچن یعملکرد آنها م

 رفتهیپذ یبانک ها رانی. لذا به مدافتیبهبود خواهد  زیبانک ن یاطالعات، عملکرد مال یافشا

بعنوان  ،یاجتماع یبانکدار جادیگردد که با ا یم شنهادیشده در بورس اوراقبهادار تهران پ

 یدر راستا ن،یدهند. همچن شیبانک را افزا یعملکرد مال ،یبانکدار نهیدر زم دیجد یکردیرو

 ندینما یا ژهیتوجه و زین یمال یگزارشگر تیبه شفاف ،یرد مالبهبود عملک

در  یو عملکرد مال یاجتماع تیمسئول( به بررسی 1396حیدری کرد و همکاران )

نشان داد  قیتحق یهاافتهپرداختند. ی در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 ،یسازمان تیشفاف یهااز شاخص کیاز نظر هر یبهتر یاجتماع تیکه مسئول ییهاشرکت

خوب دارند، به  یشرکت تیبشردوستانه و حاکم تیمسئول ،یاجتماع -یاقتصاد یداریپا
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 ،ییها از نظر بازده داراشرکت ینشان داد سودآور جینتا نیهمچن .رسندیم یباالتر یسودده

 .شودیم زیها نآن یاجتماع تیسطح مسئول شیمنجر به افزا

شرکت:  یبر عملکرد مال یاجتماع تیمسئول ریتاث( به بررسی 1395فدائی و کردستانی )

عملکرد  نیارتباط ب یدهد مدل خط یپژوهش نشان م نیا جینتای پرداختندخط ریغ کردیرو

شواهد  یخط ریکند، اگر چه مدل غ یبه صورت مثبت ارائه م هیشرکت و بازده سرما یعاجتما

 یشرکت را بر مبنا یشرکت و عملکرد مال یعملکرد اجتماع نیتباط بکه ار دینما یرا فراهم م

شرکت در بلندمدت اثرات مثبت را نشان  یعملکرد اجتماع د،ینما یم یریاندازه گ یحسابدار

 دهد. یم

( به بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی در 2020رازمن و همکاران )

، شمول ی( بر عملکرد مالCSRشرکت ) یاجتماع تیمسئول ریمقاله تأث نیدر اپاکستان پرداختند. 

 یپاکستان برا یبانک تجار 20ساالنه  ی، با تمرکز بر داده ها یبخش بانک یو ثبات مال یمال

سن و اندازه،  نی، و همچن CSRدهد که  ینشان م جیشود. نتا یم یبررس 2017-2007دوره 

 یو ثبات مال یاز اهرم فشار مال ییحال، سطح باال نیدارد. با ا عاملهر سه  یبر رو یمثبت ریتأث

 دارد. یها ارتباط منف ییبا ملموس بودن دارا زین یکه شمول مال یدهد، در حال یرا کاهش م

و  یبده نهیشرکت بر هز یعملکرد اجتماع ریتاث( به بررسی 2018روسا و همکاران )

پرداختند. نتایج  فعال در بورس اروپا یرمالیغ های شرکت یبرا یبده یبه منابع مال یدسترس

، رابطه 2012تا  2005دوره از  8های غیرمالی اروپا طی تحقیق با بررسی نمونه آماری شرکت

عملکرد اجتماعی شرکت و نرخ سود را نشان داد. همسو با این نتیجه، رابطه مثبتی نیز منفی بین 

بندی بدهی یافت شد. بنابراین، علمکرد اجتماعی شرکت بین عملکرد اجتماعی شرکت و رتبه

هایی که عملکرد کند. عالوه بر آن، شرکتنقش مثبتی در کاهش هزینه سرمایه بدهی ایفا می

دهندگان در زمینه اهرم مالی داشتند. به طور شتند، جذابیت بیشتری برای واماجتماعی بهتری دا

ها های تحقیق دیدگاهی عمیق را در مورد چرایی بهبود عملکرد اجتماعی شرکتکلی، یافته

 نشان داده است.
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 یو عملکرد مال یاجتماع یریپذ تیروابط مسئول یبه بررس( 2017) و همکاران سیدیتئودال

بر  میاثر مستق یاجتماع تینشان داد که مسئول جینفعان پرداختند. نتا یذ یرتئو قیطر از

 .خواهد شد میرمستقیشرکت ها، غ یاستراتژ قیاثر از طر نیگذارد و ا یم یمال عملکرد

 یو عملکرد مال یاجتماع یها تیمسئول یافشا تیفیک یدر مقاله ا( 2015) مرسدس

 تیمسئول یافشا تیفیدهد که ک یحاصل از پژوهش نشان م جیکرد. نتا یرا بررسرکت ها  ش

از وجود  یحاک قیتحق نیا یها افتهیدارد.  طشرکت ها ارتبا یمال عملکرد با یاجتماع یها

 .بوده است مذکور ریدو متغ نیب میرابطه مستق

ت سیو ز یاجتماع تینقش مسئول یبه بررس یقیدر تحق( 2014) اورتاس و همکاران

 شیاز آن است که افزا یق حاکین تحقیا جیپرداختند. نتا یشرکت ها بر عملکرد پرتفوی طیمح

در  یگذار هیسرما تیو جذاب یبازده پرتفو شیشرکت ها منجر به افزا یاجتماع تیمسئول سطح

شرکت ها به  یزان واکنش بازده پرتفوینشان داده که م نیهمچن جیگردد. نتا یمی پرتفو

 .آن ها بوده است یاجتماع یها تیاز مسئول شتریب ،یطیمح ستیزی ها تیمسئول

 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

 رابطه خطی وجود دارد. شرکت یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول: بین اصلی اول

H0 :دارد.نوجود  یشرکت رابطه خط یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب 

H1 :وجود دارد. یشرکت رابطه خط یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب 

 وجود دارد. یشرکت رابطه خط یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب: اصلی دوم

H0: دارد.نوجود  یشرکت رابطه خط یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب 

H1: وجود دارد. یشرکت رابطه خط یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب 

وجود  یخطغیرشرکت رابطه  یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب: اصلی سوم

 دارد.

H0: دارد.نوجود  یرخطیشرکت رابطه غ یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب 

H1 :وجود دارد. یرخطیشرکت رابطه غ یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب 

 وجود دارد. یخطغیرشرکت رابطه  یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب: اصلی چهارم
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H0 :دارد.نوجود  یرخطیشرکت رابطه غ یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب 

H1: وجود دارد. یرخطیشرکت رابطه غ یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب 

 روش تحقیق-3

 هدف تحقیق -3-1

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از منظر طرح تحقیق از نوع پس رویدادی 

تحلیلی قرار  -می باشد. از نظر نوع استنتاج نیز پژوهش حاضر در دسته پژوهش های توصیفی

-ترکیبی به دلیل مزایایی که نسبت به دادههای ها از دادهها و مدلمی گیرد. جهت آزمون فرضیه

جهت آزمون فرضیه ها و مدلها از  های مقطعی و سری زمانی دارند استفاده شده است.

 روشهای اقتصادسنجی و آماری استفاده خواهد شد.

 اطالعات یآورروش جمع  -3-2

ای با نهدر این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخا

که شود. ازآنجاییاستفاده می هانامهانیپاگیری از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین و بهره

اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در 

های مالی از صورت ازیموردنهای باشد، دادهها میهای مالی حسابرسی شده شرکتصورت

رس و های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بوموجود در سایت

، مرکز پردازش اطالعات 3ی ناشرانرساناطالعهای جامع ، سیستم2و شبکه کدال 1اوراق بهادار

 شود. های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج میو لوح 4مالی ایران

 هاداده لیتحل و هیتجز روش -3-3

بندی و محاسبات موردنیاز از آماری، برای جمعهای آوری دادهدر این پژوهش، پس از جمع

-افزار آماری ایویوز واردشده و فرضیهشده است و نتایج آن، دربسته نرماستفاده Excelافزار نرم

های وتحلیل نهایی قرارگرفته است. همچنین، برای آزمون فرضیههای پژوهش مورد تجزیه

                                                           
1 www.rdis.ir 
2 codal 
3 www.codal.ir 
4 www.fipiran.com 

http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/
http://www.fipiran.com/
http://www.fipiran.com/
http://www.fipiran.com/
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های پژوهش در دو بخش وتحلیل دادهپژوهش از رگرسیون خطی چندگانه استفاده و تجزیه

 . آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تحلیل قرارگرفته است

 جامعه و نمونه آماری  -3-4

شده در بورس اوراق بهادار تهران  های تولیدی پذیرفتهجامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت

بودن جامعه آماری شرکت های است. با توجه به محدود  1398الی  1391ی زمانی طی دوره

تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران و در نظر گرفتن شرایط اعمال شده، جامعه در دسترس به 

طور کامل به عنوان نمونه آماری به منظور رسیدن به بیشترین مشاهدات جهت تجزیه و تحلیل 

 آماری، انتخاب می گردد.

 داشته باشند.در طول دوره تحقیق، در بورس حضور  •

 در طول دوره تحقیق، تغییر در دوره مالی نداشته باشند. •

-های سرمایههای مالی، از جمله شرکتهای فعال در حوزه فعالیتجزء شرکت •

که این موسسات از دلیل اینها و موسسات مالی نباشند. بهها، بیمهگذاری، بانک

گذاری حاصل از سرمایه هالحاظ ماهیت فعالیت، متفاوت بوده و درآمد اصلی آن

ها ها هستند، لذا ماهیتاً با سایر شرکتاست و وابسته به فعالیت سایر شرکت

 باشند و بنابراین، از نمونه مورد بررسی حذف خواهند شد.متفاوت می

 های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق، در طول دوره زمانی موجود باشند.داده •

ها را در کنار یکدیگر و هر سال باشد تا بتوان داده 29/12ها منتهی به دوره مالی آن •

 کار برد.در صورت نیاز، به صورت پانلی به

 حذف سیستماتیک و انتخاب نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک؛ 2جدول 

 314 1398های فعال در بورس در سال شرکت

عدم دسترسی به ماه و  6های دارای توقف معامالتی سهام بیش از شود: شرکتکسر می

 هاداده
(50)  

  (46) اسفند نیست 29ها منتهی به هایی که سال مالی آنشود: شرکتکسر می

  (69) هاها و بیمهگذاری، بانکهای سرمایهشود: شرکتکسر می

 149 نمونه نهایی پژوهش
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 www.TSETMC.comمنبع:

 های اقتصادسنجی پژوهشمدل -4

 مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیات پژوهش حاضر بشرح زیر می باشد: 

 مدل اول
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑗,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡 + 𝛽4_𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽6𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊𝑗,𝑡 + ε 

 مدل دوم
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗,𝑡

+ 𝛽3𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡 + 𝛽4_𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽6𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊𝑗,𝑡 + ε 

 برای آزمون روابط غیرخطی از توان دوم متغیر مستقل استفاده می شود:

 مدل اول
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑗,𝑡+ 𝛽2𝐶𝑆𝑅2𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡

+ 𝛽5𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊𝑗,𝑡 + ε 
 مدل دوم

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗,𝑡

+ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦2 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡

+ 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊𝑗,𝑡 + ε 
 گیرینتیجه -5

 ( قابل مشاهده است:5نتیجه فرضیه های تحقیق در جدول )
 خالصه یافته ها؛ 3جدول 

 نتیجه تأثیر فرضیه

 پذیرش + خطی وجود دارد. رابطه شرکت یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئولبین 

 پذیرش - .وجود دارد یشرکت رابطه خط یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب

 .وجود دارد یخطغیرشرکت رابطه  یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب
 عدم پذیرش

 .وجود دارد یخطغیرشرکت رابطه  یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب
 

در این پژوهش در راستای پاسخگویی به سؤال اصلی چهار فرضیه تدوین گردیده است و 

 نتایج فرضیه ها به شرح زیر می باشد:
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. و وجود داردمستقیم  یشرکت رابطه خط یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیب

 تیمسئول نیب. ولی وجود داردمعکوس  یشرکت رابطه خط یو عملکرد مال یمال یثبات یب نیب

وجود ندارد. در این  یرخطیشرکت رابطه غ یعملکرد مالبا  یمال یثبات یشرکت و ب یاجتماع

( به بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی در 2020رازمن و همکاران )راستا 

، شمول ی( بر عملکرد مالCSRشرکت ) یاجتماع تیمسئول ریله تأثمقا نیدر اپاکستان پرداختند. 

 یپاکستان برا یبانک تجار 20ساالنه  ی، با تمرکز بر داده ها یبخش بانک یو ثبات مال یمال

سن و اندازه،  نی، و همچن CSRدهد که  ینشان م جیشود. نتا یم یبررس 2017-2007دوره 

 یو ثبات مال یاز اهرم فشار مال ییحال، سطح باال نیدارد. با ا عاملهر سه  یبر رو یمثبت ریتأث

 دارد. یها ارتباط منف ییبا ملموس بودن دارا زین یکه شمول مال یدهد، در حال یرا کاهش م

و عملکرد  یاجتماع یریپذ تیروابط مسئول یبه بررس( 2017) و همکاران سیدیتئودالهمچنین 

بر  میاثر مستق یاجتماع تینشان داد که مسئول جینفعان پرداختند. نتا یذ یتئور قیطر از یمال

و  .خواهد شد میرمستقیشرکت ها، غ یاستراتژ قیاثر از طر نیگذارد و ا یم یمال عملکرد

رکت ها  ش یو عملکرد مال یاجتماع یها تیمسئول یافشا تیفیک یدر مقاله ا( 2015) مرسدس

 یها تیمسئول یافشا تیفیدهد که ک یحاصل از پژوهش نشان م جیکرد. نتا یرا بررس

از وجود رابطه  یحاک قیتحق نیا یها افتهیدارد.  طشرکت ها ارتبا یمال عملکرد با یاجتماع

 .بوده است مذکور ریدو متغ نیب میمستق

 های آتیپیشنهاهایی برای سازمانها وپژوهش -6

پیشنهاد می شود شرکت های بورس تهران را بر اساس به سازمان بورس اوراق بهادار 

معیاری جامع از جهت مسئولیت پذیری اجتماعی رتبه بندی و در قالب گزارشی افشا کنند تا 

 مورد بهره مندی سرمایه گذاران قرار گیرد.

به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در بررسی شرکت ها به بی ثباتی مالی شرکت توجه 

 ت های مشابه در صنعت مورد مقایسه قرار دهند.کرده و با شرک
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به بهره وران پیشنهاد می شود به عملکرد مالی شرکت توجه داشته و مورد بررسی قرار 

دهند زیرا با کاهش عملکرد مالی شرکت نمی توان انتظار مسئولیت پذیری اجتماعی از شرکت 

 داشت.

گذاران جهت بهره مندی هرچه بهتر  به تحلیل گران پیشنهاد می شود به عنوان حامی سرمایه

بهره وران شرکت های بورسی را از جهات روابط خطی و غیرخطی بررسی کرده و نتیجه را 

 گزارش کنند.

برآورد  کجای صورتبهی آماری نمونهی این پژوهش برای تمام صنایع عضو هامدل 

ی این پژوهش برای هامدلدر مطالعات آتی هر یک از  شودیم، پیشنهاد رونیا از. اندشده

 صنایع مختلف به تفکیک برآورد شود.

و  یشرکت، اثرات خط یو عملکرد مال یمال یثبات یشرکت، ب یاجتماع تیمسئولبررسی 

در صنایع پربازده انجام شود، زیرا چنین صنایع مورد استقبال بیشتر سرمایه گذاران  یرخطیغ

 هستند.

و  یشرکت، اثرات خط یو عملکرد مال یمال یثبات یشرکت، ب یاجتماع تیمسئول بررسی

با سایر معیارها و روش های اندازه گیری مورد بررسی قرار گیرد و نتایج معیارهای  یرخطیغ

 مختلف باهم مقایسه شود.

 منابع -7

بر عملکرد  یاجتماع تیمسئول ریتاث (1393) ،ینیزاده روح االم لیوک یو مجتب دخسرویس ،یریام

تهران، شرکت دانش محور  ،یمال تیریاقتصاد و مد ،یحسابدار یالملل نیشرکت ها، کنفرانس ب یمال

 .ارتاخه

های مالی بر مصرف وجه نقد و عملکرد (. اثر محدودیت1393امینی مهر، اکبر؛ غزاله سلطانی پور )

 شرکت. دانشگاه پیام نور تهران مرکز. پایان نامه کارشناسی ارشد

، بررسی تاثیر اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل بر 1393باقری, یزدان، 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی هزینه تامین مالی، شرکت

 اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی،
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(. تاثیر اخالق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی 1389ه، هوشنگ؛ سلطانی؛ غالمرضا )تقی زاد

 94 -104؛  صص 4و  3بنگاه، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری؛ سال پنچم؛ شماره 

(. بررسی 1381جعفری صمیمی، احمد؛ یحیی زاده فر، محمود و عبادی دولت آبادی، میرکریم )

 های بورس تهران. مجله دانشور، شماره پنجبازده و قیمت سهام شرکت های تامین مالی ورابطه روش

(. مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی 1393حجازی، رضوان؛ سپیده سادات نصیری )

 183-164، صص 15ها. پژوهش حسابداری، شماره شرکت

بعد اجتماعی های ها و شاخص(. ارائه مولفه1392حساس یگانه، یحیی، برزگر، قدرت ا... )

 -ها و وضعیت موجود آن در ایران. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعیمسئولیت اجتماعی شرکت

 209-234فرهنگی، دوره دوم؛ شماره یک، صص 

و عملکرد  یاجتماع تیمحمد حسن. مسئول یجعفر رج،یکرد زنگنه غالمرضا، نوروش ا یدریح

ادار تهران. مجله اقتصادی )دوماهنامه بررسی مسائل در بورس اوراق به شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یمال

 .78-53( :4و  3) 17 ;1396و سیاستهای اقتصادی(. 

(. بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت 1388رویایی، رمضانعلی، حسین مهردوست )

 43-59، 3اجتماعی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 

 1-92، 26000(. استاندارد ایزو 1389شات صنعتی ایران )سازمان استاندارد و پژوه

(. تاثیر نرخ تورم بر تامین 1392شیخ، محمد جواد؛ جالل دهقانی، محمد ابراهیم راعی عزآبادی )

های بانکی و انتشار سهام(. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)از طریق بدهیمالی شرکت

 68-51مدیریت دارایی و تامین مالی. سال اول، شماره دوم، صص فصلنامه علمی پژوهشی 

(. بررسی تاثیر تامین 1389طالب نیا، قدرت ا...؛ فریدون رهنمای رودپشتی، چیا طالب پور اصل )

 78-66، صص 84های مدیریت، شماره های سودآوری. پژوهشمالی خارج از ترازنامه بر نسبت

(. رابطه مسئولیت اجتماعی با 1392د معین الدین )عرب صالحی، مهدی، غزل صادقی، محمو

های تجربی حسابداری، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشعملکرد مالی شرکت

 20-1، صص 9سال سوم، شماره 

(. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت 1393کبیری، حبیبه؛ حید محمدزاده سالطه )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه کارشناسان مالی شرکت گزارشگری مالی در

 67-83، صص 24زن. زن و مطالعات خانواده، سال ششم، شماره 
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 ،یو عملکرد مال یاجتماع تیمسئول (1395) ،یکرمیو احمد م یدخانی, عطااهلل؛ رضا صیمحمد

 رزاکوچکیم یو حرفه ا یا، رشت، دانشگاه فنکسب و کار : فرصت ها و چالش ه یالملل نیکنفرانس ب

 .صومعه سرا

های های نقدی ناشی از فعالیت(. رابطه جریان1387مرادزاده مرد، مهدی، حسام نادعلی پور منفرد)

 161-146تامین مالی و بازده سهام.پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، صص 

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت (. 1389مشکبی، اصغر؛ خلیلی، شجاعی، وهاب )

، شماره 40، شماره 21ها )وزارت نیرو به عنوان مورد(، جامعه شناسی کاربردی، سال اجتماعی سازمان

 56-37چهارم؛ صص 

(. بررسی میزان پایبندی به مناسک دینی و 1393موسوی، زهرا، موسوی، رفیع، حسین، حیدری )

ن، مجله تخصصی جامعه شناسی جوانان، سال اول؛ شماره اول، رفتارهای دینی و عوامل موثر بر آ

 173-149صص 

پذیری (. تبیین ایفای مسئولیت1396موسوی، سید احمد؛ رضایی، فرزین، شاه ویسی؛ فرهاد)

ها و تاثیر آن بر خصوصیات کیفی اطالعات مالی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری اجتماعی شرکت

 108 -89،صص 33مدیریت، سال دهم، شماره 

(. تئوری حسابداری. چاپ دوم، 1394مهرانی، ساسان، کریمی، ق، سید حسینی، م، جهرمی،م )

 انتشارات  دانش

 144های تقسیم سود، حسابدار، (. چارچوبی برای تجزیه و تحلیل سیاست1384مهرانی، کاوه )

الی با رشد های تامین م(. بررسی روش1395نعمتی، علی؛ کریمی، مجتبی؛ وحیدی، رویا )

-51، صص 36های صنایع دارویی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی. سال دهم، شماره سودآوری شرکت

71 

(.تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار 1396نیک کار، جواد؛ الهام حمیدی، اکرم جلیلی )

 28-1، صص 23های تجربی حسابداری. سال ششم، شماره چسبندگی هزینه. پژوهش

(. بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر 1396فرد، حمیدرضا؛ حسین پور، فاطمه )وکیلی 

پذیری اجتماعی شرکت. دوفصلنامه حسابداری ارزش و رفتاری، سال دوم، شماره سوم، مسئولیت

 214-185صص 
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(. شناسایی و اولویت بندی معیارهای 1396یارمحمدی، رضا؛ عادل آذر؛ غالمرضا مصباحی مقدم )

ین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسالمی از منظر اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد تام
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